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Gemeente 
Schoten 

11E VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN 
20 DECEMBER 2018 

Zitting geopend te 20.15 uur. 

Aanwezig: Gerald Adriaensen, voorzitter gemeenteraad. 

Maarten De Veuster, burgemeester. 

Luc Van Gastel, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik Block, Lieven De 
Smet, Catharina Van Osta, schepenen. 

Monique Van den Bogaert, Ann Pycke, Eric De Swaef, Kurt Vermeiren, 
Jacky Van den Broek, Piet Bouciqué, Ilse Stockbroekx, Sofie Goffin, Louis 
De keersmaeker, Bert Batens, Anneleen De Maeyer, Peter Arnauw, Walter 
Brat, Pieter Gielis, Nadine Van Mol, Willy Van Camp, Erik Maes, Dirk Van 
Onckelen, raadsleden. 

Tom Daelemans, wnd. algemeen directeur. 
 

Verontschuldigd: Iefke Hendrickx, schepen. 

Ghislaine Peleman, Juan Leysen, Joanna Brzozowska, Peter Van 
Nederkassel, Veerle Deparcq, raadsleden. 

Rony Lejaeghere, algemeen directeur. 
 

 
Vanaf punt 5 verlaat schepen Luc Van Gastel de vergadering. 

Vanaf punt 6 vervoegt schepen Luc Van Gastel de vergadering. 

Vanaf punt 6 verlaat raadslid Ann Pycke de vergadering. 

Vanaf punt 8 vervoegt raadslid Ann Pycke de vergadering. 

Vanaf punt 9 vervoegt raadslid Nadine Van Mol de vergadering. 

Vanaf punt 21 vervoegt raadslid Peter Arnauw de vergadering. 

Vanaf punt 23 vervoegt raadslid Sofie Goffin de vergadering. 

Vanaf punt 23 verlaat raadslid Bert Batens de vergadering. 

Vanaf punt 24 verlaat schepen Luc Van Gastel de vergadering. 

Vanaf punt 25 vervoegt schepen Luc Van Gastel de vergadering. 

Vanaf punt 26 vervoegt raadslid Bert Batens de vergadering. 

 

OPENBARE VERGADERING 

1. GOEDKEURING VERSLAG VORIGE VERGADERING  

De raad, 

Gelet op artikel 33 van het Gemeentedecreet; 

Gelet op het punt van de dagorde 'Verslag vorige vergadering'; 

Gelet op de tussenkomst van gemeenteraadslid Monique Van den Bogaert; 
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Besluit: met 22 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik Block, Lieven De 
Smet, Monique Van den Bogaert, Ann Pycke, Eric De Swaef, Kurt Vermeiren, Jacky Van den Broek, 
Piet Bouciqué, Ilse Stockbroekx, Louis De keersmaeker, Bert Batens, Anneleen De Maeyer, Walter 
Brat, Pieter Gielis, Willy Van Camp, Erik Maes, Dirk Van Onckelen, Gerald Adriaensen stemmen ja. 

Enig artikel 

Goedkeuring te hechten aan het verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van 29 
november 2018. 

 

2. LOKALE POLITIE: BEGROTINGSWIJZIGING 2018/1  

De raad, 

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op twee niveaus; 

Gelet op het KB van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de 
lokale politie, inzonderheid Titel II – De Begroting; 

Gelet op de ministeriële omzendbrief PLP 56 van 20 november 2017 betreffende de onderrichtingen 
voor het opstellen van de politiebegroting voor 2018 ten behoeve van de politiezones; 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 21 december 2017 houdende goedkeuring van de 
politiebegroting – dienstjaar 2018; 

Overwegende dat om de in bijgaande tabel II opgegeven redenen zekere begrotingsposten (gewone en 
buitengewone begroting) dienen gewijzigd te worden; 

Gelet op artikel 11 van het KB van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de 
boekhouding van de lokale politie, m.b.t. verslag van de Begrotingscommissie met bijhorend advies; 

Overwegende dat korpschef Dirk Lemmens aanwezig is bij de bespreking van dit agendapunt, in 
toepassing van artikel 29bis van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde 
politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, zoals gewijzigd; 

Gelet op de toelichting zoals verstrekt door korpschef Dirk Lemmens; 

Gelet op de vraag van gemeenteraadslid Monique Van den Bogaert; 

Gelet op de tussenkomst van korpschef Dirk Lemmens; 

Gelet op de tussenkomst van gemeenteraadslid Kurt Vermeiren; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 22 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik Block, Lieven De 
Smet, Monique Van den Bogaert, Ann Pycke, Eric De Swaef, Kurt Vermeiren, Jacky Van den Broek, 
Piet Bouciqué, Ilse Stockbroekx, Louis De keersmaeker, Bert Batens, Anneleen De Maeyer, Walter 
Brat, Pieter Gielis, Willy Van Camp, Erik Maes, Dirk Van Onckelen, Gerald Adriaensen stemmen ja. 

Artikel 1 

De diverse artikelen der voorgestelde begrotingswijziging 2018/1 van de politiezone Schoten worden 
aangenomen. 
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Artikel 2 

De gewone en buitengewone politiebegroting 2018 word overeenkomstig de toelichtingen der tabel II 
gewijzigd en de nieuwe uitkomst van de begroting 2018 wordt vastgesteld zoals opgenomen in tabel I. 

 

3. VOORLOPIGE TWAALFDEN - BEGROTING  

De raad, 

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op twee niveaus, inzonderheid artikel 39 en artikel 71 e.v.; 

Gelet op het KB van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de 
lokale politie, inzonderheid titel II - de begroting; 

Gelet op de noodzaak om maatregelen te treffen om het financieel beheer van de politiezone Schoten 
te voeren op voorlopige kredieten; 

Overwegende dat door middel van voorlopige kredieten uitgaven kunnen worden verricht waarvoor 
een uitvoerbaar krediet was uitgetrokken op de politiebegroting van het vorig dienstjaar; 

Overwegende dat deze voorlopige kredieten bij gemeenteraadsbesluit dienen vastgelegd te worden 
voor de aanvang van de maand waarop ze betrekking hebben; 

Gelet op de ministeriële omzendbrief PLP 57 van 21 november 2018, betreffende de onderrichtingen 
voor het opstellen van de politiebegroting voor 2019 ten behoeve van de politiezone, inzonderheid 
punt 3 "het gebruik van voorlopige kredieten in afwachting van de goedkeuring van de begroting door 
de toezichthoudende overheid"; 

Besluit: met 22 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik Block, Lieven De 
Smet, Monique Van den Bogaert, Ann Pycke, Eric De Swaef, Kurt Vermeiren, Jacky Van den Broek, 
Piet Bouciqué, Ilse Stockbroekx, Louis De keersmaeker, Bert Batens, Anneleen De Maeyer, Walter 
Brat, Pieter Gielis, Willy Van Camp, Erik Maes, Dirk Van Onckelen, Gerald Adriaensen stemmen ja. 

Enig artikel 

Akkoord te gaan om voor de maand januari 2019 een beroep te doen op het gebruik van voorlopige 
twaalfden teneinde de normale werking van de politiezone Schoten te verzekeren. 

 

4. OPENVERKLARING KORPSCHEF POLITIEZONE SCHOTEN  

De raad, 

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op twee niveaus, artikel 48; 

Gelet op de wet van 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het statuut van de 
personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot de 
politiediensten, artikelen 65 tot en met 73; 

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2002 tot regeling van de rechtspositie van het personeel 
van de politiediensten (RPPol), deel VII, titel III; 

Gelet op het ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het 
KB van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten 
(UBPol), artikelen VII.22 tot en met VII.23; 
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Gelet op het ministerieel besluit van 11 januari 2006 tot vaststelling van de functiebeschrijving en de 
daaruit voortvloeiende profielvereisten van een korpschef; 

Gelet op de omzendbrief ZPZ 25 van 7 december 2005; 

Gelet de nakende pensionering van korpschef Dirk Lemmens en de gemeenteraad van 25 oktober 2018 
hiervan akte heeft genomen; 

Overwegende dat het mandaat van de korpschef vrijkomt vanaf 1 augustus 2019; 

Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen op 4 december 2018 beslist heeft om de 
vacantverklaring van het ambt van korpschef voor de politiezone Schoten te agenderen op de 
gemeenteraad van 20 december 2018; 

Overwegende dat het mandaat van korpschef van de politiezone Schoten werd gecatalogeerd als een 
mandaat van categorie 2; 

Overwegende dat de gemeenteraad beslist over het vacant verklaren van een mandaat, de uiterste 
datum waarbinnen de selectie moet gebeuren en de samenstelling van de selectiecommissie; 

Overwegende dat de plaatselijke selectiecommissie moet samengesteld zijn uit: 

- voorzitter: de burgemeester in functie 

- bijzitters: 

- een korpschef die een mandaat uitoefent van ten minste dezelfde categorie 

- een bestuurlijk directeur-coördinator of een gerechtelijk directeur uit een ander ambtsgebied 

- een deskundige die niet tot het betrokken lokaal korps behoort 

- de gouverneur of arrondissementscommissaris 

- de procureur des Konings van het gerechtelijk arrondissement 

- de inspecteur generaal of de adjunct-inspecteur-generaal van de Algemene Inspectie 

- secretaris; 

Gelet op de vraag van gemeenteraadslid Monique Van den Bogaert; 

Gelet op de tussenkomst van burgemeester Maarten De Veuster; 

Besluit: met 22 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik Block, Lieven De 
Smet, Monique Van den Bogaert, Ann Pycke, Eric De Swaef, Kurt Vermeiren, Jacky Van den Broek, 
Piet Bouciqué, Ilse Stockbroekx, Louis De keersmaeker, Bert Batens, Anneleen De Maeyer, Walter 
Brat, Pieter Gielis, Willy Van Camp, Erik Maes, Dirk Van Onckelen, Gerald Adriaensen stemmen ja. 

Artikel 1 

Het mandaat van korpschef van de politiezone Schoten vacant te verklaren en een oproep tot 
kandidaatstelling te lanceren voor de aanwerving van een korpschef politiezone Schoten (mandaat 
categorie 2). 

Artikel 2 

Voor de ontvankelijkheid van de kandidaturen 60 dagen te rekenen vanaf de datum van publicatie van 
de vacature door de federale politie - Algemene Directie van het Middelenbeheer en de Informatie - 
Directie van het Personeel. 

Artikel 3 

De lokale selectiecommissie als volgt samen te stellen: 
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Samenstelling Leden Plaatsvervangers 

VOORZITTER    

Burgemeester Maarten De Veuster, 
burgemeester 

de door de burgemeester 
aangewezen plaatsvervanger 

BIJZITTERS    

Korpschef die het mandaat 
uitoefent van tenminste 
categorie 2 

Barbara Cloet, korpschef 
politiezone Noorderkempen 

Siegfried Mertens, korpschef 
politiezone MINOS 

Bestuurlijk directeur-
coördinator of een gerechtelijk 
directeur uit een ander 
ambtsgebied 

Robin Minten - Federale politie 
- Bestuurlijk directeur-
coördinator arrondissement 
Limburg 

Karolien De Smet, Federale 
Politie, Directeur-coördinator 
arrondissement Leuven 

Een deskundige die niet 
behoort tot het betrokken 
lokaal politiekorps 

Marc Cools, professor 
criminologie 

Jelle Janssens, professor in de 
criminologie 

Gouverneur of 
arrondissementscommissaris 

Cathy Berx de door de gouverneur 
aangewezen plaatsvervanger 

Procureur des Konings van het 
gerechtelijk arrondissement 

Anne-Marie Gepts de door de procureur des 
Konings aangewezen subsituut 

Inspecteur-generaal of adjunct 
inspecteur-generaal  

Thierry Gillis, inspecteur-
generaal 

de door de inspecteur-generaal 
aangewezen plaatsvervanger 

Secretaris Gunter Van de Wiele, 
procesmanager politiezone 
Schoten 

 

 

5. ALGEMEEN POLITIEREGLEMENT SCHOTEN - GECOÖRDINEER DE VERSIE 
2019 

Schepen Luc Van Gastel verlaat de vergadering van de gemeenteraad. 
 

De raad, 

Gelet op artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet; 

Gelet op de bevoegdheden van de gemeenteraad, zoals bepaald in de artikelen 119 en 119bis van de 
nieuwe gemeentewet en gewijzigd door de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke 
administratieve sancties; 

Gelet op de artikelen 186 en 187 van het Gemeentedecreet; 

Gelet op artikel 134sexies van de nieuwe gemeentewet; 

Gelet op de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties; 
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Gelet op de wet van 19 juli 2013 tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de 
jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben 
gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade; 

Gelet op het decreet van 21 december 2007 tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende 
algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel XVI “Toezicht, handhaving en 
veiligheidsmaatregelen”; 

Gelet op de wet van 15 mei 2007 tot instelling van de functie van gemeenschapswacht, tot instelling 
van de dienst gemeenschapswachten en tot wijziging van artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet; 

Gelet op het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de kwalificatie- en 
onafhankelijkheidsvoorwaarden van de ambtenaar belast met de oplegging van de administratieve 
geldboete en tot inning van de boete in uitvoering van de wet betreffende de GAS; 

Gelet op de uitvoeringsbesluiten van de nieuwe GAS-wet; 

Gelet op de ministeriële omzendbrief van 22 juli 2014, waarbij uitleg verschaft wordt bij de nieuwe 
regelgeving aangaande de GAS, ter vervanging van de omzendbrief OOP30bis; 

Gelet op de omzendbrief N. COL 1/2006 -versie 30.01.2014 herzien op 2.07.2014 betreffende de 
GAS, houdende de opmerkingen en richtlijnen inzake de nieuwe GAS-wet van het College van 
Procureurs-Generaals bij de Hoven van Beroep; 

Overwegende dat de gemeenten, ten behoeve van de inwoners, moeten waken over de openbare orde 
m.n. de openbare rust, de openbare veiligheid, de openbare gezondheid, de openbare overlast en de 
zindelijkheid op de openbare wegen, plaatsen en in openbare gebouwen; 

Gelet op het Algemeen Politiereglement Schoten zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting 
van 21 december 2017; 

Overwegende dat het aangewezen is om jaarlijks een gecoördineerde versie van het Algemeen 
Politiereglement Schoten op te stellen waarin de door de gemeenteraad goedgekeurde wijzigingen en 
aanvullingen worden verwerkt; 

Gelet op het voorstel dienst integrale veiligheid om de diverse aanpassingen van het Algemeen 
Politiereglement Schoten te agenderen voor de gemeenteraad; 

Gelet op de aanvulling met Hoofdstuk B.26. Bijzonder Politiereglement tot organisatie van het 
Summer Event (Kom Op tegen Kanker); 

Gelet op de aanvulling in Hoofdstuk A.1. Openbare Veiligheid en Vlotte Doorgang, Afdeling 1.8. 
Dieren, artikel 31; 

Gelet op de wijziging in Hoofdstuk A.4. Openbare Reinheid - Gezondheid - Milieu, Afdeling 4.2. 
Inzameling afvalstoffen, artikel 9. Definities; 

Gelet op de wijziging in Hoofdstuk A.4. Openbare Reinheid - Gezondheid - Milieu, Afdeling 4.2. 
Inzameling afvalstoffen, artikel 14. Wijze van algemene aanbieding; 

Gelet op de wijziging in Hoofdstuk A.4. Openbare Reinheid - Gezondheid - Milieu, Afdeling 4.2. 
Inzameling afvalstoffen, artikel 23. Reclame en drukwerken; 

Gelet op de aanvulling in Hoofdstuk B.5. Bijzonder Politiereglement op het gemeentelijk 
recyclagepark en afvalcontainerpark De Breker, artikel 2. Toegang containerpark; 

Gelet op de wijziging in Hoofdstuk B.11. Bijzonder Politiereglement voor de exploitatie van 
horecazaken; 

Gelet op de wijziging in Hoofdstuk B.15. Bijzonder Politiereglement voor de exploitatie van 
nachtwinkels; 

Gelet op de aanvulling met Hoofdstuk B.27. Bijzonder Politiereglement voor de exploitatie van 
shishabars; 
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Gelet op de aanvulling met Hoofdstuk B.28. Bijzonder Politiereglement voor de exploitatie van 
massagesalons; 

Gelet op de aanvulling in Titel 6. Bijzonder Politiereglement inzake de overtredingen betreffende het 
stilstaan en parkeren, hoofdstuk C.1. Algemeen; 

Gelet op de wijzigingen in Titel 6. Bijzonder Politiereglement inzake de overtredingen betreffende het 
stilstaan en parkeren, hoofdstuk C.2. Overtredingen van de eerste categorie en hoofdstuk C.3. 
Overtredingen van de tweede categorie; 

Gelet op het schrappen van Titel 6. Bijzonder Politiereglement inzake de overtredingen betreffende het 
stilstaan en parkeren, hoofdstuk C.4. Overtredingen van de vierde categorie; 

Gelet op het verwijderen van de datum van de wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, 
waarnaar verwezen wordt in verschillende hoofdstukken; 

Gelet een aantal aanpassingen en wijzigingen worden voorgesteld in kader van de principes van de 
bestuurlijke handhaving; 

Overwegende dat overtredingen op bepalingen van het politiereglement kunnen bestraft worden met 
gemeentelijke administratieve sancties; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Gelet op de vraag van gemeenteraadslid Eric de Swaef: 'In dit politiereglement staan toch enkele 
nieuwe positieve zaken zoals bv het aanpakken van de reclamekaartjes die massaal op auto’s gestoken 
worden en bijna altijd op de grond vallen. 

Zoals reeds vroeger gevraagd dienen wij  een amendement in om de uren dat er lawaai mag gemaakt 
worden terug aan te passen naar 7 tot 20u ipv 7 tot 22u.  Er zijn toch heel wat mensen die zich 
ergeren aan het lawaai van bladblazers, grasmachines e.d. die nu mogen gebruikt worden tot 10 u ‘s 
avonds. Meer en meer personen vinden het schijnbaar normaal juist in deze avonduren hun machines 
boven te halen. Vooral in onze groene wijken is dat een slechte zaak voor de rust van mens en dier. 
Daarom stellen wij deze aanpassing terug voor'; 

Gaat over tot de stemming over het door gemeenteraadslid Eric De Swaef voorgestelde amendement 
om het uur tot wanneer geluidsoverlast toegelaten is terug te brengen van 22 uur naar 20 uur: 

Besluit:   

Maarten De Veuster, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik Block, Lieven De Smet, Ann Pycke, 
Jacky Van den Broek, Piet Bouciqué, Ilse Stockbroekx, Louis De keersmaeker, Bert Batens, Anneleen 
De Maeyer, Walter Brat, Pieter Gielis, Willy Van Camp, Erik Maes, Dirk Van Onckelen, Gerald 
Adriaensen stemmen nee. 

Monique Van den Bogaert, Eric De Swaef, Kurt Vermeiren stemmen ja. 

Het amendement wordt verworpen. 

Gelet op de tussenkomst van burgemeester Maarten De Veuster; 

Gelet op de tussenkomst van gemeenteraadslid Kurt Vermeiren; 

Besluit: met 21 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik Block, Lieven De Smet, Monique Van 
den Bogaert, Ann Pycke, Eric De Swaef, Kurt Vermeiren, Jacky Van den Broek, Piet Bouciqué, Ilse 
Stockbroekx, Louis De keersmaeker, Bert Batens, Anneleen De Maeyer, Walter Brat, Pieter Gielis, 
Willy Van Camp, Erik Maes, Dirk Van Onckelen, Gerald Adriaensen stemmen ja. 

Artikel 1 

Goedkeuring te hechten aan aanvulling met Hoofdstuk B.26. Bijzonder Politiereglement tot 
organisatie van het Summer Event (Kom Op tegen Kanker). 
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Artikel 2 

Goedkeuring te hechten aan de aanvulling in Hoofdstuk A.1. Openbare Veiligheid en Vlotte 
Doorgang, Afdeling 1.8. Dieren, artikel 31. 

Artikel 3 

Goedkeuring te hechten aan de wijziging in Hoofdstuk A.4. Openbare Reinheid - Gezondheid - 
Milieu, Afdeling 4.2. Inzameling afvalstoffen, artikel 9. Definities. 

Artikel 4 

Goedkeuring te hechten aan de wijziging in Hoofdstuk A.4. Openbare Reinheid - Gezondheid - 
Milieu, Afdeling 4.2. Inzameling afvalstoffen, artikel 14. Wijze van algemene aanbieding. 

Artikel 5 

Goedkeuring te hechten aan de wijziging in Hoofdstuk A.4. Openbare Reinheid - Gezondheid - 
Milieu, Afdeling 4.2. Inzameling afvalstoffen, artikel 23. Reclame en drukwerken. 

Artikel 6 

Goedkeuring te hechten aan de aanvulling in Hoofdstuk B.5. Bijzonder Politiereglement op het 
gemeentelijk recyclagepark en afvalcontainerpark De Breker, artikel 2. Toegang containerpark. 

Artikel 7 

Goedkeuring te hechten aan de wijziging in Hoofdstuk B.11. Bijzonder Politiereglement voor de 
exploitatie van horecazaken. 

Artikel 8 

Goedkeuring te hechten aan de wijziging in Hoofdstuk B.15. Bijzonder Politiereglement voor de 
exploitatie van nachtwinkels. 

Artikel 9 

Goedkeuring te hechten aan de aanvulling met Hoofdstuk B.27. Bijzonder Politiereglement voor de 
exploitatie van shishabars. 

Artikel 10 

Goedkeuring te hechten aan de aanvulling met Hoofdstuk B.28. Bijzonder Politiereglement voor de 
exploitatie van massagesalons. 

Artikel 11 

Goedkeuring te hechten aan de aanvulling in Titel 6. Bijzonder Politiereglement inzake de 
overtredingen betreffende het stilstaan en parkeren, hoofdstuk C.1. Algemeen. 

Artikel 12 

Goedkeuring te hechten aan de wijzigingen in Titel 6. Bijzonder Politiereglement inzake de 
overtredingen betreffende het stilstaan en parkeren, hoofdstuk C.2. Overtredingen van de eerste 
categorie en hoofdstuk C.3. Overtredingen van de tweede categorie. 

Artikel 13 

Goedkeuring te hechten aan het verwijderen van Titel 6. Bijzonder Politiereglement inzake de 
overtredingen betreffende het stilstaan en parkeren, hoofdstuk C.4. Overtredingen van de vierde 
categorie. 

Artikel 14 

Goedkeuring te hechten aan het verwijderen van de datum van de wet tot regeling van de private en 
bijzondere veiligheid, waarnaar verwezen wordt in verschillende hoofdstukken. 
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Artikel 15 

Goedkeuring te hechten aan de voorgestelde, gewijzigde versie van het Algemeen Politiereglement 
Schoten. 

Artikel 16 

Te bepalen dat het voorliggend Algemeen Politiereglement Schoten, met de goedgekeurde wijzigingen 
en aanvullingen, het vorige politiereglement van 21 december 2017 vervangt en opheft. 

Artikel 17 

Te bepalen dat het aangepaste Algemeen Politiereglement Schoten in werking treedt vanaf 1 januari 
2019. 

Artikel 18 

Het aangepaste Algemeen Politiereglement Schoten bekend te maken overeenkomstig de artikelen 186 
en 187 van het Gemeentedecreet en overeenkomstig artikel 15 van de wet van 24 juni 2013. 

Artikel 19 

Een afschrift van het aangepaste Algemeen Politiereglement Schoten te zenden aan: 

- Parket van de procureur des Konings, afdeling politiezaken, Bolivarplaats 20 bus 3, 2000 Antwerpen 

- Politierechtbank, Griffie, Bolivarplaats 20 bus 3, 2000 Antwerpen 

- Rechtbank van eerste aanleg, Griffie, Bolivarplaats 20 bus 1, 2000 Antwerpen 

- Deputatie van de provincie Antwerpen, Desguinlei 100, 2018 Antwerpen 

- Igean, milieu & veiligheid, Doornaardstraat 60, 2160 Wommelgem. 

Artikel 20 

Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de verdere praktische uitvoering van dit 
besluit. 

 

6. AANVULLEND REGLEMENT VAN DE POLITIE OP HET WEGVE RKEER: 
LOTUSLAAN 31: AANVRAAG PARKEERPLAATS VOOR PERSONEN MET EEN 

HANDICAP  

Schepen Luc Van Gastel vervoegt de vergadering van de gemeenteraad. 
Raadslid Ann Pycke verlaat de vergadering van de gemeenteraad. 
 

De raad, 

Gelet op de wet betreffende de politie van het wegverkeer; 

Gelet op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer; 

Gelet op het ministerieel besluit waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald; 

Gelet op het ministerieel rondschrijven betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van de 
verkeerstekens; 

Gelet op de nieuwe gemeentewet, artikel 119; 

Gelet op het verslag van de technische dienst d.d. 21 november 2018; 

Overwegende dat voornoemde straat tot het beheer van de gemeente behoort en binnen de bebouwde 
kom ligt; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 
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Besluit: met 21 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik Block, Lieven De 
Smet, Monique Van den Bogaert, Eric De Swaef, Kurt Vermeiren, Jacky Van den Broek, Piet 
Bouciqué, Ilse Stockbroekx, Louis De keersmaeker, Bert Batens, Anneleen De Maeyer, Walter Brat, 
Pieter Gielis, Willy Van Camp, Erik Maes, Dirk Van Onckelen, Gerald Adriaensen stemmen ja. 

Artikel 1 

Het aanvullend reglement m.b.t. de politie van het wegverkeer wordt goedgekeurd betreffende 
Lotuslaan 31. Het parkeren wordt uitsluitend toegelaten voor voertuigen die gebruikt worden voor 
personen met een handicap t.h.v. Lotuslaan 31 over een lengte van 6 meter. Het verkeersbord E9a, met 
onderbord met pictogram voor personen met een handicap en bord met opstaande pijl en vermelding '6 
m' wordt aangebracht. 

Artikel 2 

Dit reglement wordt ter kennisgeving voorgelegd aan de Vlaamse Overheid, Departement Mobiliteit 
en Openbare Werken, Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid. 

 

7. AANVULLEND REGLEMENT VAN DE POLITIE OP HET WEGVE RKEER: 
THEOFIEL VAN CAUWENBERGHSLEI 20 B1: AANVRAAG PARKEE RPLAATS VOOR 

PERSONEN MET EEN HANDICAP  

De raad, 

Gelet op de wet betreffende de politie van het wegverkeer; 

Gelet op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer; 

Gelet op het ministerieel besluit waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald; 

Gelet op het ministerieel rondschrijven betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van de 
verkeerstekens; 

Gelet op de nieuwe gemeentewet, artikel 119; 

Gelet op het verslag van de technische dienst d.d. 21 november 2018; 

Overwegende dat voornoemde straat tot het beheer van de gemeente behoort en binnen de bebouwde 
kom ligt; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 21 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik Block, Lieven De 
Smet, Monique Van den Bogaert, Eric De Swaef, Kurt Vermeiren, Jacky Van den Broek, Piet 
Bouciqué, Ilse Stockbroekx, Louis De keersmaeker, Bert Batens, Anneleen De Maeyer, Walter Brat, 
Pieter Gielis, Willy Van Camp, Erik Maes, Dirk Van Onckelen, Gerald Adriaensen stemmen ja. 

Artikel 1 

Het aanvullend reglement m.b.t. de politie van het wegverkeer wordt goedgekeurd betreffende 
Theofiel Van Cauwenberghslei 20 B1. Het parkeren wordt uitsluitend toegelaten voor voertuigen die 
gebruikt worden voor personen met een handicap t.h.v. Theofiel Van Cauwenberghslei 20 B1 over een 
lengte van 6 meter. Het verkeersbord E9a, met onderbord met pictogram voor personen met een 
handicap en bord met opstaande pijl en vermelding '6 m' wordt aangebracht. 
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Artikel 2 

Dit reglement wordt ter kennisgeving voorgelegd aan de Vlaamse Overheid, Departement Mobiliteit 
en Openbare Werken, Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid. 

 

8. OCMW: BUDGET 2019 

Raadslid Ann Pycke vervoegt de vergadering van de gemeenteraad. 
 

De raad, 

Gelet op het decreet d.d. 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn, ‘Titel IV. – Financiering, planning en financieel beheer’ in het bijzonder 
Hoofdstuk II. Strategische meerjarenplanning en Hoofdstuk III. Het budget;  

Gelet op het besluit van 25 juni 2010 van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en 
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de OCMW’s; 

Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere 
voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de 
gemeenten, de provincies en de OCMW’s; 

Gelet op de omzendbrief BB2013/4 betreffende de strategische meerjarenplanning (meerjarenplan 
2014 – 2019) en budgettering (budget 2014) volgens de beleids- en beheerscyclus; 

Gelet op de omzendbrief BB2013/8 betreffende de veralgemeende invoering van de beleids- en 
beheerscyclus; 

Gelet op de omzendbrief BB2018/2 betreffende het budget 2019; 

Gelet op het ontwerp van het budget 2019; 

Gelet op het gunstig advies d.d. 4 december 2018 van het college van burgemeester en schepenen; 

Gelet op de toelichting zoals verstrekt door Katrijn Van Osta, OCMW-voorzitter; 

Overwegende dat het budget 2019 past binnen het laatst goedgekeurde meerjarenplan 2014 – 2020; 

Gelet op de gevoerde bespreking;  

Neemt akte: 

van het budget 2019 van het OCMW Schoten. Een kopie van dit besluit wordt verzonden aan de 
provinciegouverneur. 

 

9. BUDGET 2019 GEMEENTE 

Raadslid Nadine Van Mol vervoegt de vergadering van de gemeenteraad. 
 

De raad, 

Gelet op het Besluit van 25 juni 2010 van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en 
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de OCMW's, en latere wijzigingen; 

Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere 
voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de 
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, en latere wijzigingen; 

Gelet op het besluit d.d. 22 december 2011 van de gemeenteraad houdende akkoord om de startdatum 
toepassing beleids- en beheerscyclus te bepalen op 1 januari 2013; 

Gelet op artikel 148 e.v. van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
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Gelet op de Omzendbrief BZ2012/3 betreffende de vermindering van de plan- en 
rapporteringsverplichtingen: bekendmaking van de Vlaamse Beleidsprioriteiten; 

Gelet op de Omzendbrief BB2013/4 betreffende de strategische meerjarenplanning (meerjarenplan 
2014-2019) en budgettering (Budget 2014) volgens de beleids- en beheerscyclus; 

Gelet op de Omzendbrief BB2013/7 betreffende de digitale rapportering over de beleids- en 
beheerscyclus; 

Gelet op de Omzendbrief BB2013/8 betreffende de veralgemeende invoering van de beleids- en 
beheerscyclus; 

Gelet op de Omzendbrief BB2016/2 betreffende de aanpassing van de Meerjarenplannen 2014-2019 
en de Budgetten 2017; 

Gelet op de Omzendbrief BB2017/5 betreffende de aanpassing van de Meerjarenplannen 2014-2019 
en de Budgetten 2018;  

Gelet op het KB/ABB 2018/2 betreffende de budgetten en de éénjarige meerjarenplannen 2019; 

Gelet op de besprekingen zoals gevoerd in de raadscommissie financiën op 18 december 2018; 

Gelet op de tussenkomst van gemeenteraadslid Eric De Swaef: 'Vooreerst een extra dank aan het 
personeel dat er deze keer in moeilijke omstandigheden er toch voor zorgde dat dit budget en de 
rekening voorliggen op deze gemeenteraad. 

Verder wil ik na  6 jaar ervaring met deze nieuwe beleids- en beheers cyclus kortweg BBC toch stellen 
dat het er voor de oppositie niet gemakkelijker op geworden is om inzicht te hebben in de inhoud 
achter de cijfers. Hopelijk maakt men in de toekomst de software ook beschikbaar voor raadsleden 
teneinde vlotter opzoekingswerk uit te kunnen voeren. 

Dit budget is vooral opgemaakt om de overgang naar de nieuwe legislatuur te garanderen en is een 
verlengde van het beleid dat de laatste jaren werd gevoerd. Het is nu vooral wachten op de plannen en 
beleidsnota van het nieuwe bestuur en het budget en de nieuwe meerjarenplanning die zij in 2019 
zullen voorleggen. Er staan ook enkele nieuwe uitgaven in waarbij onze fractie de vraag om een 2e 
kunstgrasveld op de Zeurt toch eerst wil evalueren alvorens dat goed te keuren.'; 

Gelet op de tussenkomst van gemeenteraadslid Kurt Vermeiren: 'Onze fractie wenst vooreerst 
nadrukkelijk de medewerkers van de financiële dienst te danken om alsnog het budget 2019 en de 
jaarrekening 2017. 

Na het bekijken van beide documenten en de toelichting die we gekregen hebben op de RC financiën 
kunnen we alleen maar vaststellen dat de gemeente financieel gezond is.  Dit bestuur heeft een goede 
financiële toestand geerfd van de vorige bestuurders en de toestand is er zeker niet op verslechterd, tot 
daar het positieve. 

Hoewel er natuurlijk beperkingen zijn vanwege de legislatuurovergand straalt dit budget erg weinig, 
of zeg maar geen ambitie uit. 

We missen: 

• Maatregelen om de lasten op arbeid te verschuiven naar belastingen op vermogen. Ook op 
gemeentelijk vlak beschikken we hier over een aantal budgetneutrale mogelijkheden, die de sp.a – 
fractie al een aantal keren aangebracht heeft.  Gezien deze toch steeds door de meerderheid 
weggestemd worden hebben we ons deze keer de moeite bespaard. 

• De ambitie in de actieve bestrijding van  de kinderarmoede in Schoten, die in schril contrast met 
het Vlaams gemiddelde van 8%, in onze gemeente ca 17% bedraagt.  Een kind kiest tenslotte niet 
om in armoede geboren te worden. 

• De verhoging van de bijdarge aan het Cultuurcentrum, hoewel deze unaniem door alle 
bestuursleden (politieke en a-politieke) geadviseerd werd.  Dit geeft meteen te denken welk 
mandaat de afgevaardigden van sommige partijen in dergelijke organen hebben. 
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• De verhoging, indexatie , welvaartsvastmaking van de subsidies aan cultuurverenigingen en 
andere. 

• De verhoging van de toelage aan de GROS hoewel dit door alle vertegenwoordigers op het ‘grote 
verkiezingsdebat’ toegezegd was. 

• De financiering van de maatregelen voor de realisatie van het zeer, zeer ambitieuze klimaatplan, 
dat in deze gemeenteraad met een zo groot mogelijke meerderheid werd goedgekeurd. 

En zo kan ik spijtig genoeg nog even doorgaan. Opnieuw een gemiste kans dus. 

Gezien dit budget geen trendbreuk is met deze die we de vorige jaren voorgeschoteld gekregen 
hebben, zal onze fractie, consequent met eerdere beslissingen, ook deze keer het budget niet mee 
goedkeuren.'; 

Gelet op de toelichting en tussenkomst van schepen Paul Valkeniers; 

Gelet op de mededeling van gemeenteraadslid Ann Pycke; 

Besluit: met 17 stemmen ja, tegen 3 stemmen neen, 3 onthoudingen 
 

Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik Block, Lieven De 
Smet, Ann Pycke, Ilse Stockbroekx, Louis De keersmaeker, Bert Batens, Anneleen De Maeyer, Walter 
Brat, Pieter Gielis, Nadine Van Mol, Willy Van Camp, Erik Maes, Gerald Adriaensen stemmen ja. 

Monique Van den Bogaert, Eric De Swaef, Kurt Vermeiren stemmen neen. 

Jacky Van den Broek, Piet Bouciqué, Dirk Van Onckelen onthouden zich. 

Enig artikel 

Het Budget 2019 bestaande uit de beleidsnota en de financiële nota goed te keuren. 

 

10. JAARREKENING 2017 GEMEENTE 

De raad, 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, Titel IV, Hoofdstuk VI 
Inventaris, jaarrekening en kwijting; 

Gelet op artikel 174 § 2 van het Gemeentedecreet houdende de bepaling dat het ontwerp van 
jaarrekening op zijn minst veertien dagen voor de vergadering waarop het besproken wordt, aan ieder 
lid van de gemeenteraad wordt bezorgd; 

Overwegende dat de gemeenteraad de jaarrekening dient vast te stellen; 

Overwegende dat, als de gemeenteraad bezwaren heeft tegen bepaalde verrichtingen, hij een advies 
formuleert over de aansprakelijkheid van de bij die verrichtingen betrokken actoren; dit advies wordt 
verder als bijlage bij de jaarrekening gevoegd en bezorgd aan de actoren die aansprakelijk worden 
gesteld; 

Overwegende dat de gemeenteraad stemt over de jaarrekening in zijn geheel; dat elk gemeenteraadslid 
de afzonderlijke stemming kan eisen over een of meer onderdelen van de jaarrekening die hij aanwijst; 

Dat in dat geval over het geheel pas gestemd wordt na de stemming over een of meer onderdelen die 
aldus zijn aangewezen; de stemming over het geheel heeft dan betrekking op de onderdelen waarover 
geen enkel gemeenteraadslid afzonderlijk wil stemmen, en op de onderdelen die al bij een 
afzonderlijke stemming zijn aangenomen; 

Gelet op het Besluit van 25 juni 2010 van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en 
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, 
inzonderheid Titel 2, Hoofdstuk 4 – De jaarrekening; 
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Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere 
voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de 
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 

Gelet op de voorliggende jaarrekening 2017; 

Gelet op de besprekingen zoals gevoerd in de gemeenteraadscommissie financiën d.d. 18 december 
2018; 

Gelet op de tussenkomst van gemeenteraadslid Eric De Swaef: 'Betreft de rekening wil onze fractie 
waarschuwen voor al te groot optimisme als je de huidige positieve cijfers ziet. Er komen immers in de 
nabije toekomst nog grote rekeningen op ons af betreft de pensioenlasten die de gemeente zal moeten 
dragen. 

Ook zullen we naar de toekomst toe nog belangrijke budgetten nodig hebben om de klimaatplannen 
ambitieus te realiseren en de toenemende armoede aan te pakken. Dus stop maar al om te dromen van 
belastingverminderingen en denk vooral aan de toekomst.'; 

Gelet op de tussenkomst van gemeenteraadslid Piet Bouciqué; 

Gelet op de tussenkomst van schepen Paul Valkeniers; 

Gelet op de gevoerde besprekingen; 

Besluit: met 21 stemmen ja, tegen 2 stemmen neen 
 

Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik Block, Lieven De 
Smet, Ann Pycke, Eric De Swaef, Jacky Van den Broek, Piet Bouciqué, Ilse Stockbroekx, Louis De 
keersmaeker, Bert Batens, Anneleen De Maeyer, Walter Brat, Pieter Gielis, Nadine Van Mol, Willy 
Van Camp, Erik Maes, Dirk Van Onckelen, Gerald Adriaensen stemmen ja. 

Monique Van den Bogaert, Kurt Vermeiren stemmen neen. 

Artikel 1 

De jaarrekening over het dienstjaar 2017 vast te stellen. 

Artikel 2 

Akkoord te gaan om een afschrift van dit besluit samen met de vastgestelde jaarrekening binnen de 
twintig dagen over te maken aan de provinciegouverneur. 

 

11. BUDGETTEN 2019 KERKFABRIEKEN  

De raad, 

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende 
erediensten, en latere wijzigingen; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement 
op de boekhouding van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende 
erediensten, en latere wijzigingen; 

Gelet inzonderheid op artikel 41 en volgende van het decreet van 7 mei 2004 houdende de verplichting 
voor de kerkraad om binnen de zes maanden na de installatie van de gemeenteraad na de gehele 
vernieuwing van deze raad, een meerjarenplan vast te stellen dat de financiële afspraken bevat tussen 
de kerkfabriek en de gemeente voor een periode van zes jaar, ingaande op 1 januari van het tweede 
jaar dat volgt op de algehele vernieuwing van de gemeenteraad; 

Overwegende dat de budgetten jaarlijks voor 1 oktober gecoördineerd bij de gemeenteoverheid 
worden ingediend door het centraal kerkbestuur waaronder de kerkfabrieken ressorteren; 
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Overwegende dat de gemeenteraad akte neemt van deze budgetten, mits de gemeentelijke bijdrage in 
het budget binnen de grenzen blijft van het bedrag opgenomen in het goedgekeurde Meerjarenplan; 

Overwegende dat de gemeenteraad hiervan kennis geeft aan het centraal kerkbestuur, aan de 
kerkfabrieken in kwestie en aan het erkend representatief orgaan; 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 19 december 2013 houdende goedkeuring van de 
meerjarenplannen 2014-2019 van de kerkfabrieken Sint-Cordula, H. Hart, H. Familie, Onze-Lieve-
Vrouw Koningin van alle Heiligen en Sint-Filippus; 

Gelet op de besluiten van de gemeenteraad houdende goedkeuring van de gewijzigde/geactualiseerde 
meerjarenplannen 2014-2019 van voornoemde kerkfabrieken; 

Gelet op volgende door het centraal kerkbestuur ingediende budgetten 2019: 

- van de kerkfabriek Sint-Cordula 

- van de kerkfabriek Heilig Hart 

- van de kerkfabriek Heilige Familie 

- van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Koningin van alle Heiligen 

- van de kerkfabriek Sint-Filippus; 

Gelet op de gunstige adviezen van het bisdom Antwerpen m.b.t. de budgetten 2019 van de 
kerkfabrieken Sint-Cordula, Heilige Familie, Onze-Lieve-Vrouw Koningin van alle Heiligen en Sint-
Filippus; 

Gelet op het gunstig advies met opmerkingen van het bisdom Antwerpen m.b.t. het budget 2019 van 
kerkfabriek H. Hart; 

Overwegende dat de gemeenteraad gunstig advies kan verlenen mits als K1 - waarde 12.377,24 en als 
Y - waarde 3.938,66 wordt gebruikt conform deze gegevens uit de jaarrekening 2017 zoals deze door 
de gouverneur is goedgekeurd; 

Gelet op de tussenkomst van gemeenteraadslid Kurt Vermeiren: 'Onze fractie zou aan de 
gemeentelijke vertegenwoordiger die deel neemt aan het overleg met de centrale kerkraad 
(kerkfabrieken) willen vragen dat hij bij hen aandringt om bij wijziging van budgetten en/of 
meerjarenplannen steeds een duidelijke informatieve nota toe te laten voegen met een verduidelijking 
van de wijzigingen. '; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 23 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik Block, Lieven De 
Smet, Monique Van den Bogaert, Ann Pycke, Eric De Swaef, Kurt Vermeiren, Jacky Van den Broek, 
Piet Bouciqué, Ilse Stockbroekx, Louis De keersmaeker, Bert Batens, Anneleen De Maeyer, Walter 
Brat, Pieter Gielis, Nadine Van Mol, Willy Van Camp, Erik Maes, Dirk Van Onckelen, Gerald 
Adriaensen stemmen ja. 

Artikel 1 

Akte te nemen van het budget 2019 van de kerkfabriek Sint-Cordula. 

Artikel 2 

Akte te nemen van het budget 2019 van de kerkfabriek Heilig Hart. 

Artikel 3 

Akte te nemen van het budget 2019 van de kerkfabriek Heilige Familie. 
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Artikel 4 

Akte te nemen van het budget 2019 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Koningin van alle 
Heiligen. 

Artikel 5 

Akte te nemen van het budget 2019 van de kerkfabriek Sint-Filippus. 

Artikel 6 

Kennis te geven van dit besluit aan het centraal kerkbestuur, aan de kerkfabrieken in kwestie en aan 
het erkend representatief orgaan. 

 

12. SUBSIDIEREGLEMENT HUISKATTEN 2019  

De raad, 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 21 december 2017 betreffende de vaststelling van het 
subsidiereglement 'onvruchtbaar maken huiskatten' voor het jaar 2018; 

Gelet de nieuwe wetgeving tot inperking van de kattenpopulatie en de schade die het teveel aan duiven 
en andere vogels veroorzaakt wil het bestuur zoeken naar haalbare en diervriendelijke oplossingen"; 

Overwegende dat de subsidie als preventieve maatregel tot doel heeft dat de zwerfkattenpopulatie op 
een diervriendelijke manier verminderd wordt; 

Gelet op het overzicht van het aantal verleende subsidies van vorige jaren en het voorstel tot 
verlenging van het gemeentelijke subsidiereglement 'onvruchtbaar maken huiskatten' in het jaar 2019; 

Gelet op het ontwerp-subsidiereglement 'onvruchtbaar maken huiskatten 2019'; 

Overwegende dat het benodigde krediet geraamd wordt op maximum € 5.000,00 zoals voorzien werd 
op het budget onder registratiesleutel 1419/5/1/3/1-64920100-0470; 

Gelet op het besluit d.d. 20 november 2018 van het college van burgemeester en schepenen; 

Gelet op de tussenkomst van schepen Paul Valkeniers m.b.t. het publiek spreekrecht; 

Gelet op de gevoerde besprekingen; 

Besluit: met 23 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik Block, Lieven De 
Smet, Monique Van den Bogaert, Ann Pycke, Eric De Swaef, Kurt Vermeiren, Jacky Van den Broek, 
Piet Bouciqué, Ilse Stockbroekx, Louis De keersmaeker, Bert Batens, Anneleen De Maeyer, Walter 
Brat, Pieter Gielis, Nadine Van Mol, Willy Van Camp, Erik Maes, Dirk Van Onckelen, Gerald 
Adriaensen stemmen ja. 

Enig artikel 

Goedkeuring te hechten aan volgend subsidiereglement: 

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT  

‘ONVRUCHTBAAR MAKEN HUISKATTEN 2019’ 

Artikel 1 - BESCHRIJVING  

Dit reglement is van toepassing op gezinnen die hun huiskat onvruchtbaar laten maken (steriliseren / 
castreren). Het onvruchtbaar laten maken van huiskatten dient als preventieve maatregel om op termijn 
de zwerfkattenpopulatie op een diervriendelijke manier te verminderen. 
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Artikel 2 – SPECIFIEKE BEPALINGEN  

De subsidie is van toepassing voor elke huiskat waarvan aan de hand van de chipnummer kan worden 
vastgesteld dat ze resideert in Schoten op datum van de ingreep die werd uitgevoerd door een erkende 
dierenarts. De aanvrager dient gedomicilieerd te zijn in Schoten op datum van de ingreep bij de 
huiskat. Uitbetaling van de subsidie kan enkel aan een natuurlijk persoon. 

Voor elke sterilisatie of castratie dient per huiskat een volledig ingevuld en ondertekend 
aanvraagformulier ingediend te worden bij het college van burgemeester en schepenen. Dit 
aanvraagformulier moet worden ingevuld en ondertekend door de erkende dierenarts die de 
behandeling heeft uitgevoerd.  

De verleende subsidie bedraagt 30 euro voor de sterilisatie van een kattin of 15 euro voor de castratie 
van een kater. 

Artikel 3 – ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN  

Dit subsidiereglement geldt voor de periode 1 februari 2019 tot 31 december 2019. Het geldende 
subsidiebedrag wordt toegekend voor aanvragen die ingediend worden vanaf 1 januari 2019. Het 
aanvraagformulier voor de subsidie met betrekking tot een ingreep uitgevoerd in het jaar 2019, dient 
ons te bereiken vóór 1 februari 2020.  

De aanvraag van een toelage moet gebeuren via het aanvraagformulier ‘onvruchtbaar maken van 
huiskatten 2019’. Het aanvraagformulier moet volledig ingevuld bij het college van burgemeester en 
schepenen van Schoten worden ingediend binnen de drie maanden na de ingreep. De ontvangen 
aanvraagformulieren zullen per kwartaal behandeld worden. 

De subsidie kan geweigerd worden indien de aanvrager niet voldoet aan de door de gemeente Schoten 
vereiste voorwaarden. 

De uitbetaling zal geschieden tot de uitputting van het beschikbare krediet. De behandeling van de 
aanvragen gebeurt op volgorde van datum van ontvangst. De toelage werd in het budget 2019 onder 
registratiesleutel 1419/5/1/3/1-64920100-0470 voorzien. 

 

13. VERLENGING SUBSIDIEREGLEMENT AUTODELEN 2019  

De raad, 

Gelet op het besluit van 11 juni 2013 van het college van burgemeester en schepenen betreffende de 
heroriëntatie van de gemeentelijke subsidies milieumaatregelen; 

Gelet op het besluit van 31 december 2017 van de gemeenteraad houdende de goedkeuring van de 
verlenging (2018) van het bestaande subsidiereglement ‘autodelen 2018’; 

Gelet op het voorstel tot verlenging van het subsidiereglement 'autodelen 2018' voor het jaar 2019; 

Overwegende dat het benodigde krediet werd voorgesteld op de meerjarenplanning van 2014-2019; 

Gelet op het besluit d.d. 4 december 2018 van het college van burgemeester en schepenen; 

Overwegende dat de gemeentelijke milieusubsidies tot doel hebben de Schotenaren te stimuleren een 
specifieke milieumaatregel te nemen en deze subsidie meestal een deel van de initiële meerkost 
compenseert en/of een maatregel extra onder de aandacht te brengt; 

Overwegende dat bij autodelen meerdere mensen gebruik maken van één of meerdere wagens op het 
moment dat men deze nodig heeft; 

Overwegende dat er twee groepen van autodelen te onderscheiden zijn: particulier en professioneel 
autodelen; 

Overwegende dat het delen van één of meerdere voertuigen zowel op individueel als maatschappelijk 
vlak verschillende voordelen kent; 
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Overwegende dat deze voordelen onder andere zijn een hulpmiddel tot verlaging van de parkeerdruk, 
stimulering van de lokale economie, verhoging van de leefbaarheid en bereikbaarheid binnen de 
gemeente, gunstige sociale neveneffecten, verhoging basismobiliteit van bepaalde doelgroepen, …; 

Overwegende dat de (gedeeltelijke) terugbetaling van de inschrijvingskost een extra stimulering voor 
een deelname aan een autodeelproject is; 

Gelet op de vraag van gemeenteraadslid Eric De Swaef: 'Het autodelen op zich is alvast een goede 
zaak maar de beperkte beschikbaarheid van de 2 auto’s maakt dat dit project beperkt blijft. Het zal 
ons inziens toch noodzakelijk zijn om het aanbod te verruimen en te zoeken naar momenten binnen de 
werkuren wanneer de auto’s niet gebruikt worden bij voorbeeld door een goede agenda tool. Verder 
dient ons inziens de promotie van autodeelsystemen nog sterk te worden verhoogd.'; 

Gelet op de tussenkomst van schepen Erik Block; 

Gelet op de gevoerde besprekingen; 

Besluit: met 23 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik Block, Lieven De 
Smet, Monique Van den Bogaert, Ann Pycke, Eric De Swaef, Kurt Vermeiren, Jacky Van den Broek, 
Piet Bouciqué, Ilse Stockbroekx, Louis De keersmaeker, Bert Batens, Anneleen De Maeyer, Walter 
Brat, Pieter Gielis, Nadine Van Mol, Willy Van Camp, Erik Maes, Dirk Van Onckelen, Gerald 
Adriaensen stemmen ja. 

Enig artikel 

Goedkeuring te hechten aan volgend subsidiereglement: 

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT ‘AUTODELEN 2019’  

Artikel 1 - BESCHRIJVING 

Dit reglement is van toepassing op de terugbetaling van de instapkost of het jaarlijks lidgeld voor een 
particulier autodeelsysteem of een autodeelsysteem door autodeelaanbieders.  

Artikel 2 – SPECIFIEKE BEPALINGEN 

Onder autodelen wordt verstaan: het delen van één of meerdere auto(‘s) door meerdere personen. 
Meerdere personen rijden dus met de wagen(s) afhankelijk wanneer dit gewenst is. Er zijn twee 
vormen van autodelen te onderscheiden: particulier autodelen en autodelen via autodeelaanbieders. 
Indien een instapkost of periodiek lidgeld betaald moet worden, kan hiervoor een subsidie bekomen 
worden.  

De subsidie is van toepassing voor: 

- een natuurlijk persoon gedomicilieerd op het grondgebied van Schoten 

- de betaling van de eenmalige instapkost voor deelname aan een autodeelsysteem (nieuw lid 
met inschrijvingsdatum vanaf 1 januari 2019) 

- de betaling van het jaarlijks lidgeld voor deelname aan een autodeelsysteem (vanaf 1 januari 
2019). 

Als bewijs geldt een kopie van de factuur waarop de instapkost of het lidgeld duidelijk vermeld staan 
of een bevestigingsformulier van registratie.  

De subsidie heeft betrekking op de eenmalige instapkost of het jaarlijkse lidgeld. De verleende 
subsidie bedraagt 100 % van het betaalde bedrag, met een jaarlijks maximum van € 35,00 per 
natuurlijk persoon.  



 GR 20.12.2018 424 

Artikel 3 – ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN  

Dit subsidiereglement geldt voor de periode 1 januari 2019 tot 31 december 2019. Het geldende 
subsidiebedrag wordt toegekend voor aanvragen met inschrijvingsdatum vanaf 1 januari 2019. Het 
aanvraagformulier voor een inschrijving met betrekking tot het jaar 2019, dient ons te bereiken vóór 1 
februari 2020. Het aanvraagformulier voor een inschrijving met betrekking tot het jaar 2018, dient ons 
te bereiken vóór 1 februari 2019. 

De aanvraag van een toelage moet gebeuren via het aanvraagformulier ‘autodelen 2019’, dat volledig 
ingevuld (incl. bijlagen) bij het college van burgemeester en schepenen van Schoten moet worden 
ingediend. De ontvangen aanvraagformulieren zullen op vier vaste tijdstippen doorheen het jaar (eind 
april, augustus, oktober en januari) behandeld worden. 

De uitbetaling zal geschieden tot de uitputting van het beschikbare krediet. De behandeling van de 
aanvragen gebeurt op volgorde van datum van ontvangst. De toelage werd in het budget 2019 onder 
registratiesleutel 1419/5/1/4/1-64920319-0390 voorzien. 

 

14. VERLENGING SUBSIDIEREGLEMENT MILIEUMAATREGELEN 2019 

De raad, 

Gelet op het besluit van 11 juni 2013 van het college van burgemeester en schepenen betreffende de 
heroriëntatie van de gemeentelijke subsidies milieumaatregelen; 

Gelet op het besluit van 31 december 2017 van de gemeenteraad houdende akkoord met de verlenging 
en wijziging van het subsidiereglement ‘milieumaatregelen 2018 (groendak, zonneboiler, 
hemelwaterinstallatie, hemelwaterton en/of energieaudit/warmtescan)’ voor het jaar 2018; 

Gelet op het voorstel tot verlenging van het subsidiereglement 'milieumaatregelen 2018' voor het jaar 
2019; 

Overwegende dat het benodigde krediet werd voorgesteld op de meerjarenplanning van 2014-2019; 

Gelet op het besluit d.d. 4 december 2018 van het college van burgemeester en schepenen; 

Overwegende dat de gemeentelijke subsidies de uitvoering van milieumaatregelen uit het 
klimaatactieplan bij burgers stimuleren; 

Overwegende dat de gemeentelijke milieusubsidies tot doel hebben de Schotenaren te stimuleren een 
specifieke milieumaatregel te nemen en deze subsidie meestal een deel van de initiële meerkost 
compenseert en/of een maatregel extra onder de aandacht te brengt;  

Overwegende dat een groendak tal van (maatschappelijke) voordelen biedt zoals o.a. een betere 
thermische- en geluidsisolatie, een langere levensduur van de dakbedekking, een verminderde en 
vertraagde regenwaterafvoer, een verbetering van het stedelijk klimaat en een mooi groen uitzicht; 

Gelet op het feit dat een duurzame economie begint bij het eigen huishouden en dat het gebruik van 
een zonneboiler een wezenlijke bijdrage kan leveren inzake energiebesparing en de reductie van CO2; 

Overwegende dat de toepassing van hernieuwbare energie een impuls kan geven aan innovatie en aan 
de sociaal-economische ontwikkeling in Vlaanderen; 

Overwegende dat de investeringskosten in hernieuwbare energie-installaties, met name voor de 
particulier, substantieel groter zijn dan voor conventionele installatietechnieken; 

Overwegende dat de toekenning van de subsidie voor een zonneboiler de toepassing van hernieuwbare 
energie kan bevorderen; 

Overwegende dat drinkwater een kostbaar en schaars goed is; 

Overwegende dat het drinkwaterverbruik per dag per inwoner in Vlaanderen zeer hoog is; 
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Overwegende dat het in het kader van een duurzaam beheer van grondstoffen past om het gebruik van 
drinkwater te beperken en het gebruik van regenwater te stimuleren; 

Overwegende dat het gebruik van regenwater niet alleen een besparing oplevert op het waterverbruik, 
maar tevens de kosten van de gemeenschap drukt voor het drinkbaar maken van water en de 
natuurlijke reserves van het grondwater beschermt; 

Overwegende dat door het laten uitvoeren van een energieaudit/warmtescan de burger beter op de 
hoogte zal zijn van de mate van energiezuinigheid van zijn woning; 

Overwegende dat een energieaudit/warmtescan een goede basis vormt voor het uitvoeren van 
energiebesparende maatregelen aan de woning; 

Gelet op de gevoerde besprekingen; 

Besluit: met 23 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik Block, Lieven De 
Smet, Monique Van den Bogaert, Ann Pycke, Eric De Swaef, Kurt Vermeiren, Jacky Van den Broek, 
Piet Bouciqué, Ilse Stockbroekx, Louis De keersmaeker, Bert Batens, Anneleen De Maeyer, Walter 
Brat, Pieter Gielis, Nadine Van Mol, Willy Van Camp, Erik Maes, Dirk Van Onckelen, Gerald 
Adriaensen stemmen ja. 

Enig artikel 

Goedkeuring te hechten aan volgend subsidiereglement: 

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT ‘MILIEUMAATREGELEN 2 019’ 

(GROENDAK, ZONNEBOILER, HEMELWATERTON,  

HEMELWATERINSTALLATIE EN/OF ENERGIEAUDIT/WARMTESCAN ) 
 

Artikel 1 - BESCHRIJVING 

Dit reglement is van toepassing voor het aanleggen van een groendak, het plaatsen van een 
zonneboiler, het plaatsen en aansluiten van een hemelwaterton of hemelwaterinstallatie en/of het 
uitvoeren van een energieaudit en/of warmtescan op een woning of ander gebouw horende bij een 
woongebouw (bv garage) op het grondgebied van Schoten. 

Artikel 2 – SPECIFIEKE BEPALINGEN 

Art. 2.1 - Groendaken 

Onder groendak wordt verstaan: een intensief of extensief groendak (vetplanten-, mos-, gras- en/of 
kruidendak). Het betreft een daksysteem waarbij minstens een draineerlaag, een substraatlaag en een 
vegetatielaag aanwezig zijn over de volledig aangelegde oppervlakte. Indien het dak hellend is, is een 
draineerlaag niet noodzakelijk. Per aanvraagdossier moet een groendak van minimum 6 m² worden 
aangelegd. 

De aanvrager verbindt zich ertoe het groendak minimum 10 jaar in goede staat te houden. Mislukte 
aanplantingen of werken dienen hersteld te worden. 

De verleende subsidie bedraagt maximaal € 31,00 per vierkante meter aangelegd groendak met een 
maximum van € 750,00. Indien de aanlegkosten (inclusief btw) van het groendak lager zijn dan  
€ 31,00 per m², wordt de werkelijke kostprijs beschouwd als het subsidiebedrag. 

Art. 2.2 - Zonneboiler 

Onder “zonneboiler” wordt verstaan: installaties die zonnewarmte opvangen, opslaan en verdelen. Een 
installatie bestaat uit een vlakke of met vacuümbuizen opgebouwde plaat voor zonnelichtcaptatie, een 
veiligheidsvat, een boiler en de noodzakelijke leidingen naar en van een conventionele 
naverbrandingsinstallatie.  
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De zonneboiler wordt geïnstalleerd volgens de regels der kunst en met inachtname van alle mogelijke 
veiligheids- en hygiënevoorschriften. De zonneboiler wordt aangesloten op een conventionele 
naverwarmingsinstallatie die aan dezelfde voorwaarden moet voldoen. De zonneboiler moet 24 op 24 
uur in bedrijf gehouden worden, 365 dagen per jaar.  

In geen geval worden betoelaagd: 

- zelf ontworpen en gebouwde zonneboilersystemen 

- zonneboilers die niet op de reguliere markt worden aangeboden en dus ook niet over de 
noodzakelijke veiligheids- en keurmerken beschikken. 

De aanvrager verbindt zich ertoe om de installatie goed te onderhouden. De installatie moet tenminste 
10 jaar na de toekenning van de subsidie in goede staat van werking blijven op hetzelfde adres en kan 
onder geen beding (ongeacht eigendomsoverdracht of verhuring) binnen deze termijn verwijderd 
worden. 

De verleende subsidie bedraagt € 500,00 voor een zonneboiler voor de verwarming van sanitair warm 
water en/of voor woningverwarming en kan slechts eenmaal per woonadres worden toegekend. 

Art. 2.3 - Hemelwaterton 

De gemeente voorziet een subsidie bij de aankoop en aansluiting van één of meerdere nieuwe 
regenwaterton(nen) voor de opvang en het gebruik van regenwater. 

Om voor betoelaging in aanmerking te komen moet de regenwaterton voldoen aan volgende eisen: 

- dient aangesloten te worden op een dakoppervlakte 

- dient een minimum inhoud van 200 liter te bevatten 

- dient voorzien te zijn van een aftapkraantje. 

De aanvrager verbindt zich ertoe om minimum 5 jaar lang de regenwaterton in goede staat te 
behouden en te gebruiken. De regenwaterton kan onder geen enkel beding verkocht of verwijderd 
worden van het opgegeven installatieadres. 

De verleende subsidie bedraagt 50 % van de gefactureerde kostprijs (incl. btw) met een maximum van 
€ 50,00 en kan slechts eenmaal per woonadres worden toegekend.  

Art. 2.4 – Hemelwaterinstallatie 

De gemeente voorziet een subsidie bij de plaatsing en aansluiting van een hemelwaterinstallatie voor 
de opvang en het gebruik van regenwater. 

Om voor betoelaging in aanmerking te komen moet de hemelwaterinstallatie voldoen aan volgende 
eisen: 

- de installatie wordt niet verplicht volgens de gewestelijke stedenbouwkundige verordening 
inzake hemelwaterputten e.d. (2013) 

- de hemelwaterput wordt aangesloten op een minimale horizontale dakoppervlakte van 50 m² 

- de hemelwaterput bevat een minimum inhoud van 3.000 liter 

- het in de hemelwater gecapteerde water wordt hergebruikt door middel van een aangesloten 
pompinstallatie met een minimale aansluiting van 1 wc of wasmachine. Een pompinstallatie is 
niet verplicht indien de verschillende aftappunten gravitair gevoed kunnen worden 

- er mag geen directe verbinding gecreëerd worden tussen het drinkwaternet en het leidingennet 
aangesloten op de hemelwaterput. Hiertoe wordt de hemelwaterput met drinkwater bijgevuld 
door middel van een bijvulsysteem met onderbreking overeenkomstig de code van goede 
praktijk, ofwel wordt een afzonderlijk leidingencircuit voorzien voor hemelwater en 
drinkwater 
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- de hemelwaterinstallatie voldoet aan de richtlijnen zoals deze bepaald zijn in ‘Krachtlijnen 
voor een geïntegreerd rioleringsbeleid in Vlaanderen’, meer bepaald de ‘code van goede 
praktijk voor hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen’. 

De aanvrager verbindt zich ertoe om de installatie goed te onderhouden. De installatie moet tenminste 
10 jaar na de toekenning van de subsidie in goede staat van werking blijven op hetzelfde adres en kan 
onder geen beding (ongeacht eigendomsoverdracht of verhuring) binnen deze termijn verwijderd 
worden. 

De verleende subsidie bedraagt max. € 500,00 voor het hergebruik van hemelwater via een 
hemelwaterinstallatie. Het subsidiebedrag kan nooit meer bedragen dan de gefactureerde kosten en kan 
slechts eenmaal per woonadres worden toegekend. 

Art. 2.5 – Energieaudit en/of warmtescan 

De gemeente voorziet een subsidie voor het uitvoeren van een warmtescan en/of energieaudit indien 
de aanvrager kan aantonen dat binnen het jaar volgend op de warmtescan min. 2 structurele 
energiebesparende investeringen worden gedaan die betrekking hebben op de resultaten van de 
uitgevoerde energieaudit en/of warmtescan.  

Toelichting energieaudit: een vrijwillig energieadvies uitgevoerd door een erkende energiedeskundige 
met een opgelegde computertoepassing, waarbij in een rapport een antwoord gegeven wordt op de 
vragen waar, hoeveel en op welke manier energie in een woning kan bespaard worden. Dit is dus niet 
gelijk aan het verplichte energieprestatiecertificaat (EPC) bij verkoop en verhuur van een woning. 

Toelichting warmtescan: techniek waarbij een camera wordt gebruikt die infraroodbeelden maakt en 
temperatuurmetingen uitvoert met de bedoeling om de thermische energie die een voorwerp uitstraalt 
te meten en te visualiseren. 

Om voor betoelaging in aanmerking te komen moet de energieaudit/warmtescan voldoen aan volgende 
eisen: 

- uitgevoerd worden op een woning van minimum 10 jaar oud op datum van uitvoering van de 
energieaudit/warmtescan 

- energieaudit: uitgevoerd worden door een erkende energiedeskundige type B 

- warmtescan: uitgevoerd worden door een onafhankelijk persoon met een opleiding op het 
gebied van thermografie. 

Om voor betoelaging in aanmerking te komen moet en de energiebesparende investeringen voldoen 
aan volgende eisen: 

- onder structurele energiebesparende investeringen worden volgende investeringen verstaan: 
dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie, superisolerende beglazing, energiezuinige 
verwarmingsinstallatie en zonneboiler 

- bij het aanbrengen van dakisolatie, buitenmuurisolatie of vloerisolatie moet deze een 
maximale U-waarde van 0,24 W/m²K halen 

- aanbrengen van spouwmuurisolatie (min. 5 cm isolatie) met een lambda-waarde die maximum 
0,065 W/mK bedraagt (deze werken komen enkel in aanmerking indien zij uitgevoerd zijn 
door een erkende aannemer) 

- bij het vervangen van glas door superisolerend glas mag de U-waarde van het nieuwe glas 
maximum 1,1 w/m²K bedragen 

- bij het vervangen van de verwarmingsinstallatie dient de nieuwe centrale 
verwarmingsinstallatie (minimum) over een energielabel A te beschikken en de te gebruiken 
techniek expliciet voorgesteld te worden in het energieadvies. 

Bovenstaande werken en de daaraan verbonden voorwaarden worden duidelijk omschreven en/of 
opgelijst op de aankoopfactuur of de factuur van de aannemer. 
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De verleende subsidie bedraagt maximaal de kostprijs van de uitgevoerde energieaudit en/of 
warmtescan met een maximum van € 500,00 en kan slechts eenmaal per woonadres en na uitvoering 
van de energiebesparende investeringen worden toegekend.  

Artikel 3 – ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 

Dit subsidiereglement geldt voor de periode 1 januari 2019 tot 31 december 2019. Het geldende 
subsidiebedrag wordt toegekend voor aanvragen met factuurdatum (of datum kasticket in geval van 
regenwaterton) tussen 1 januari 2019 en 31 december 2019. Het aanvraagformulier voor 
milieumaatregelen met (factuur)datum in 2019, dient ons te bereiken vóór 1 februari 2020.  

De ontvangen aanvraagformulieren zullen op vier vaste tijdstippen doorheen het jaar (eind april, 
augustus, oktober en januari) behandeld worden. 

De aanvraagformulieren voor milieumaatregelen die werden gefactureerd in de loop van 2018 en dus 
betrekking hebben op het subsidiereglement ‘milieumaatregelen 2018 (groendak, zonneboiler, 
hemelwaterton, hemelwaterinstallatie en/of energieaudit/warmtescan)’ dienen ons te bereiken vóór 1 
februari 2019. 

De subsidie wordt toegekend aan de aanvrager. Deze persoon dient gerechtigd te zijn tot het (laten) 
uitvoeren van de milieumaatregel(en) waarvoor de aanvraag wordt ingediend. Als gerechtigd worden 
beschouwd: 

1. de eigenaar van het gebouw 

2. de gebruiker of huurder van het gebouw mits de eigenaar het aanvraagformulier voor akkoord 
heeft ondertekend. 

Een gelijkaardige toelage kan voor hetzelfde woonadres slechts eenmaal per 10 jaar worden bekomen. 
De aanvraag van een toelage moet gebeuren op het aanvraagformulier ‘milieumaatregelen 2019’, dat 
volledig ingevuld (incl. verplichte bijlagen) bij het college van burgemeester en schepenen van 
Schoten moet worden ingediend. 

De gemeente is als subsidieerbare overheid in geen enkel opzicht verantwoordelijk voor de werken en 
hun uitvoering, noch voor de eventuele schade die eruit kan voortvloeien. 

De subsidie kan alleen toegekend worden voor vergunde gebouwen, zoals bedoeld in het decreet van 
18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening.  

Een afgevaardigde van het gemeentebestuur (o.a. milieuambtenaar, duurzaamheidambtenaar, 
stedenbouwkundig toezichter, …) is te allen tijde gemachtigd om controles uit te voeren. In geval van 
het niet-conform het subsidiereglement of andere van toepassing zijnde reglementen zijn of in geval 
van fraude, wordt het ganse subsidiebedrag teruggevorderd.  

De uitbetaling zal geschieden tot de uitputting van het beschikbare krediet. De behandeling van de 
aanvragen gebeurt op volgorde van datum van ontvangst. De toelage werd in het budget 2019 onder 
registratiesleutel 1419/5/1/4/1-64920319-0390 voorzien. 

 

15. AANKOOP EN TOEKENNING VAN WAARDEBONS  

De raad, 

Gelet op het raadsbesluit van 25 januari 2018 houdende invoering en verlenging van een systeem van 
waardebons bij geboorte, adoptie, huwelijk en wettelijke samenwoonst; 

Gelet op de wenselijkheid om een cadeaubon te verstrekken aan Schotense burgers bij de start van een 
nieuwe levensfase; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 
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Besluit: met 23 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik Block, Lieven De 
Smet, Monique Van den Bogaert, Ann Pycke, Eric De Swaef, Kurt Vermeiren, Jacky Van den Broek, 
Piet Bouciqué, Ilse Stockbroekx, Louis De keersmaeker, Bert Batens, Anneleen De Maeyer, Walter 
Brat, Pieter Gielis, Nadine Van Mol, Willy Van Camp, Erik Maes, Dirk Van Onckelen, Gerald 
Adriaensen stemmen ja. 

Artikel 1 

Aan de moeder of adoptant woonachtig in Schoten wordt voor een geboorte of adoptie van een kind na 
1 januari 2019 een waardebon uitgekeerd ten bedrage van 25,00 euro. 

Het geadopteerde kind dient minderjarig en ingeschreven te zijn in Schoten. 

De waardebon zal uitgereikt worden door de dienst burgerzaken. 

Artikel 2 

Aan elk koppel dat huwt in Schoten na 1 januari 2019 wordt een waardebon uitgekeerd ten bedrage 
van 25,00 euro bij de voltrekking van het huwelijk. 

Aan elk koppel dat een verklaring van wettelijke samenwoning aflegt in Schoten na 1 januari 2019 
wordt een waardebon ten bedrage van 25,00 euro uitgekeerd door de dienst burgerzaken. Indien 
ditzelfde koppel nadien huwt, wordt geen nieuwe waardebon uitgereikt. 

Indien 2 personen een wettelijke samenwoonst of huwelijk hebben afgesloten, nadien deze verbintenis 
verbreken om daaropvolgend deze verbintenis terug af te sluiten, wordt geen nieuwe waardebon 
uitgereikt. 

Artikel 3 

Dit besluit geldt voor het dienstjaar 2019. 

Artikel 4 

De dienst burgerzaken houdt een lijst bij waarop volgende informatie wordt verstrekt: naam een adres 
begunstigde(n) en datum uitreiking waardebon. 

Artikel 5 

De waardebonnen ten bedrage van 25,00 euro waarvan sprake in de artikelen 1 en 2 worden door de 
gemeente aangekocht bij de Algemene Middenstands- en Burgerbond Schoten. 

 

16. TUSSENKOMST VOOR GEZINSHULP DOOR ERKENDE DIENSTEN 

De raad, 

Gelet op het raadsbesluit van 25 januari 2018 houdende akkoord inzake een gemeentelijke 
tussenkomst voor gezinshulp door erkende diensten; 

Overwegende dat diverse erkende diensten voor gezinshulp op het grondgebied van onze gemeente 
bijstand ten huize verlenen inzake gezins- en bejaardenhulp; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 23 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik Block, Lieven De 
Smet, Monique Van den Bogaert, Ann Pycke, Eric De Swaef, Kurt Vermeiren, Jacky Van den Broek, 
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Piet Bouciqué, Ilse Stockbroekx, Louis De keersmaeker, Bert Batens, Anneleen De Maeyer, Walter 
Brat, Pieter Gielis, Nadine Van Mol, Willy Van Camp, Erik Maes, Dirk Van Onckelen, Gerald 
Adriaensen stemmen ja. 

Artikel 1 

Aan de door het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap erkende diensten voor gezinshulp die 
bijstand ten huize verlenen op het grondgebied, zal voor het jaar 2019 een gemeentelijke tussenkomst 
van 0,50 euro per uur betaald worden. 

Artikel 2 

Deze erkende diensten voor gezins- en bejaardenzorg dienen hiertoe per kwartaal een werkingsstaat 
voor te leggen bevattende naam, adres en aantal uren hulp. 

Artikel 3 

Het gemeentebestuur behoudt zich het recht voor om de werkingsstaten en personeelsprestaties te 
controleren op het secretariaat van de toelagetrekker. 

Bij het vaststellen van eventuele misbruiken of bij verzet tegen de uitoefening van controle is de 
toelagetrekker gehouden de toelage terug te betalen. 

Bij verzet tegen de uitoefening van controle wordt de toelage opgeschort zolang het verzet duurt. 

Artikel 4 

Deze toelage geldt voor het jaar 2019. De toelage wordt afhankelijk gesteld van de goedkeuring van 
het overeenstemmend begrotingskrediet door de toezichthoudende overheid. 

 

17. OPCENTIEMEN OP LEEGSTAND EN/OF VERWAARLOOSDE 
BEDRIJFSGEBOUWEN 

De raad, 

Gelet op artikel 170 § 4 van de Grondwet; 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli, zoals gewijzigd; 

Gelet op de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, artikel 2.6.4.0.2 en artikel 3.1.0.0.4; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 december 2013 houdende de uitvoering van de 
Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013; 

Gelet op het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van 
leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten, alsmede de latere wijzigingen; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juli 1997 tot uitvoering van het decreet van 19 
april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van 
bedrijfsruimten, inzonderheid Hoofdstuk III, artikel 15, betreffende de mogelijkheid om gemeentelijke 
opcentiemen te heffen; 

Gelet op het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, artikel 464, 1°; 

Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 23 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik Block, Lieven De 
Smet, Monique Van den Bogaert, Ann Pycke, Eric De Swaef, Kurt Vermeiren, Jacky Van den Broek,  
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Piet Bouciqué, Ilse Stockbroekx, Louis De keersmaeker, Bert Batens, Anneleen De Maeyer, Walter 
Brat, Pieter Gielis, Nadine Van Mol, Willy Van Camp, Erik Maes, Dirk Van Onckelen, Gerald 
Adriaensen stemmen ja. 

Artikel 1 

Voor het aanslagjaar 2019 worden er ten voordele van de gemeente Schoten 100 opcentiemen geheven 
op de gewestelijke heffing ter bestrijding van leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsgebouwen. 

Artikel 2 

De gemeente doet beroep op de medewerking van de administratie van het Agentschap Vlaamse 
Belastingdienst voor de inning van deze opcentiemen. 

Artikel 3 

Een afschrift van deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid en aan het Agentschap 
Vlaamse Belastingdienst toegezonden. 

 

18. OPCENTIEMEN OP ONGESCHIKTE EN ONBEWOONBARE WONI NGEN 

De raad, 

Gelet op artikel 170, § 4 van de Grondwet; 

Gelet op artikel 42, § 3 van het Gemeentedecreet van 15 juli, zoals gewijzigd; 

Gelet op de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, artikel 2.5.4.0.2 en artikel 3.1.0.0.4; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 december 2013 houdende de uitvoering van de 
Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013; 

Gelet op het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 
1996, meer bepaald Hoofdstuk VIII, afdeling 2 en latere wijzigingen; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 1996 betreffende de heffing ter bestrijding 
van de leegstand en de verkrotting van gebouwen en/of woningen en latere wijzigingen; 

Gelet op het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, artikel 464, 1°; 

Gelet op het e-mailbericht d.d. 14 december 2016 van Ben Gilot van VVSG aangaande de wijzigingen 
aan de Vlaamse verkrottingsheffing woningen en gebouwen; 

Gelet op het ontwerp van decreet houdende diverse fiscale bepalingen; 

Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 23 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik Block, Lieven De 
Smet, Monique Van den Bogaert, Ann Pycke, Eric De Swaef, Kurt Vermeiren, Jacky Van den Broek, 
Piet Bouciqué, Ilse Stockbroekx, Louis De keersmaeker, Bert Batens, Anneleen De Maeyer, Walter 
Brat, Pieter Gielis, Nadine Van Mol, Willy Van Camp, Erik Maes, Dirk Van Onckelen, Gerald 
Adriaensen stemmen ja. 
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Artikel 1 

Voor het aanslagjaar 2019 worden er ten voordele van de gemeente Schoten 100 opcentiemen geheven 
op de gewestelijke heffing op de ongeschikte en onbewoonbare woningen ingevoerd door het decreet 
van 22 december 1995 betreffende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996, meer bepaald 
Hoofdstuk VIII, afdeling 2 en latere wijzigingen en overgenomen door het decreet houdende de 
Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 en latere wijzigingen. 

Artikel 2 

Voor de inning van deze opcentiemen doet de gemeente beroep op de medewerking van de 
administratie van het Agentschap Vlaamse Belastingdienst. 

Artikel 3 

Een afschrift van deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid en aan het Agentschap 
Vlaamse Belastingdienst toegezonden. 

 

19. GOEDKEURING WEGENISTRACÉ - METROPOOLSTRAAT 25 ( LA2018362 - 
OMV_2018124004) 

De raad, 

Gelet op de omgevingsvergunningsaanvraag van nv Total Belgium ingediend bij de provinciale dienst 
omgevingsvergunningen voor het bouwen van een los- en laadplaats met buizenbrug op het adres 
Metropoolstraat 25, kadastraal gekend als 3de afdeling, sectie C, nr. 656z2; 

Overwegende dat bouw van de los- en laadplaats met buizenbrug kadert binnen de geplande werken 
aan de kaaimuur van het Albertkanaal; 

Overwegende dat nv Total Belgium het momenteel bestaande ondergrondse laad- en lospunt moet 
wegnemen op vraag van nv De Vlaamse Waterweg en deze dient te vervangen door een bovengrondse 
constructie om de bedrijfsvoering te kunnen garanderen; 

Overwegende dat de nieuwe buizenbrug zorgt voor een wijziging van het wegtracé; 

Gelet op artikels 2 en 42 van het Gemeentedecreet d.d. 15 juli 2005; 

Gelet op artikel 4.2.25. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening d.d. 1 december 2009; 

Gelet op het verslag van de dienst Ruimtelijke Ordening d.d. 30 november 2018; 

Gelet op de tussenkomst van gemeenteraadslid Eric De Swaef: 'Op zich geen probleem met deze 
werken. Wel zou er toch minimaal een plannetje in het dossier mogen zitten met de weergave van de 
aanpassingen. De verbreding van het kanaal is een goede zaak en hopelijk kunnen er in de toekomst 
heel wat vrachtwagenladingen verhuizen naar de schepen. Dat dit tijdelijk hinder teweegbrengt 
moeten we er dan maar bij nemen.'; 

Gelet op de gevoerde besprekingen; 

Besluit: met 23 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik Block, Lieven De 
Smet, Monique Van den Bogaert, Ann Pycke, Eric De Swaef, Kurt Vermeiren, Jacky Van den Broek, 
Piet Bouciqué, Ilse Stockbroekx, Louis De keersmaeker, Bert Batens, Anneleen De Maeyer, Walter 
Brat, Pieter Gielis, Nadine Van Mol, Willy Van Camp, Erik Maes, Dirk Van Onckelen, Gerald 
Adriaensen stemmen ja. 
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Artikel 1 

Goedkeuring te verlenen voor het wijzigen van het wegenistracé ter hoogte van het perceel 
Metropoolstraat 25, kadastraal gekend als 3de afdeling, sectie C, nr. 656z2, in functie van het bouwen 
van een los- en laadplaats met buizenbrug door nv Total Belgium. 

Artikel 2 

Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de dienst Omgevingsvergunningen, Departement 
Leefmilieu, Koning Elisabethlei 22 te Antwerpen met vermelding van het kenmerk OMGP-2018-
0489/KAAE. 

 

20. ONDERHOUDSWERKEN OPENBARE WEGENIS: ASFALT- EN 
BETONHERSTELLINGEN - GOEDKEURING VERREKENING  

De raad, 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, 
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; 

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; 

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot en 
met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; 

Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, 
en latere wijzigingen; 

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 36; 

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van 
de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 38/1 (Aanvullende 
Werken/Leveringen/Diensten); 

Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen; 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 12 juni 2018 betreffende de 
goedkeuring van de gunning van de opdracht “Onderhoudswerken openbare wegenis: Asfalt- en 
betonherstellingen” aan E. D'Hollander bvba, KBO nr. BE 0418 627 452, Lekestraat 17 te 9190 
Stekene tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 29.652,50 excl. btw of € 35.879,53 incl.  
21 % btw (€ 6.227,03 btw-medecontractant); 

Overwegende dat de uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het 
bestek met nr. 18/GD/05; 

Gelet op het verslag van Glenn Duthoy, werkopzichter technische dienst; 

Overwegende dat tijdens de uitvoering van de opdracht bleek dat het noodzakelijk was om volgende 
wijzigingen aan te brengen: 
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Bijwerken Beukendreef + € 10.950,00 

Totaal excl. btw = € 10.950,00 

Btw + € 2.299,50 

TOTAAL  = € 13.249,50 
Overwegende dat deze verrekening het bestelbedrag overschrijdt met 36,93 %, waardoor het totale 
bestelbedrag na verrekeningen nu € 40.602,50 excl. btw of € 49.129,03 incl. 21 % btw (€ 8.526,53 
btw-medecontractant) bedraagt; 

Overwegende dat voor deze verrekening geen termijnverlenging wordt toegekend; 

Overwegende dat leidend ambtenaar Glenn Duthoy gunstig advies verleende; 

Overwegende dat de uitgave voor deze verrekening zal voorzien worden in het exploitatiebudget van 
2019, op budgetcode GEM/61404000/020002 (actie 1419/005/001/004/001); 

Besluit: met 23 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik Block, Lieven De 
Smet, Monique Van den Bogaert, Ann Pycke, Eric De Swaef, Kurt Vermeiren, Jacky Van den Broek, 
Piet Bouciqué, Ilse Stockbroekx, Louis De keersmaeker, Bert Batens, Anneleen De Maeyer, Walter 
Brat, Pieter Gielis, Nadine Van Mol, Willy Van Camp, Erik Maes, Dirk Van Onckelen, Gerald 
Adriaensen stemmen ja. 

Artikel 1 

Goedkeuring wordt verleend aan verrekening 1: meerwerk Beukendreef van de opdracht 
“Onderhoudswerken openbare wegenis: Asfalt- en betonherstellingen” voor het totaal bedrag in meer 
van € 10.950,00 excl. btw of € 13.249,50 incl. 21 % btw (€ 2.299,50 btw-medecontractant). 

Artikel 2 

De uitgave voor deze verrekening zal voorzien worden in het exploitatiebudget van 2019, op 
budgetcode GEM/61404000/020002 (actie 1419/005/001/004/001). 

 

21. PLAATSING, HUUR & ONDERHOUD VAN WATERVERDEELTOE STELLEN 
GEMEENTEDIENSTEN EN OCMW - GOEDKEURING LASTVOORWAAR DEN EN 

GUNNINGSWIJZE  

Raadslid Peter Arnauw vervoegt de vergadering van de gemeenteraad. 
 

De raad, 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, 
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; 

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; 

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot en 
met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; 
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Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, 
en latere wijzigingen; 

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a (de 
goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 144.000,00 niet) en artikel 57, en 
inzonderheid artikels 2, 36° en 48 die een gezamenlijke realisatie van de opdracht in naam en voor 
rekening van meerdere aanbesteders toelaat; 

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van 
de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen; 

Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90, 1°; 

Gelet op de toelichtingsnota van Katty Michielsen, duurzaamheidsambtenaar; 

Gelet op de princiepsbeslissing van het schepencollege d.d. 28 augustus 2018; 

Overwegende dat in het kader van de opdracht “Plaatsing, huur & onderhoud van 
waterverdeeltoestellen gemeentediensten en OCMW” een bestek met nr. 18AD19 werd opgesteld door 
de aankoopdienst - administratie; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 41.322,31 excl. btw of  
€ 50.000,00 incl. 21 % btw over 5 jaar (voor het gemeentelijk aandeel); 

Overwegende dat de opdracht zal worden afgesloten voor een duur van 60 maanden (12 maanden en 
maximaal 4 stilzwijgende verlengingen); 

Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure 
zonder voorafgaande bekendmaking; 

Overwegende dat het een gezamenlijke opdracht betreft waarbij het aangewezen is dat gemeente 
Schoten de procedure zal voeren en in naam van OCMW Schoten bij de gunning van de opdracht zal 
optreden; 

Overwegende dat gezamenlijk aankopen kan leiden tot aanzienlijke besparingen en administratieve 
vereenvoudiging; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het gemeentelijk exploitatiebudget van 
2018, op budgetcode GEM/61300003/011999 (actie 1419/003/009/002/001) en in het budget van de 
volgende jaren; 

Overwegende dat ook het OCMW budget zal voorzien op de geëigende kredieten; 

Besluit: met 24 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik Block, Lieven De 
Smet, Monique Van den Bogaert, Ann Pycke, Eric De Swaef, Kurt Vermeiren, Jacky Van den Broek, 
Piet Bouciqué, Ilse Stockbroekx, Louis De keersmaeker, Bert Batens, Anneleen De Maeyer, Peter 
Arnauw, Walter Brat, Pieter Gielis, Nadine Van Mol, Willy Van Camp, Erik Maes, Dirk Van 
Onckelen, Gerald Adriaensen stemmen ja. 
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Artikel 1 

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 18AD19 en de raming voor de opdracht 
“Plaatsing, huur & onderhoud van waterverdeeltoestellen gemeentediensten en OCMW”, opgesteld 
door de aankoopdienst - administratie. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het 
bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming 
bedraagt € 41.322,31 excl. btw of € 50.000,00 incl. 21 % btw over 60 maanden. 

Artikel 2 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking. 

Artikel 3 

Gemeente Schoten wordt gemandateerd om de procedure te voeren en in naam van OCMW Schoten 
bij de gunning van de opdracht op te treden. 

Artikel 4 

In geval van een juridisch geschil omtrent deze overheidsopdracht, is elk deelnemend bestuur mee 
verantwoordelijk voor alle mogelijke kosten in verhouding tot zijn aandeel in de opdracht. 

Artikel 5 

Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de deelnemende besturen. 

Artikel 6 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het gemeentelijk exploitatiebudget van 2018, op 
budgetcode GEM/61300003/011999 (actie 1419/003/009/002/001) en in het budget van de volgende 
jaren. 

Artikel 7 

Aan het OCMW wordt verzocht het nodige budget te voorzien op de geëigende kredieten. 

 

22. HUUR TENT VOOR DIVERSE ZOMERACTIVITEITEN 2019 -  GOEDKEURING 
LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE  

De raad, 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, 
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; 

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; 

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot en 
met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; 

Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, 
en latere wijzigingen; 

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a (de 
goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 144.000,00 niet); 
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Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van 
de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen; 

Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90, 1°; 

Gelet op de toelichtingsnota d.d. 26 november 2018 van Ivan Dierckx, jeugdbeleidscoördinator; 

Overwegende dat in het kader van de opdracht “Huur tent voor diverse zomeractiviteiten 2019” een 
bestek met nr. 19AD01 werd opgesteld door de jeugddienst; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 39.669,42 excl. btw of  
€ 48.000,00 incl. 21 % btw; 

Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure 
zonder voorafgaande bekendmaking; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het exploitatiebudget van 2019, op 
budgetcode GEM/61300003/0719 (actie 1419/004/005/002/003); 

Besluit: met 24 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik Block, Lieven De 
Smet, Monique Van den Bogaert, Ann Pycke, Eric De Swaef, Kurt Vermeiren, Jacky Van den Broek, 
Piet Bouciqué, Ilse Stockbroekx, Louis De keersmaeker, Bert Batens, Anneleen De Maeyer, Peter 
Arnauw, Walter Brat, Pieter Gielis, Nadine Van Mol, Willy Van Camp, Erik Maes, Dirk Van 
Onckelen, Gerald Adriaensen stemmen ja. 

Artikel 1 

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 19AD01 en de raming voor de opdracht “Huur tent 
voor diverse zomeractiviteiten 2019”, opgesteld door de jeugddienst. De lastvoorwaarden worden 
vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 39.669,42 excl. btw of € 48.000,00 incl. 21 % btw. 

Artikel 2 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking. 

Artikel 3 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget van 2019, op budgetcode 
GEM/61300003/0719 (actie 1419/004/005/002/003). 

 

23. DEELFIETSENPROJECT GEMEENTE SCHOTEN - GOEDKEURI NG 
LASTVOORWAARDEN  

Raadslid Sofie Goffin vervoegt de vergadering van de gemeenteraad. 
Raadslid Bert Batens verlaat de vergadering van de gemeenteraad. 
 

De raad, 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, 
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad, en artikel 157, betreffende dwingende en 
onvoorziene omstandigheden; 
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Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; 

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot en 
met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; 

Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, 
en latere wijzigingen; 

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 36 en artikel 57; 

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van 
de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen; 

Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen; 

Gelet op de principiële goedkeuring in het schepencollege d.d. 30 oktober 2018, voor het uitschrijven 
van een lastenboek voor de opdracht ‘Deelfietsenproject Gemeente Schoten”; 

Gelet op de toelichtingsnota van Katty Michielsen, duurzaamheidsambtenaar; 

Overwegende dat in het kader van de opdracht “Deelfietsenproject Gemeente Schoten” op 5 november 
2018 een bestek met nr. 18KM01 werd opgesteld door Grondgebiedszaken; 

Overwegende dat deze opdracht als volgt is opgedeeld: 

*  Basisopdracht (Deelfietsenproject Gemeente Schoten), raming: € 24.793,39 excl. btw of  
€ 30.000,00 incl. 21 % btw, en dat het maximale bestelbedrag € 24.793,39 excl. btw of € 30.000,00 
incl. 21 % btw bedraagt 

*  Verlenging 1 (Deelfietsenproject Gemeente Schoten), raming: € 24.793,39 excl. btw of € 30.000,00 
incl. 21 % btw 

*  Verlenging 2 (Deelfietsenproject Gemeente Schoten), raming: € 24.793,39 excl. btw of € 30.000,00 
incl. 21 % btw; 

Overwegende dat de totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 74.380,17 excl. btw of  
€ 90.000,00 incl. 21 % btw (over 3 jaar); 

Overwegende dat de opdracht zal worden afgesloten voor een duur van 12 maanden (met 2 mogelijke 
stilzwijgende verlengingen); 

Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het exploitatiebudgetbudget van 2019, 
op budgetcode GEM/61499000/0390 (actie 1419/003/009/001/007) en in het budget van de volgende 
jaren; 

Gelet op de tussenkomst van schepen Erik Block m.b.t. het publiek spreekrecht; 

Gelet op de tussenkomst van gemeenteraadslid Piet Bouciqué; 

Gelet op de tussenkomst van schepen Erik Block; 

Gelet op de tussenkomst van gemeenteraadslid Eric De Swaef: 'Fietsdelen kunnen we alleen maar 
toejuichen maar we vinden het wel zeer belangrijk dat het systeem zal aansluiten op dit van de stad 
Antwerpen en de omliggende gemeenten. Dit is zeker belangrijk voor de wijk Deuzeld die vlakbij de 
fietsdeelsystemen van Merksemm ligt. 
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Eén opmerking. Is het niet zinnig gelet op de grote bevolking in de wijk Deuzeld een extra halteplaats 
te voorzien. Eén plaats op Deuzeld lijkt ons veel te weinig. Dus voorstel om er één in oud deel deuzeld 
en één op de Lek te voorzien'; 

Gelet op de tussenkomst van gemeenteraadslid Peter Arnauw; 

Gelet op de tussenkomst van gemeenteraadslid Monique Van den Bogaert; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 21 stemmen ja, 3 onthoudingen 
 

Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik Block, Lieven De 
Smet, Monique Van den Bogaert, Ann Pycke, Eric De Swaef, Kurt Vermeiren, Ilse Stockbroekx, Sofie 
Goffin, Louis De keersmaeker, Anneleen De Maeyer, Peter Arnauw, Walter Brat, Pieter Gielis, 
Nadine Van Mol, Willy Van Camp, Erik Maes, Gerald Adriaensen stemmen ja. 

Jacky Van den Broek, Piet Bouciqué, Dirk Van Onckelen onthouden zich. 

Artikel 1 

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 18KM01 van 5 november 2018 en de raming voor 
de opdracht “Deelfietsenproject Gemeente Schoten”, opgesteld door Grondgebiedszaken. De 
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 74.380,17 excl. btw of  
€ 90.000,00 incl. 21 % btw over 3 jaar. 

Artikel 2 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure. 

Artikel 3 

De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau. 

Artikel 4 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget van 2019, op budgetcode 
GEM/61499000/0390 (actie 1419/003/009/001/007) en in het budget van de volgende jaren. 

 

24. PLANNING GEMEENTE- EN OCMW-RADEN 2019  

Schepen Luc Van Gastel verlaat de vergadering van de gemeenteraad. 
 

De raad, 

Gelet op artikelen 19 en 20 van het Gemeentedecreet; 

Gelet op artikel 1 van het Huishoudelijk Reglement van de gemeenteraad; 

Gelet op de tussenkomst van burgemeester Maarten De Veuster; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 23 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik Block, Lieven De Smet, Monique Van 
den Bogaert, Ann Pycke, Eric De Swaef, Kurt Vermeiren, Jacky Van den Broek, Piet Bouciqué, Ilse 
Stockbroekx, Sofie Goffin, Louis De keersmaeker, Anneleen De Maeyer, Peter Arnauw, Walter Brat, 
Pieter Gielis, Nadine Van Mol, Willy Van Camp, Erik Maes, Dirk Van Onckelen, Gerald Adriaensen 
stemmen ja. 
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Enig artikel 

De gemeente- en OCMW-raad samen te roepen op volgende data: 

3 januari 2019 (installatievergadering) 

31 januari 2019 

28 februari 2019 

28 maart 2019 

25 april 2019 

23 mei 2019 

25 juni 2019 

12 september 2019 

24 oktober 2019 

28 november 2019 

19 december 2019. 

 

25. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING WATER-LINK D. D. 20 
DECEMBER 2018 

Schepen Luc Van Gastel vervoegt de vergadering van de gemeenteraad. 
 

De raad, 

Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van de opdrachthoudende vereniging Water-Link; 

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 

Overwegende dat de vertegenwoordiger van de gemeente, die bij afzonderlijke beraadslaging wordt 
aangeduid, binnen de perken van zijn mandaat in naam van de gemeente Schoten de nodige 
beslissingen dient te nemen betreffende de punten van de agenda van deze vergadering; 

Gelet op de oproepingsbrief van 26 oktober 2018 voor de buitengewone algemene 
vergadering van het intergemeentelijk samenwerkingsverband Water-Link, die plaatsvindt op 
donderdag 20 december 2018 die plaatsvindt op donderdag 20 december 2018 om 16.00 uur te 
Mechelsesteenweg 66, te Antwerpen (vergaderzaal WATER-KRACHT, 5de verdieping); 

Gelet op brief aangaande de verdaging van de agendapunten m.b.t. de fusie door overneming van 
Induss nv; 

Gelet op de oproepingsbrief van 27 november 2018 voor de buitengewone algemene vergadering van 
het intergemeentelijk samenwerkingsverband Water-Link, die plaatsvindt op donderdag 20 december 
2018 om 16.00 uur te Mechelsesteenweg 66, te Antwerpen (vergaderzaal WATER-KRACHT, 5de 
verdieping), met als agenda: 

1. Begroting 2019 en overzicht van de te ontwikkelen activiteiten in 2019 binnen de strategie 016-
22 

2. Uittreding van de gemeente-deelgenoten Kapellen, Boechout en Kontich, akteneming en 
goedkeuring onder de opschortende voorwaarden 

3. Varia en mededelingen 

3.1 Beslissingskader interimarbeid, ter goedkeuring; 
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Gelet op het Gemeentedecreet en in het bijzonder op de artikelen 19 tot en met 41 in verband met de 
werking van de gemeenteraad en artikel 42 inzake de bevoegdheden van de gemeenteraad; 

Besluit: met 24 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik Block, Lieven De 
Smet, Monique Van den Bogaert, Ann Pycke, Eric De Swaef, Kurt Vermeiren, Jacky Van den Broek, 
Piet Bouciqué, Ilse Stockbroekx, Sofie Goffin, Louis De keersmaeker, Anneleen De Maeyer, Peter 
Arnauw, Walter Brat, Pieter Gielis, Nadine Van Mol, Willy Van Camp, Erik Maes, Dirk Van 
Onckelen, Gerald Adriaensen stemmen ja. 

Artikel 1 

Kennis te nemen van de agenda van de bijzondere algemene vergadering van de opdrachthoudende 
vereniging Water-Link van 28 september 2018 en er goedkeuring aan te verlenen alsook als aan zijn 
inhoud. 

Artikel 2 

Als gemeentelijke vertegenwoordiger voor de bijzondere algemene vergadering aan te wijzen 
raadslid Juan Leysen met als vervanger raadslid Louis De keersmaeker. 

Artikel 3 

Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van onderhavige beslissing 
en onverwijld een afschrift van deze beslissing te bezorgen aan Water-Link ov, Mechelsesteenweg 66 
te 2018 Antwerpen. 

 

26. BONTE HANEK: GOEDKEURING OVERDRACHTSAKTE  

Raadslid Bert Batens vervoegt de vergadering van de gemeenteraad. 
 

De raad, 

Gelet op de artikelen 2 en 43 § 2,12° van het Gemeentedecreet; 

Gelet op de gerechtelijke procedure die de gemeente Schoten samen met het Vlaams Gewest eind 
1998 heeft ingeleid voor de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen tegen de familie van Havre om 
uitvoering te bekomen van de overeenkomst van 22 augustus 1979 (overdracht van het natuurgebied 
Bonte Hanek aan de gemeente Schoten); 

Gelet op het tussenvonnis van 9 januari 2006 van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen waarbij 
de vordering van het Vlaams Gewest en de gemeente Schoten principieel gegrond werd verklaard en 
waarbij landmeter Luc Kegels als deskundige werd aangesteld om duidelijkheid te verschaffen over de 
bepaling van de af te stane percelen; 

Gelet op het deurwaardersexploot houdende betekening op 2 juni 2006 aan de gemeente Schoten van 
de akte tot hoger beroep ingediend door de familie van Havre tegen het tussenvonnis van 9 januari 
2006 van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen; 

Gelet op het voorverslag van 1 december 2008 van gerechtsdeskundige Luc Kegels; 

Gelet op de brief van 23 januari 2009 van advocaat Dirk Erreygers met mededeling van de 
geformuleerde opmerkingen aan de gerechtsdeskundige en het verzoek tot het maken van een 
opmetingsplan; 

Gelet op het arrest van 30 juni 2009 van het hof van beroep te Antwerpen waarbij het hoger beroep, 
ingediend door de familie van Havre tegen het tussenvonnis van 9 januari 2006 van de rechtbank van 
eerste aanleg te Antwerpen, ongegrond werd verklaard; 
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Gelet op de brief van 27 januari 2010 waarbij advocaat Dirk Erreygers een afschrift bezorgt van de 
betekening van de voorziening in cassatie vanwege de consoorten van Havre tegen het arrest van 30 
juni 2009 van het hof van beroep te Antwerpen; 

Gelet op het arrest van 24 december 2010 van het Hof van Cassatie waarbij het door de consoorten 
van Havre ingediende cassatieberoep werd verworpen; 

Gelet op het vonnis van 13 november 2012 van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen waarbij 
de termijn voor de neerlegging van het eindverslag verlengd wordt tot 31 januari 2013 en bepaald 
wordt dat verdere vertraging in het belang van alle betrokkenen dient uitgesloten te worden; 

Gelet op de brief van 5 juni 2013 waarbij advocaat Dirk Erreygers het eindverslag van expert Luc 
Kegels meedeelt, dat ter griffie van de rechtbank werd neergelegd en waarbij het standpunt van de 
gemeente wordt gevraagd over een aantal aandachtspunten; 

Gelet op de e-mailberichten van 30 juni 2016 van advocaat Dirk Erreygers met bijgevoegd het vonnis 
van 24 juni 2016 van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen en een toelichtende nota; 

Overwegende dat de familie van Havre hierbij wordt veroordeeld, ieder voor zijn of haar deel, tot 
afstand aan de gemeente Schoten tegen de tegenwaarde van 0,02 euro van de gronden overeenkomstig 
plan 1/2 en plan 2/2 van 24 januari 2013 van gerechtsdeskundige Kegels en de kadastrale percelen met 
betrekking tot de zate van de Listdreef; 

Overwegende dat notaris Eric De Bie te Ekeren in het vonnis werd aangesteld voor het verlijden van 
de notariële overdrachtsakte, op kosten van de gemeente Schoten;  

Gelet op de e-mailberichten van 22, 23 en 26 augustus 2016 van advocaat Dirk Erreygers met 
betrekking tot de al dan niet berusting in het vonnis door de consoorten van Havre en het laten 
betekenen van het vonnis aan de tegenpartij; 

Gelet op het e-mailbericht van 17 september 2016 van advocaat Dirk Erreygers met bijgevoegd de 
exploten van betekening; 

Gelet op het e-mailbericht van 12 oktober 2016 van advocaat Dirk Erreygers met bijgevoegd de 
kostenafrekening die aan de tegenpartij werd overgemaakt en de brief die verzonden werd naar notaris 
Eric De Bie; 

Gelet op de bespreking op 30 november 2016 in het gemeentehuis met notaris Eric De Bie en advocaat 
Dirk Erreygers met het oog op de voor te bereiden overdrachtsakte; 

Gelet op het e-mailbericht van 17 april 2017 van notaris Eric De Bie met bijgevoegd een ontwerp van 
beschrijving van de over te dragen goederen en de eigendomsoorsprong en de melding van enkele 
materiële vergissingen in het opmetingsplan van landmeter Luc Kegels; 

Gelet op het e-mailbericht van 20 april 2017 van advocaat Dirk Erreygers met betrekking tot de 
verduidelijking en de correctie van de materiële vergissingen in het opmetingsplan; 

Gelet op de door de notaris opgemerkte tegenstrijdigheid met betrekking tot de overdracht van perceel 
127F; 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 12 september 2017 
betreffende het ten laste nemen van de kosten van de bodemattesten en waarbij akkoord werd gegaan 
met het voorstel van notaris Eric De Bie om het perceel 127F weg te laten bij de over te dragen 
percelen en voor de percelen 21/M en 25/N een prekadastratie te vragen en een bijkomende meting te 
laten uitvoeren; 

Gelet op het e-mailbericht van 12 november 2017 van notaris Eric De Bie met het verzoek om namens 
de gemeente Schoten de voornoemde prekadastratie te doen; 

Gelet op het akkoord met het ontwerpplan voor de prekadastratie van deskundige Kegels, zoals per e-
mailbericht van 5 december 2017 meegedeeld aan notaris Eric De Bie; 

Gelet op het e-mailbericht van 24 januari 2018 waarbij deskundige Philippe Kegels (opvolger van zijn 
vader Luc Kegels) aan notaris Eric De Bie de geprekadastreerde documenten bezorgde; 
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Gelet op het e-mailbericht van 13 februari 2018 waarbij notaris Eric De Bie aan deskundige Philippe 
Kegels vraagt om ook nieuwe nummers aan te vragen voor de restpercelen die in de overdracht blijven 
en daarvoor een splitsingsplan op te maken en ter prekadastratie aan te bieden; 

Gelet op het e-mailbericht van 17 mei 2018 van deskundige Philippe Kegels met bijgevoegd het 
ontwerp van splitsingsplan en de vraag om nog een aantal onduidelijkheden over de exacte grenzen 
tussen de onderlinge restpercelen (16M, 124F en 123G) uit te klaren; 

Gelet op het overleg op 20 juni 2018 in het gemeentehuis, in aanwezigheid van deskundige Philippe 
Kegels, notaris Eric De Bie, advocaat Dirk Erreygers en schepen Erik Block; 

Gelet op het e-mailbericht van 20 juni 2018 van deskundige Philippe Kegels met bijgevoegd het 
ontwerp van afsplitsingsplan; 

Gelet op het e-mailbericht van 27 juni 2018 van advocaat Dirk Erreygers met de melding van akkoord 
met het ontwerp van afsplitsingsplan; 

Gelet op het overlijden op 30 juni 2018 van Baron Jacques van Havre; 

Gelet op het e-mailbericht van 6 augustus 2018 waarbij notaris Eric De Bie meedeelt dat de Vlaamse 
Landmaatschappij haar voorkooprecht niet zal uitoefenen; 

Gelet op het e-mailbericht van 7 augustus 2018 waarbij notaris Eric De Bie rapporteert over het 
gesprek met Charles van Havre, de zoon van wijlen Jacques van Havre, over het voorwerp van de 
overdracht, eigendomsoorsprong, problematiek van de prekadastratie, vertegenwoordiging van partijen 
enz...; 

Gelet op het e-mailbericht van 19 september 2018 van notaris Eric De Bie; 

Gelet op het e-mailbericht van 2 december 2018 waarbij notaris Eric De Bie het ontwerp van 
authentieke overdrachtsakte heeft bezorgd; 

Gelet op de opmerkingen en aanvullingen die namens de gemeente werden geformuleerd op het 
ontwerp van authentieke overdrachtsakte; 

Gelet op het gunstig advies van het college van burgemeester en schepenen van 18 december 2018 met 
betrekking tot de af te splitsen oppervlakte van de percelen deel B 21M, deel B16M en deel B124F; 

Gelet op het gefinaliseerde ontwerp van authentieke overdrachtsakte, zoals bezorgd door notaris Eric 
De Bie; 

Overwegende dat de kosten voor het verlijden van de notariële akte ten laste zijn van de gemeente 
Schoten, zoals bepaald in het vonnis van 24 juni 2016 van de rechtbank van eerste aanleg te 
Antwerpen; 

Overwegende dat voor deze uitgave kredieten werden voorzien op de registratiesleutel 
1419/5/1/4/1/61320312/0600 van het budget 2018; 

Gelet op de tussenkomst van gemeenteraadslid Erik De Swaef: 'Binnenkort kunnen onze inwoners 
genieten van 40 ha extra natuurgebied ter hoogte van De List. De Bonte Hannek sluit nauw aan bij het 
Peerdsbos en komt eindelijk toe aan de gemeente Schoten.  

Schoten voert al sinds 1997 samen met het Vlaams Gewest een procedureslag tegen de familie van 
Havre, eigenaar van het natuurgebied. In ruil voor de verkaveling van een groot stuk van haar 
domein, beloofde de familie in 1979 om 40 ha gronden aan de overheid af te staan tegen de 
symbolische prijs van 1 Belgische Frank (0.02 euro). Maar met de vergunning voor 211 bouwkavels 
op zak, weigerde ze elke overdracht. 
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Toenmalig Agalev gemeenteraadslid Dirk Gadeyne pikte dit niet en ijvert al 30 jaar voor 
gerechtigheid!  

Reeds in 1985 werd vanuit Schoten veelvuldig aangedrongen op de overdracht en het ondernemen van 
juridische stappen door de verschillende ministers van de Vlaamse Gemeenschap. Het ging van het 
kastje naar de muur met beloftes en onduidelijke informatie. Veel namen van ministers passeerden de 
revue. Via aangetekende zendingen en het inschakelen van de Vlaamse ombudsdienst kwam raadslid 
Gadeyne in 1996 tenslotte te weten dat toenmalig minister Baldewijns het vertikte om juridisch in te 
grijpen. Een kaakslag na 11 jaar aandringen en hoop!  

De bal lag nu in het kamp van de gemeente Schoten. Coalities wisselden maar het gemeentebestuur 
bleef steeds volhouden dat de afgesproken overdracht moest doorgaan.  

Door een nauwgezette opvolging zijn we nu zover dat de akte van eigendomsoverdracht wordt 
verleden. Het zal niet lang meer duren vooraleer de bordjes ‘verboden toegang’ verdwijnen. We zijn 
er alvast mee begonnen.  

Door de overdracht wordt de bouw van het Ecoduct aan de Peerdsbosbaan mogelijk, op kosten van 
TUC-Rail. Zo levert deze verwerving een bijzondere bijdrage aan de realisatie van GruunRant dat de 
resterende groene gebieden in de stadsrand van Antwerpen wil behouden, versterken en verbinden. 
Werk aan de winkel voor de toekomstige Schepen van Milieu hé Walter. 

Met het gebied in eigendom heeft de gemeente alle troeven in handen voor natuurbeheer, behoud en 
zachte recreatie zoals wandelen en fietsen. Het is mee aan de milieuraad om uit te zoeken hoe. Die 
adviseerde al in 1988 op voorstel van Prof. Marc Nelissen een naam voor het gebied: Bonte Hannek 
(met dubbele N – aanpassen in de tekst aub). De ‘hannek’ is in het Schotens dialect een bonte ekster. 
Men vindt het woord terug in een ‘hannekesnest’: een hele troep, een hoop dingen bijeen. Maar de 
Bonte Hannek was ook de naam van een hoevetje met kleine boerendoening en wat omliggende 
gronden tussen De List en het Peerdsbos.  

Het wordt vast een mooi gebied voor alle Schotenaren! 

Tot slot wenst Groen het college en in het bijzonder schepen Eric Block, juridisch consulente Martine 
Stabel en vooral Dirk Gadeyne te bedanken voor hun inzet. '; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 25 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik Block, Lieven De 
Smet, Monique Van den Bogaert, Ann Pycke, Eric De Swaef, Kurt Vermeiren, Jacky Van den Broek, 
Piet Bouciqué, Ilse Stockbroekx, Sofie Goffin, Louis De keersmaeker, Bert Batens, Anneleen De 
Maeyer, Peter Arnauw, Walter Brat, Pieter Gielis, Nadine Van Mol, Willy Van Camp, Erik Maes, 
Dirk Van Onckelen, Gerald Adriaensen stemmen ja. 

Artikel 1 

Goedkeuring te hechten aan het gefinaliseerde ontwerp van authentieke akte, zoals opgesteld door 
notaris Eric De Bie, tot overdracht aan de gemeente Schoten voor de tegenwaarde in nul euro twee 
cent (0,02 euro) van de onroerende goederen die werden opgenomen in de eenzijdige verklaring van 
de familie van Havre uit 1979 en waarvan de overdracht ook werd bevolen bij vonnis van 24 juni 2016 
van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, onafhankelijk van de actuele kadastrale 
omschrijvingen. 

Artikel 2 

De kosten ten laste te nemen, horende bij het verlijden van de in artikel 1 vermelde notariële 
overdrachtsakte. 
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Artikel 3 

Goedkeuring te hechten aan het feit dat reeds in de oorspronkelijke besluitvorming m.b.t. de 
"stedenbouwkundige vergunning" (thans omgevingsvergunning) het gebied "Bonte Hanek" werd 
aanzien als een zeer belangrijk groen refugium met natuurkernwaarde, alsook omwille van de talloze 
verbindingsfuncties tussen de grote domeinen Peerdsbos en Vordenstein, maar ook voor het integraal 
waterbeheer van de vallei van het Europees Habitatrichtlijngebied, en gegeven dat daaruit kan besloten 
worden dat het behoud van dit gebied zeer expliciet kan beschouwd worden als essentieel voor het 
algemeen belang. 

 

27. DANKWOORD VAN DE GEMEENTERAADSLEDEN  

De raad, 

Neemt akte: 

- van het dankwoord van gemeenteraadslid Erik De Swaef: 

Beste Collega’s  

Op een aantal onderbrekingen na heb ik het geluk gehad ik sedert 1982 actief te zijn in deze 
gemeenteraad. Het doet me dan ook  wat om hier een laatste keer te zetelen. 

Ik wil iedereen waar ik mocht mee samenwerken en vooral het personeel danken voor de fijne 
contacten en voor hun degelijk werk. 

Ik wens onze opvolgers veel inzicht en succes en vooral blijvend vertrouwen dat mits inzet toch veel 
zaken kunnen verwezenlijkt worden. Soms wordt je er wel eens moedeloos van dat belangrijke en 
schijnbaar eenvoudige dingen jaren blijven hangen en soms niet verwezenlijkt worden maar er blijven 
achter zitten is de boodschap. 

Ik wil hier eindigen met een kort tekstje ter ere van mijn overleden echtgenote die er gedurende al die 
jaren voor gezorgd heeft dat ik mijn maatschappelijke engagementen heb kunnen uitvoeren. 

Wanneer gij verdrietig zijt 

Blik dan opnieuw in uw hart 

En gij zult zien dat ge weent 

Om wat u vreugde schonk 

 

- van het dankwoord van gemeenteraadslid Kurt Vermeiren 

Afscheid raadslid Monique Van den Bogaert: 

Beste collega´s raadsleden, 

Ook onze fractie neemt na deze verkiezing, bij de installatie van de nieuwe gemeenteraad afscheid van 
een raadslid, Monique Van de Bogaert, ‘ons’ Monique. 

Reeds 47 jaar maakt zij deel uit van deze GR in verschillende functies en hoedanigheden, in 
meerderheid en oppositie, als raadslid en als schepen verantwoordelijk voor verschillende 
beleidsdomeinen. 

Van die 47 jaar ben ik zelf zo´n 25 jaar bevoorrecht getuige waarvan de laatste 18 jaar hier in deze 
gemeenteraad. In die periode heb ik haar leren kennen al een toegewijde vrouw, die er zo goed als 
altijd was, op vergaderingen, raadscommissies, adviesraden, maar ook op heel wat nevenactiviteiten 
georganiseerd door de gemeente, OCMW, cultuurcentrum, academies, milieuraad, GROS, 
enz…..Vaak moesten private afspraken of sociale verplichtingen hiervoor wijken.   
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Zelfs deze week nog, waar ze verkoos om de RC Financiën bij te wonen ipv de voorstelling Marx in 
de Kaekelaar waar de tickets al voor aangeschaft waren.  Alleen een zieke, doodzieke Monique kon je 
thuis houden.  

Erg vaak steunde ze dergelijke initiatieven niet alleen door haar aanwezigheid, maar ook door haar 
hulp en inzet, af en toe een financieel steuntje, maar nooit in de spotlights, liefst in de coulissen, op de 
achtergrond. 

Ook in deze GR zijn de afgelopen jaren niet al te veel dossiers aan haar aandacht ontsnapt waarbij 
alles minutieus nagelezen werd en eventuele correcties of rechtzettingen doorgegeven werden aan de 
betrokken diensten of het secretariaat.  Want quote ‘de burger heeft recht op de juiste informatie!’ 
unquote. 

In al die jaren stelde ze een engagement, een toewijding ten toon, waaraan heel wat politieke collega´s 
een voorbeeld kunnen nemen. 

Dit engagement stond tendienste van één centraal thema: de mens. 

Monique de wereldverbeteraar, die tot doel had de wereld een betere plek te maken voor de mensen 
die erin leefden. 

Monique de behartiger, verdediger van de belangen van het personeel. 

En als laatste maar zeker niet het minste, Monique die zich vol overgave inzette voor de belangen van 
‘De Schotenaar’, ongeacht zijn of haar afkomst en/of filosofische overtuiging. 

Het is dan ook met heel, heel veel respect, maar vooral met dankbaarheid dat ik namens onze fractie 
‘ons’ Monique uitwuif met een ruiker bloemen en haar kennende was er niets passender dan dit te 
doen met rode rozen. 

Bedankt Monique!  

 

- van de dankwoorden van de gemeenteraadsleden Gerd Adriaensen, Ann Pycke, Piet Bouciqué, 
Peter Arnauw, Erik De Swaef, Kurt Vermeiren en burgemeester Maarten De Veuster. 

 

 

Zitting geheven te 21.50 uur. 
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