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Notulen Gemeenteraadszitting van 18/04/2017
Tegenwoordig

Luc Bouckaert (CD&V), burgemeester-voorzitter
Kristien Vingerhoets (SP.A), Koen Scholiers (CD&V), Levi Wastyn (SP.A),
Jenne Meyvis (CD&V), Stefan Van Linden (SP.A) en Joris Wachters
(CD&V), schepenen
Eddy De Herdt (SP.A), Anthony Abbeloos (N-VH), Francois Boddaert
(SP.A), Walter Van den Bogaert (CD&V), Jos Van De Wauwer (VLAAMS
BELANG), Agnes Salden (VLAAMS BELANG), Nele Cornelis (N-VA), Helke
Verdick (N-VA), Ria Maes (SP.A), Nicky Cauwenberghs (CD&V), Gregory
Müsing (N-VA), Rita Goossens (N-VA), Tom De Wit (CD&V) en Annick De
Wever (CD&V), raadsleden
Luc Schroyens, secretaris

Verontschuldigd

Cliff Mostien (Onafhankelijk), raadslid

Vanaf punt 4 vervoegt Eddy De Herdt, raadslid de zitting.
De voorzitter opent de zitting om 20:00 uur.

Het verslag van de vorige zitting wordt goedgekeurd na opmerkingen van de
raadsleden.

Openbare zitting
1.
Agendapunt: Adviseren jaarrekening 2016 kerkfabriek Protestantse Kerk
VPKB Antwerpen-Zuid
Motivering
Voorgeschiedenis
- Op 26/02/2017 keurt de kerkraad de jaarrekening 2016 goed.
- Op 09/03/2017 wordt de jaarrekening 2016 doorgemaild naar het
gemeentebestuur.
Juridische grond
Omzendbrief BB 2008/06 van 18 juli 2008
Omzendbrief 2008/01 van 22 februari 2008
Omzendbrief 2007/01 van 12 januari 2007
Besluit van de Vlaamse Regering van 13
oktober 2006, gewijzigd bij besluit van 5
september 2008
Decreet van 7 mei 2004

regelt de boekhouding van de besturen van
de eredienst
regelt de materiële organisatie en werking
van de eredienst
regelt de boekhouding van de besturen van
de eredienst
algemeen reglement op de boekhouding
van de eredienst
materiële organisatie en werking van de
eredienst

Advies
Er is geen advies vereist.
Argumentatie
De jaarrekening van de kerkfabriek dient elk jaar voorgelegd te worden aan
de gemeenteraad.
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Financiële gevolgen
Geen financiële
gevolgen

Besluit
18 stemmen voor: Luc Bouckaert, Kristien Vingerhoets, Koen Scholiers, Levi
Wastyn, Jenne Meyvis, Stefan Van Linden, Francois Boddaert, Walter Van den
Bogaert, Jos Van De Wauwer, Agnes Salden, Nele Cornelis, Helke Verdick, Ria
Maes, Nicky Cauwenberghs, Gregory Müsing, Rita Goossens, Tom De Wit en
Annick De Wever
1 stem tegen: Anthony Abbeloos
Artikel 1
De gemeenteraad beslist:
om de jaarrekening 2016 van de kerkfabriek Protestantse Kerk VPKB
Antwerpen-Zuid gunstig te adviseren.

2.

Agendapunt: Retributie op het gebruik van de evenementenweide
abdijpark Hemiksem 2017-2019

Motivering
Feiten en context
In samenwerking met het Kempisch Landschap is het abdijpark in eigen
beheer genomen met de gemeente. Daarom moet er er een
retributiereglement zijn met het oog op een eventuele verhuur aan
verenigingen of organisaties.
Juridische grond
Artikel 42 van het gemeentedecreet
Omzendbrief BB – 2011/01 van 10 juni 2011

De gemeenteraad stelt de gemeentelijke
reglementen vast
Regelt de gemeentebelastingen en retributies

Advies
Niet van toepassing.
Argumentatie
Om de evenementenweide te kunnen verhuren, dient er een
retributiereglement gestemd te worden.
Financiële gevolgen
Met het Kempisch Landschap is afgesproken dat 60% van de opbrengsten
voor de gemeente zijn en 40% voor het Kempisch Landschap.
Besluit
14 stemmen voor: Luc Bouckaert, Kristien Vingerhoets, Koen Scholiers, Levi
Wastyn, Jenne Meyvis, Stefan Van Linden, Francois Boddaert, Walter Van den
Bogaert, Jos Van De Wauwer, Agnes Salden, Ria Maes, Nicky Cauwenberghs,
Tom De Wit en Annick De Wever
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5 stemmen tegen: Anthony Abbeloos, Nele Cornelis, Helke Verdick, Gregory
Müsing en Rita Goossens
Amendement NV-H - aanpassing tarief cat. B
5 stemmen voor: Anthony Abbeloos, Nele Cornelis, Helke Verdick, Gregory
Müsing en Rita Goossens
14 stemmen tegen: Luc Bouckaert, Kristien Vingerhoets, Koen Scholiers, Levi
Wastyn, Jenne Meyvis, Stefan Van Linden, Francois Boddaert, Walter Van den
Bogaert, Jos Van De Wauwer, Agnes Salden, Ria Maes, Nicky Cauwenberghs,
Tom De Wit en Annick De Wever
Artikel 1
De gemeenteraad beslist :
Retributie op het gebruik van de evenementenweide abdijpark Hemiksem:
2017 - 2019
Er wordt voor een periode die aanvangt op 01.05.2017 en die eindigt op
31.12.2019 een retributie gevestigd op de terbeschikkingstelling van de
evenementenweide abdijpark Hemiksem.
Artikel 2
De retributie is verschuldigd door de aanvrager.
Artikel 3
De retributie wordt als volgt vastgesteld:
Categorie A:
Diensten, adviesraden van de gemeente en vzw Kempens Landschap
Jeugdverenigingen en scholen uit Hemiksem. ( max. 1 evenement per jaar per
vereniging of school )
Loopwedstrijden die enkel gebruik maken van de voorziene wandelpaden.
Ivebica & Toerisme Rupelstreek
Tarief

0,00 euro per dag

Categorie B:
- Door de gemeentelijke adviesraden erkende verenigingen uit Hemiksem
Tarief 350,00 euro per dag
tarief 100,00 euro per dag voor eventuele opbouw en afbraak
Categorie C:
alle andere aanvragers
0-1000 bezoekers:
500 euro per dag
1000-2500 bezoekers: 750 euro per dag
2500-5000 bezoekers: 1000 euro per dag
Meer dan 5000 bezoekers: 1500 euro per dag
Op en afbouwdagen: 100 euro per dag.
Artikel 4
De retributie moet betaald worden bij het verkrijgen van de vergunning voor
het gebruik van de infrastructuur, door betaling bij de financiële dienst of
storting.
Op datzelfde moment moet ook een waarborg van 500 EUR gestort worden
voor het correct nakomen van de reglementering. Deze waarborg brengt
geen intresten op.
Deze wordt na het beëindigen van het evenement teruggestort indien er geen
schade werd vastgesteld.
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3.

Agendapunt: reglement inzake toegankelijkheid en gebruik van de
gemeentelijke parken van Hemiksem

Motivering
Feiten en context
Het gemeentebestuur wil de toegankelijkheid en het gebruik van de
gemeentelijke parken in Hemiksem reglementeren.
Argumentatie
Ondertussen zijn er in Hemiksem verschillende parken. Om een en ander in
goede banen te leiden is het nodig om een reglement inzake toegankelijkheid
en gebruik van deze gemeentelijke parken vast te stellen.
Financiële gevolgen
Geen financiële
gevolgen

Besluit
19 stemmen voor: Luc Bouckaert, Kristien Vingerhoets, Koen Scholiers, Levi
Wastyn, Jenne Meyvis, Stefan Van Linden, Anthony Abbeloos, Francois
Boddaert, Walter Van den Bogaert, Jos Van De Wauwer, Agnes Salden, Nele
Cornelis, Helke Verdick, Ria Maes, Nicky Cauwenberghs, Gregory Müsing, Rita
Goossens, Tom De Wit en Annick De Wever
Artikel 1
De gemeenteraad keurt volgend reglement op de toegankelijkheid en gebruik
van de gemeentelijke parken van Hemiksem, goed :
Reglement inzake toegankelijkheid en gebruik van de gemeentelijke parken
van Hemiksem.
I. Algemene bepalingen
Artikel 1:
De bepalingen in dit reglement zijn van toepassing op alle openbaar
toegankelijke parken, speelpleinen, groengebieden en bossen in eigendom
van, of beheerd door de gemeente Hemiksem.
Artikel 2: Verbodsbepalingen:
Het is verboden, tenzij uitdrukkelijke toestemming van het schepencollege of
de burgemeester:
a)
Dieren te laten loslopen. Dieren moeten steeds aan de leiband
gehouden worden, tenzij in zones waar hier uitdrukkelijk toelating voor wordt
verleend. De eigenaars van de dieren zijn persoonlijk verantwoordelijk voor de
schade welke door deze dieren veroorzaakt wordt. Hondenpoep moet
onmiddellijk verwijderd worden door de eigenaar, die voldoende zakjes moet
bijhebben.
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b)
Bloemen plukken, takken afsnijden, bomen en struiken beschadigen, in
bomen klimmen, gewassen uit trekken. Er mag geen schade toegebracht
worden aan de grasbegroeiingen en grasperken.
c)
Plantdelen of hout weg te halen.
d)
De beplantingen te betreden of buiten aangelegde wandelpaden
gaan. Grasvelden mogen wel betreden (enkel voetgangers) worden, tenzij
anders aangegeven.
e)
Schade aan te brengen, bevuilen of graffiti of schilderingen aan te
brengen aan de aanwezige infrastructuur, inclusief afsluitingen.
f)
Opgravingen te doen, groeven te maken of gelijk welk materiaal uit de
bodem of de ondergrond te halen.
g)
Vogels te vangen, hun eieren of nesten te roven, broedplaatsen
verstoren, klemmen te zetten of strikken te spannen om wilt te vangen, wild op
te jagen, zich plichtig te maken aan wild of visstroperij. Men mag de wilde
dieren niet voeren.
h)
Gelijk welk afval te storten of zwerfvuil achter te laten. De aanwezige
vuilbakjes mogen enkel gebruikt worden voor afval dat ontstaan is door
gebruik op de openbare weg (bijvoorbeeld drankblikje of verpakking rond een
snack).
i)
Publiciteit te voeren, geschriften, druksels of publiciteitsartikelen van
welke aard ook neer te leggen, aan te plakken, te verkopen of uit te delen.
j)
Om het even wat te verkopen of te koop aan te bieden, onverminderd
de reglementering op leurhandel.
k)
Vuur te maken of vuurwerk af te steken.
l)
Te baden of te zwemmen of dieren te laten baden in de vijvers. Er
mogen geen watersporten beoefend worden. De bevroren vijvers mogen niet
betreden worden.
m)
Te vissen in de vijvers. (behalve, zoals voorzien in artikel 21, door de
visclub de sportvrienden in de visput van park Callebeek)
n)
Te wateren of te ontlasten.
o)
Muziek of lawaai te maken die hinderlijk zijn voor andere bezoekers. Er
mag enkel elektronisch versterkte muziek gemaakt worden voor strikt
persoonlijk gebruik d.m.v. een hoofdtelefoon.
p)
Schouwspelen te vertonen, feesten, vergaderingen, muziek- of
zanguitvoeringen, sportmanifestaties of vermakelijkheden in te richten.
q)
Een caravan of campingwagen in het park binnen te brengen. Op om
het even welke manier te kamperen (tent, caravan, campingwagen) of de
nacht door te brengen.
r)
Maaltijden te bereiden.
s)
Zich te ontkleden.
t)
Om het even welk gevaarlijk of hinderlijk voorwerp, of gevaarlijke of
hinderlijke stoffen binnen te brengen. (bijvoorbeeld wapens, drugs, chemische
stoffen)
Artikel 3:
Elke persoon, in het domein aanwezig, moet zich onmiddellijk schikken naar de
bevelen van de bevoegde ambtenaren. Iedere persoon die weigert de
opmerking, door de bevoegde ambtenaar gemaakt dadelijk op te volgen,
kan onmiddellijk uit het park worden gezet, door de bevoegde ambtenaar.
Artikel 4:
De bezoekers moeten zich gedragen naar de richtlijnen die hen op een
behoorlijke wijze door middel van aanwijzingen en borden of door enig ander
middel ter kennis worden gebracht.
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Artikel 5:
Roken is enkel toegelaten op de wandelwegen. Brandende sigaretten, lucifers
e.d. moeten zorgvuldig gedoofd worden alvorens ze in de vuilbakken te
werpen.
Artikel 6:
Telkens wanneer bijzondere omstandigheden het vereisen, kan de
burgemeester of het schepencollege de toegang tot de parken, speelpleinen,
groengebieden en bossen geheel of gedeeltelijk uitbreiden, beperken of
verbieden.
Artikel 7:
In afwijking van artikel 2 p) kan het schepencollege voorafgaand schriftelijk
toelating geven voor feesten of manifestaties. Deze feesten en manifestaties,
moeten in geval van toelating, georganiseerd worden onder de voorwaarden
die bepaald zijn in de toelating. Deze toelating moet op elk verzoek van de
bevoegde ambtenaren voorgelegd worden. De bevoegde ambtenaren
kunnen de feesten of manifestaties, die ingericht werden zonder de hoger
vermelde schriftelijke toelating dadelijk laten eindigen, en de organisatoren en
deelnemers ervan opdracht geven het domein te verlaten. Dezelfde
maatregelen kunnen door de bevoegde personen genomen worden ten
opzichte van de ingerichte feesten en manifestaties, waarvoor wel een
schriftelijke toestemming werd afgeleverd door het schepencollege, doch die
ingericht worden strijdig met de opgelegde voorwaarden.
Artikel 8:
Alle overige artikels opgenomen in de uniforme codex van de Politiezone
Rupel zijn eveneens van toepassing.
Artikel 9:
Strafbepaling. Dit reglement wordt opgenomen in de gemeentelijke codex
onder rubriek B. Overtredingen worden met een GAS-boete bestraft.
Artikel 10:
Deze verordening zal bekend gemaakt worden zoals voorgeschreven door
artikel 112 van de gemeentewet.
II. Park Den Akker
Artikel 11:
Deze regeling heeft betrekking op het park Den Akker, zoals hieronder
aangeduid:
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Artikel 12:
Het domein is enkel toegankelijk voor voetgangers en fietsers. Uitzondering
wordt gemaakt voor kinderwagens en invalidenwagentjes. Alle gemotoriseerd
verkeer is verboden met uitzondering van de scootmobiel. Elke bezoeker moet
op de aangeduide paden blijven
Artikel 13:
Enkel voertuigen, dienstig voor bevoorrading, voor werken en onderhoud,
hebben toegang tot andere plaatsen binnen het domein mits zij stapvoets
rijden en volgens de regels ter plaatse aangeduid zoals goedgekeurd door de
gemeenteraad.
III. Abdijpark
Artikel 14:
Deze regeling heeft betrekking op het Abdijpark, zoals hieronder aangeduid:
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Artikel 15:
Het domein is enkel toegankelijk voor voetgangers en fietsers. Uitzondering
wordt gemaakt voor kinderwagens en invalidenwagentjes. Ook het gebruik
van de scootmobiel is toegelaten. Alle bezoekers moeten op de aangeduide
paden blijven.
Gemotoriseerd verkeer is enkel toegelaten op de toegangsweg naar de
parking Sint-Bernardusabdij en de serviceflats.
Artikel 16:
Enkel voertuigen, dienstig voor bevoorrading, voor werken en onderhoud,
hebben toegang tot andere plaatsen binnen het domein mits zij stapvoets
rijden en volgens de regels ter plaatse aangeduid zoals goedgekeurd door de
gemeenteraad.
IV. Park Saunierlei
Artikel 17:
Deze regeling heeft betrekking op park Saunierlei, zoals hieronder aangeduid:
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Artikel 18:
Het domein is enkel toegankelijk voor voetgangers en fietsers. Uitzondering
wordt gemaakt voor kinderwagens en invalidenwagentjes. Alle gemotoriseerd
verkeer is verboden met uitzondering van de scootmobiel. Alle bezoekers
moeten op de aangeduide paden blijven.
Artikel 19:
Enkel voertuigen, dienstig voor bevoorrading, voor werken en onderhoud,
hebben toegang tot andere plaatsen binnen het domein mits zij stapvoets
rijden en volgens de regels ter plaatse aangeduid zoals goedgekeurd door de
gemeenteraad.
V. Callebeek - Visput:
Artikel 20:
Deze regeling heeft betrekking op park Callebeek-Visput zoals hieronder
aangeduid:
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Artikel 21:
Het domein is enkel toegankelijk voor voetgangers. Uitzondering wordt
gemaakt voor kinderwagens en invalidenwagentjes. Ook het gebruik van de
scootmobiel is toegelaten. Bezoekers moeten op de aangeduide paden
blijven.
Gemotoriseerd verkeer en fietsverkeer is enkel toegelaten op de toegangsweg
naar de parking aan het chalet van de visclub.
Artikel 22:
Enkel voertuigen, dienstig voor bevoorrading, voor werken en onderhoud,
hebben toegang tot andere plaatsen binnen het domein mits zij stapvoets
rijden en volgens de regels ter plaatse aangeduid zoals goedgekeurd door de
gemeenteraad.
Artikel 23:
De visput wordt beheerd door visclub De Sportvrienden. Zij staan in voor het
onderhoud ervan, de kwaliteit van het water, het visbestand. Het is hen ook
toegelaten om viswedstrijden te organiseren.
VI. Callebeek-Terlocht
Artikel 24:
Het algemeen reglement in zake toegang en gebruik van de gemeentelijke
parken is ook van toepassing op het bosgebied Callebeek-Terlocht voor deze
zaken die niet geregeld worden in de toegankelijkheidsregeling (zie artikel 25)
die deel uitmaakt van het uitgebreid bosbeheersplan.
Artikel 25:
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VII. Gebruik evenementenweide Abdijpark
1

Algemene informatie:

1.1

Ligging

Sint-Bernardusabdij 1
2620 Hemiksem
Aanduiding evenementenzone

Oranje = evenementenzone waar foodtrucks en tenten, podia en andere
tijdelijke constructies opgericht kunnen worden
Groen = publiek toegankelijke delen van het park die ook gebruikt kunnen
worden voor een loopparcours of dergelijke (?)

1.2

Aanwezige infrastructuur

Aan de Zuidgevel van de abdij is er een hydrant. Deze kan gebruikt worden
voor watertoevoer. De organisator moet met PIDPA contact opnemen voor
het plaatsen van een standpijp met teller.
De organisator dient zelf in te staan voor de elektriciteitsvoorzieningen. Er is
geen werfbord voorhanden.
Verenigingen uit Hemiksem kunnen bij de Vrije tijds dienst terecht voor het
huren van bepaalde toestellen. Meer info op www.hemiksem.be
1.3

Bevoegde instanties:

De gemeente Hemiksem en de Vzw Kempens Landschap beheren het
parkdomein. Zij hebben het gebied in erfpacht van eigenaar Agentschap voor
Natuur en Bos.
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Gemeentebestuur Hemiksem
Sint-Bernardusabdij 1
2620 Hemiksem
T 03/288.26.90
E-mail: yves.peeters@hemiksem.be
Vzw Kempens Landschap
Peredreef 5
2580 Putte
E info@kempenslandschap.be
T 0032 (0)15 22 82 33
2

Welke evenementen zijn er mogelijk :

Het abdijpark van Hemiksem is een historische site, verbonden met de als
monument beschermde Sint-Bernardusabdij. Evenementen moeten de
draagkracht van het park en de aanwezige natuur- en erfgoedwaarde
respecteren.
Het park moet steeds toegankelijk blijven voor wandelaars en fietsers.
In de evenementenzone kunnen occasioneel hoog dynamische recreatieve
activiteiten worden toegelaten voor zover ze ook een sociale en/of
educatieve waarde hebben. De evenementen moeten de streekidentiteit
versterken, gemeenschapsvormend zijn of culturele – of sportieve
vrijetijdsbesteding stimuleren. Het evenement moet een positief imago voor
Hemiksem en de abdij uitstralen.
Het aantal evenementendagen is beperkt tot 20 per jaar, waarvan maximaal 5
per maand. Evenementen met een grootschalige mobiliteitsimpact zijn slechts
eenmaal per jaar toegestaan. Dergelijk evenement duurt maximaal 5
kalenderdagen.
Enkel het oprichten van tijdelijke constructies is toegestaan. Met tijdelijk wordt
er een periode van maximaal 14 dagen bedoeld.
Voor het gebruik van de evenementenweide moet de organisatie een
aanvraag indienen via het formulier: http://hemiksem.be/vrije-tijd/aanvraagevenement
De bevoegde instanties beslissen steeds welke evenementen kunnen
plaatsvinden onder welke voorwaarden.
De aanvraag voor een evenement moet minstens drie maanden op voorhand
toekomen bij de bevoegde diensten.
3

Voorwaarden

De openingsuren en duur van evenement worden besproken tijdens een
veiligheidsoverleg.
Op weekdagen en op zondag zal het evenement uiterlijk toegestaan worden
tot 00h00.
Op vrijdag en zaterdag uiterlijk tot 02h30. ( muziek af om 02h00 )
Afhankelijk van opgestelde constructies zal per evenement het maximaal
aantal bezoekers worden vastgelegd.
Retributie/tarieven
De tarieven worden in een apart retributiereglement vastgelegd.
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De inkomsten zullen verdeeld worden a rato van 60 % voor de gemeente en 40
% voor vzw Het Kempens Landschap.
Waarborg
De aanvrager van het evenement moet een waarborg van 500 euro geven
aan de bevoegde instanties. Deze wordt na het beëindigen van het
evenement teruggestort indien er geen schade werd vastgesteld.
Drank en maaltijdverkoop
De aanvrager van het evenement moet zelf alle nodige vergunningen zoals
een tapvergunning regelen.
Veiligheidsmaatregelen
In overleg met de bevoegde instanties wordt bekeken welke maatregelen
nodig zijn voor de veiligheid tijdens het evenement. Voor evenementen met
een groot aantal deelnemers dient de aanvrager een veiligheidsdraaiboek op
te stellen in samenspraak met de gemeente Hemiksem, de brandweer, de
politie en de hulpdiensten.
Verzekering
De aanvrager moet de nodige verzekeringen afsluiten om eventuele kosten
verbonden aan een schadevaststelling te betalen.
Taxen
SABAM-kosten, billijke vergoeding, auteursrechten e.d. zijn ten laste van de
verantwoordelijke organisatie voor het evenement. Deze opsomming is nietlimitatief.
Mobiliteit
Het evenemententerrein is enkel toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer via
de Nijverheidsstraat.
De toegang tot de politiediensten en het gemeentehuis moeten steeds
gewaarborgd blijven. De beklinkerde zone voor het politiebureel en het
gemeentehuis moet steeds vrij blijven.
Tijdens de openingsuren van de gemeentelijke diensten moeten de
bezoekersparking aan de noord-zijde van de abdij ook vrij blijven.
Overlast
Afwijkende geluidsnormen worden door de gemeente apart vergund.
De aanvrager zorgt ervoor dat ten laatste 24 uur na het einde van het
evenement alle afval verwijderd is op kosten van de aanvrager. Ook afval
geproduceerd door het evenement bij parkings of afval dat door de wind
weggewaaid is op andere terreinen, moet ten laatste 24u na het einde van
het evenement verwijderd worden.
Duurzaamheid
De organisatie zorgt maximaal voor het gebruik van recycleerbare bekers, en
zorgt tevens voor mogelijkheden om afval selectief te sorteren. De organisatie
moet een afvalplan voorleggen.
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4.

Agendapunt: Aanpassing administratieve vergoeding voor leerlingen
aan de Academie voor Muziek en Woord

Motivering
Voorgeschiedenis
Op 17/12/2013 keurde de gemeenteraad het huidig reglement administratieve
vergoeding voor leerlingen aan de Academie voor Muziek en Woord goed.
Feiten en context
Er dient een toevoeging te gebeuren aan het reglement met de
administratieve vergoeding voor leerlingen muzische vorming.
Juridische grond
Artikel 42 van het gemeentedecreet
Omzendbrief BB 2011/1 van 10/06/2011

De gemeenteraad stelt de reglementen vast
Regelt de retributies

Advies
De waarnemend directeur van de Academie adviseert het college van
burgemeester en schepenen over het bedrag van de administratieve
vergoeding.
Argumentatie
De financiële toestand van de gemeente vereist een administratieve
vergoeding op inschrijvingen aan de academie.
De academie voor Muziek en Woord te Hemiksem, vindt niet alleen plaats in
Hemiksem, maar ook in lokalen van Schelle en Niel. De kern van de
muziekacademie bevindt zich evenwel te Hemiksem. Om deze redenen is het
aangewezen de tariefstructuur van Hemiksem uit te breiden tot de gemeente
Schelle en Niel.
Ook wordt een tarifair onderscheid gemaakt met andere gemeenten. De
inwoners van de gemeente Hemiksem hebben reeds deels bijgedragen tot de
instandhouding van de infrastructuur door het betalen van de aanvullende
personenbelasting. Het is om deze redenen dan ook aangewezen om de
inwoners van Hemiksem alsmede Schelle en Niel, omwille van bovenvermelde
redenen een ander tarief voor het gebruik van de infrastructuur aan te
rekenen.
Door de samenwerking tussen drie academies voor het aanbod van de cursus
muzische vorming dient er een gemeenschappelijk tarief te worden
afgesproken voor deze cursus.
Besluit
20 stemmen voor: Luc Bouckaert, Kristien Vingerhoets, Koen Scholiers, Levi
Wastyn, Jenne Meyvis, Stefan Van Linden, Eddy De Herdt, Anthony Abbeloos,
Francois Boddaert, Walter Van den Bogaert, Jos Van De Wauwer, Agnes
Salden, Nele Cornelis, Helke Verdick, Ria Maes, Nicky Cauwenberghs, Gregory
Müsing, Rita Goossens, Tom De Wit en Annick De Wever
De gemeenteraad beslist :
Artikel 1
Het retributie reglement op administratieve vergoeding voor leerlingen aan de
Academie van Muziek en Woord van 17/12/2013 op te heffen op 1 mei 2017.
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Voor een periode die aanvangt op 1 mei 2017 en eindigt op 31 december
2019 wordt een retributie gevestigd op leerlingen die zich inschrijven aan de
gemeentelijke academie voor muziek, woord en dans.
Artikel 2: Administratieve bijdrage
De jaarlijkse administratieve bijdrage voor leerlingen die wonen binnen het
grondgebied van Hemiksem, Schelle of Niel wordt vastgesteld op 25 euro per
leerling, te betalen naast het inschrijvingsgeld. 2e lid uit hetzelfde gezin 15€;
vanaf 3e lid zelfde gezin 5 €.
De jaarlijkse administratieve bijdrage voor leerlingen die niet wonen binnen het
grondgebied van Hemiksem, Schelle of Niel wordt vastgesteld op 30 euro per
leerling, te betalen naast het inschrijvingsgeld.
Artikel 3: Administratieve bijdrage muzische vorming
De jaarlijkse administratieve bijdrage voor leerlingen die muzische vorming
volgen, wordt vastgesteld op 26 € per leerling, naast het inschrijvingsgeld. Dit
omdat het aanbod muzische vorming een samenwerking is tussen
verschillende academies en de bijdrage zo gelijklopend is.
Artikel 4: Betalingswijze
De bijdrage is contant of per overschrijving te betalen. Indien enig leerling de
studies staakt of onderbreekt, heeft hij geenszins recht op teruggave.
Artikel 5: Bekendmaking
Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig de bepalingen van het
gemeentedecreet.

5.

Agendapunt: Aanpassing retributie vrije leerlingen muziekacademie

Motivering
Voorgeschiedenis
Er komen af en toe aanvragen voor Vrije leerlingen. Aangezien het
inschrijvingsgeld verhoogd is, bestaat de kans dat er meer vrije leerlingen zich
zullen aanbieden.
Op 16/06/2015 keurde de gemeenteraad het huidige retributiereglement vrije
leerlingen muziekacademie goed.
Feiten en context
Voorstel van de waarnemend directeur van de gemeentelijke
muziekacademie om de retributie aan te passen.
Juridische grond
Artikel 42 van het gemeentedecreet
Omzendbrief BB 2011/1 van 10/06/2011

De gemeenteraad stelt de reglementen vast
Regelt de retributies

Advies
Advies van de waarnemend directeur van de gemeentelijke muziekacademie
om de retributie aan te passen.
Argumentatie
Aangezien deze lesuren niet gesubsidieerd zijn, is het belangrijk om hiervoor
een duidelijk reglement op te stellen.
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Financiële gevolgen

Financiële gevolgen
niet voorzien

5/1/3/4

+- 2.000 euro

Budgetwijziging met
positieve impact op
autofinancieringsma
rge en resultaat op
kasbasis

Besluit
15 stemmen voor: Luc Bouckaert, Kristien Vingerhoets, Koen Scholiers, Levi
Wastyn, Jenne Meyvis, Stefan Van Linden, Eddy De Herdt, Francois Boddaert,
Walter Van den Bogaert, Jos Van De Wauwer, Agnes Salden, Ria Maes, Nicky
Cauwenberghs, Tom De Wit en Annick De Wever
5 stemmen tegen: Anthony Abbeloos, Nele Cornelis, Helke Verdick, Gregory
Müsing en Rita Goossens
De gemeenteraad beslist:
Artikel 1
Het retributie reglement op vrije leerlingen aan de Academie van Muziek en
Woord van 16 juni 2015 op te heffen op 1 mei 2017.
Voor een periode die aanvangt op 1 mei 2017 en eindigt op 31/12/2019.
Artikel 2: Algemeen Vrije leerlingen
De Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord Hemiksem, Schelle, Niel
laat vrije leerlingen toe, volgens de beschikbare capaciteit.
Vrije leerlingen kunnen enkel worden toegelaten tot de lessen die aan de
regelmatige leerlingen worden gegeven op voorwaarde dat zij het normale
lesverloop niet storen en geen afbreuk doen aan de normale rechten van de
regelmatige leerlingen (o.a. groeperingsnorm mag niet overschreden worden
en de infrastructuur niet overmatig belast).
Een leerling die niet voldoet aan de voorwaarden om een regelmatige leerling
te zijn, is een vrije leerling.
Artikel 3: Inschrijvingstarieven Vrije leerlingen
Het inschrijvingsgeld voor een vrije leerling per cursus, per schooljaar bedraagt
125 euro + administratiekost (zie retributiereglement administratieve inschrijving
Academie Muziek en Woord)
Artikel 4: Proeven en examens
Vrije leerlingen nemen deel aan de proeven, maar kunnen geen attesten of
getuigschriften behalen.
Artikel 5: Inschrijvingsperiode
Leerlingen kunnen zich inschrijven tussen 15 juni en 30 juni en van 1 september
tot 30 september, dit tijdens de openingsuren van het secretariaat.
Het totaal aantal inschrijvingen is gelimiteerd tot 5% van het aantal reguliere
leerlingen, met een beperking van 1% op de individuele vakken (instrument) en
een maximum van 4% op de collectieve vakken (zang, samenspel en koor). Er
wordt een wachtlijst aangelegd waarop de leerlingen staan gerangschikt op
datum van inschrijving. Vrije leerlingen worden gecontacteerd om hun
inschrijving te bevestigen door betaling van het inschrijvingsgeld op het
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secretariaat van het academie voor muziek en woord. Wanneer de betaling
ontvangen is, is de inschrijving definitief.
Artikel 6: Geldigheid
Een inschrijving als vrije leerling geldt slechts voor 1 schooljaar, en creëert op
geen enkele manier voorrang op herinschrijving voor een volgend schooljaar.

6.

Agendapunt: Goedkeuring erfpachtakte Brandweerkazerne

Motivering
Feiten en context
Vanaf 1 januari 2015 werd Hulpverleningszone Rivierenland actief op basis van
de wet van Civiele Veiligheid van 15 mei 2007.
De overdracht van de roerende goederen die bij de gemeenten in gebruik
waren door de brandweer en bij opstart van de zone van rechtswege naar de
zone werden overgedragen, werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 23
juni 2016.
De zoneraad van Hulpverleningszone Riverenland van 9 september 2016 heeft
een beslissing genomen in het dossier van de overdracht van de onroerende
goederen.
Juridische grond
• Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid.
• KB van 23 augustus 2014 houdende vaststelling van de inventaris- en
schattingsregels van de roerende en onroerende goederen van de
gemeenten aangewend voor de uitvoering van de opdrachten van de
brandweerdiensten.
Advies
Geen adviezen vereist.
Argumentatie
In zitting van 18 oktober 2016 keurde de gemeenteraad het principe van de
overdracht van de kazerne op het grondgebied van de gemeente naar de
Hulpverleningszone Rivierenland door middel van een erfpacht van 49 jaar, en
verlengbaar met 50 jaar goed.
De gemeenteraad gaf opdracht aan het College van Burgemeester en
Schepen om samen met de Hulpverleningszone de sluiting van de erfpacht
volgens de geëigende procedure te behandelen.
Door notaris Gauthier Clerens uit Mechelen werd een ontwerpakte van
erfpacht opgesteld.
Deze akte dient goedgekeurd te worden door de gemeenteraad.
Financiële gevolgen
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De gemeente ontvangt bij aanvang van de erfpacht (voor eind 2016) de
volledige overnamewaarde (454.253 euro) en daarna jaarlijks een symbolische
jaarlijkse canon van 1 euro.

Besluit
20 stemmen voor: Luc Bouckaert, Kristien Vingerhoets, Koen Scholiers, Levi
Wastyn, Jenne Meyvis, Stefan Van Linden, Eddy De Herdt, Anthony Abbeloos,
Francois Boddaert, Walter Van den Bogaert, Jos Van De Wauwer, Agnes
Salden, Nele Cornelis, Helke Verdick, Ria Maes, Nicky Cauwenberghs, Gregory
Müsing, Rita Goossens, Tom De Wit en Annick De Wever
Artikel 1
De gemeenteraad beslist:
de akte van erfpacht tussen de gemeente Hemiksem en Hulpverleningszone
Rivierenland goed te keuren, zoals bijgevoegd.
Artikel 2
De gemeenteraad beslist:
De gemeente ontvangt bij aanvang van de erfpacht (voor eind 2016) de
volledige overnamewaarde (454.253 euro) en daarna jaarlijks een symbolische
jaarlijkse canon van 1 euro.
Artikel 3
De gemeenteraad beslist:
De burgemeester Luc Bouckaert en Secretaris Luc Schroyens te machtigen tot
uitvoering van deze beslissing.

7.

Agendapunt: Opheffen parkeerplaats handicap Lindelei 114

Motivering
Voorgeschiedenis
• Collegebesluit van 11 juni 2012 met de voorwaarden voor het krijgen
van een parkeerplaats voor voertuigen gebruikt door personen met
een handicap.
• Overlijdensbericht van Van Camp Augustijn, aanvrager van de
parkeerplaats voor voertuigen gebruikt door personen met handicap
Lindelei 114.
• Collegebesluit van 3 april 2017 waarbij het opheffen van deze
parkeerplaats wordt verwezen naar de gemeenteraad.
Feiten en context
Als de aanvrager van een individueel toegekende parkeerplaats voor
voertuigen gebruikt door personen met handicap is overleden, dient deze
parkeerplaats te worden opgeheven.
Juridische grond
• KB van 16 maart 1968 betreffende de politie op het wegverkeer.
• KB van 13 december 1975 houdende reglement op de politie van het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
• Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 bepaalt de minimumafmetingen
van plaatsingsvoorwaarden voor verkeerstekens.
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•

Ministeriële omzendbrief van 14 november 1977 regelt de aanvullende
verkeersreglementen en de plaatsing van verkeerstekens.
Ministeriële omzendbrief van 3 april 2001 bepaalt de
minimumvoorwaarden voor het bekomen van een parkeerplaats voor
de woning voor voertuigen gebruikt door personen met een handicap.
Gemeentedecreet.

•
•

Advies
Er is geen advies nodig.
Argumentatie
Omdat de aanvrager van de parkeerplaats voor voertuigen gebruikt door
personen met handicap Lindelei 114 is overleden, dient deze parkeerplaats te
worden opgeheven.
Financiële gevolgen
Geen financiële gevolgen
Besluit
20 stemmen voor: Luc Bouckaert, Kristien Vingerhoets, Koen Scholiers, Levi
Wastyn, Jenne Meyvis, Stefan Van Linden, Eddy De Herdt, Anthony Abbeloos,
Francois Boddaert, Walter Van den Bogaert, Jos Van De Wauwer, Agnes
Salden, Nele Cornelis, Helke Verdick, Ria Maes, Nicky Cauwenberghs, Gregory
Müsing, Rita Goossens, Tom De Wit en Annick De Wever
Artikel 1
de gemeenteraad beslist:
de parkeerplaats voor voertuigen gebruikt door personen met handicap
Lindelei 114 op te heffen.
Artikel 2
De uitvoerende technische dienst verwijdert de signalisatie.

8.

Agendapunt: Aanleg parkeerplaats handicap Lindelei 109

Motivering
Voorgeschiedenis
• Vraag van bewoonster Lindelei 109 om voor Haar woning een
parkeerplaats te krijgen voor voertuigen gebruikt door personen met
een handicap.
• Collegebesluit van 11 juni 2012 met de voorwaarden voor het krijgen
van een parkeerplaats voor voertuigen gebruikt door personen met
een handicap.
De voorwaarden zijn:
-op een loopafstand van 100 meter van de woning van de aanvrager mag
geen voorbehouden parkeerplaats met parkeerkaart zijn
-er dient een voertuig te zijn ingeschreven op het adres van de aanvrager
-aan de woning van de aanvrager mag geen oprit of garage zijn
-de aanvrager dient een parkeerkaart te hebben
bij afwezigheid van meerdere maanden dient het gemeentebestuur verwittigd
te worden zodat de plaats tijdelijk kan afgesloten worden.
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Feiten en context
De aanvrager voldoet aan de opgelegde voorwaarden.
Juridische grond
• KB van 16 maart 1968 betreffende de politie op het wegverkeer.
• KB van 13 december 1975 houdende reglement op de politie van het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
• Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 bepaalt de minimumafmetingen
van plaatsingsvoorwaarden voor verkeerstekens.
• Ministeriële omzendbrief van 14 november 1977 regelt de aanvullende
verkeersreglementen en de plaatsing van verkeerstekens.
• Ministeriële omzendbrief van 3 april 2001 bepaalt de
minimumvoorwaarden voor het bekomen van een parkeerplaats voor
de woning voor voertuigen gebruikt door personen met een handicap.
• Gemeentedecreet.
Advies
Er is geen advies nodig.
Argumentatie
Omdat de aanvrager voldoet aan de voorwaarden kan ter hoogte van
Lindelei 109 een parkeerplaats worden aangelegd voor voertuigen gebruikt
door personen met een handicap.
Financiële gevolgen
Geen financiële gevolgen
Besluit
20 stemmen voor: Luc Bouckaert, Kristien Vingerhoets, Koen Scholiers, Levi
Wastyn, Jenne Meyvis, Stefan Van Linden, Eddy De Herdt, Anthony Abbeloos,
Francois Boddaert, Walter Van den Bogaert, Jos Van De Wauwer, Agnes
Salden, Nele Cornelis, Helke Verdick, Ria Maes, Nicky Cauwenberghs, Gregory
Müsing, Rita Goossens, Tom De Wit en Annick De Wever
Artikel 1
de gemeenteraad beslist:
De aanvraag voor het aanleggen van een parkeerplaats voor voertuigen
gebruikt door personen met een handicap Lindelei 109 wordt goedgekeurd.
Artikel 2
De uitvoerende technische dienst plaatst de nodige signalisatie.

9.

Agendapunt: Aanduiden bestuurder Igean dienstverlening en milieu &
veiligheid

Motivering
Voorgeschiedenis
• Gemeenteraadsbeslissing van 19 februari 2013 duidt burgemeester Luc
Bouckaert aan als bestuurder
Feiten en context
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De afspraak werd gemaakt om na 3 jaar schepen Meyvis aan te duiden als
bestuurder
De thema’s van Igean sluiten immers zeer nauw aan bij schepen Meyvis zijn
bevoegdheden.
Het college stelt voor om schepen Jenne Meyvis aan te stellen als bestuurder
voor de verdere legislatuur.
Juridische grond
Artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001
gewijzigd op 18 januari 2013

Artikel 57 van het decreet van 6 juli 2001

Artikel 59 van het decreet van 6 juli 2001

Artikels 19 tot en met 26 van het
Gemeentedecreet
Artikel 42 van het Gemeentedecreet

Regelt dat de benoemingsprocedure met de
vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger niet meer herhaald moet
worden voor elke algemene vergadering
Stelt dat in het geval van de algehele
vernieuwing van de gemeenteraden bij
verkiezingen, er binnen de eerste 3 maanden
van het jaar volgend op dat van de
verkiezingen een algehele vervanging van de
raad van bestuur dient te worden
doorgevoerd
Stelt dat er een onverenigbaarheid bestaat
tussen het mandaat van de afgevaardigde
op de algemene vergadering en dat van een
lid van een van de andere organen
Regelt de vergaderingen en de
beraadslagingen van de gemeenteraad
Regelt de bevoegdheid van de
gemeenteraad

Advies
Er is geen advies nodig.
Argumentatie
Om de gemeente te vertegenwoordigen in de intercommunale Imsir moet de
gemeenteraad een raadslid aanduiden. Dit staat beschreven in artikel 44 van
het decreet van 6 juli 2001.
Het college stelt voor om schepen Jenne Meyvis aan te stellen als bestuurder
voor de verdere legislatuur.
Besluit
Na geheime stemming:
20 stemmen voor
Artikel 1
De gemeenteraad duidt de bestuurder van Igean dienstverlening en milieu &
veiligheid tot 31 december 2018 :
Schepen Jenne Meyvis, Lindelei 94 - 2620 Hemiksem
Artikel 2
Deze beslissing wordt verstuurd aan Igean dienstverlening en milieu &
veiligheid.
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10.

Agendapunt: Vroegtijdige ontbinding van het IGS ScheldeLandschapspark, dienstverlenende vereniging

Motivering
Voorgeschiedenis
• Ondertekening van 11 augustus 2008 van de oprichtingsakte van de
dienstverlenende vereniging Intergemeentelijk Samenwerkingsverband
Schelde-Landschapspark (IGS-SLP)
• Ministerieel besluit houdende goedkeuring van de oprichting van de
dienstverlenende vereniging “Intergemeentelijk
Samenwerkingsverband Schelde-Landschapspark” (IGS-SLP) van 10
oktober 2008
• Beslissing van de Raad van Bestuur IGS-SLP dd 08 maart 2017 om de
nodige stappen te zetten de vereniging in vroegtijdige ontbinding te
laten gaan;
Feiten en context
Nav de beslissing van de NMBS (moedermaatschappij van onze private
partner) mocht EIS/ES niet langer op risico participeren in projecten die buiten
hun core business (ontwikkeling van stationsomgevingen) lagen waardoor de
grondslag van onze samenwerking (met name de prefinanciering van de
projecten en de inbreng van personeel en know how) op de helling is komen
te staan;
De zeer beperkte inbreng van potentieel zelfvoorzienende projecten door
onze leden/gemeenten;
Beide zaken hebben ervoor gezorgd dat het (politiek) draagvlak niet langer
aanwezig was en er door de bestuurders ook geen alternatieve doelstelling
voor het IGS, die een werking zonder de private partner mogelijk zou maken,
werd weerhouden.
Met het schrijven van 27 maart 2017 van het IGS-SLP ondertekend door de
voorzitter wordt de gemeente verzocht het verzoek tot vroegtijdige ontbinding
aan de gemeenteraad voor te leggen.
Juridische grond
• Bepalingen van artikelen 37 (ontbinding) en 39 (statutenwijziging) van
het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking;
• Artikel 35 Statuten IGS-SLP;
Advies
Er is geen advies nodig
Argumentatie
De gemeenteraad moet de vroegtijdige ontbinding van de dienstverlenende
vereniging Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Schelde-Landschapspark
(IGS-SLP) goedkeuren.

Besluit
20 stemmen voor: Luc Bouckaert, Kristien Vingerhoets, Koen Scholiers, Levi
Wastyn, Jenne Meyvis, Stefan Van Linden, Eddy De Herdt, Anthony Abbeloos,
Francois Boddaert, Walter Van den Bogaert, Jos Van De Wauwer, Agnes
Salden, Nele Cornelis, Helke Verdick, Ria Maes, Nicky Cauwenberghs, Gregory
Müsing, Rita Goossens, Tom De Wit en Annick De Wever
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Artikel 1
De gemeenteraad beslist:
de vereniging te verzoeken om de procedure op te starten die tot de
vroegtijdige ontbinding van de dienstverlenende vereniging ScheldeLandschapspark moet leiden;
Artikel 2
Het college te gelasten met de uitvoering van dit besluit en met het
overmaken van een kopie van dit besluit aan het Secretariaat ScheldeLandschapspark, t.a.v. de heer Tonny Verhamme, ‘Kasteel van Brasschaet’,
Gemeentepark 5, bus 2, te 2930 Brasschaat.

11.

Agendapunt: Machtiging goedkeuren besluiten AV op 19 mei 2017 van
INTEGAN

Motivering
Voorgeschiedenis
•
Beslissing van de gemeenteraad van 21 mei 2013 waarbij raadslid Eddy
De Herdt aangeduid wordt als vertegenwoordiger voor de algemene
vergaderingen voor de verdere legislatuur
•
Brief van INTEGAN van 28 maart 2017 vermeldt de dagorde voor de
algemene vergadering op 19 mei 2017
• Statuten van INTEGAN
Feiten en context
De gemeenteraad moet goedkeuring verlenen aan de agendapunten van de
algemene vergadering van 19 mei 2017 :
1) Verslag vorige vergadering van 16 december 2016
2) verslag raad van bestuur
3) jaarrekening en resultatenrekening
4) verslag commissaris
5) bestemming resultaat
6) kwijting bestuurders en commissaris
7) rondvraag
De gemeenteraad moet goedkeuring verlenen aan de agendapunten van de
algemene vergadering van 19 mei 2017 :
Eddy De Herdt werd reeds aangeduid als vertegenwoordiger voor de
algemene vergaderingen voor de verdere legislatuur.
Het mandaat van deze vertegenwoordiger dient te worden vastgelegd.
Juridische grond
Artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001

Artikels 19 tot en met 26 van het
Gemeentedecreet
Artikel 42 van het Gemeentedecreet

Regelt dat de vaststelling van het mandaat
van de vertegenwoordiger herhaald wordt
voor elke algemene vergadering
Regelt de vergaderingen en de
beraadslagingen van de gemeenteraad
Regelt de bevoegdheid van de
gemeenteraad
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Advies
Er is geen advies nodig.
Argumentatie
Er zijn geen redenen voorhanden om de goedkeuring van de agendapunten
te weigeren.
Financiële gevolgen
Geen financiële
gevolgen
Besluit
20 stemmen voor: Luc Bouckaert, Kristien Vingerhoets, Koen Scholiers, Levi
Wastyn, Jenne Meyvis, Stefan Van Linden, Eddy De Herdt, Anthony Abbeloos,
Francois Boddaert, Walter Van den Bogaert, Jos Van De Wauwer, Agnes
Salden, Nele Cornelis, Helke Verdick, Ria Maes, Nicky Cauwenberghs, Gregory
Müsing, Rita Goossens, Tom De Wit en Annick De Wever
Artikel 1
De gemeenteraad beslist:
Goedkeuring te verlenen aan de diverse punten op de agenda van de
algemene vergadering van 19 mei 2017.
Artikel 2
De gemeentelijke vertegenwoordiger wordt gemandateerd om op de
algemene vergadering waarvan sprake in artikel 1 (of iedere andere datum
waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen conform artikel
1.
Artikel 3
Een kopie van dit besluit wordt overgemaakt aan INTEGAN.

12.

Agendapunt: Machtiging goedkeuren besluiten algemene vergadering
op 16 juni 2017 van Imsir

Motivering
Voorgeschiedenis
•
Beslissing van de gemeenteraad van 21 mei 2013 waarbij burgemeester
Luc Bouckaert aangeduid wordt als vertegenwoordiger voor de algemene
vergaderingen voor de verdere legislatuur
•
Brief van Imsir van 17 maart 2017 vermeldt de dagorde voor de
algemene vergadering op 16 juni 2017
• Statuten van Imsir
Feiten en context
De gemeenteraad moet goedkeuring verlenen aan de agendapunten van de
algemene vergadering van 16 juni 2017 :
1) Statutenwijziging
Luc Bouckaert werd reeds aangeduid als vertegenwoordiger voor de
algemene vergaderingen voor de verdere legislatuur
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Het mandaat van deze vertegenwoordiger dient te worden vastgelegd.
Juridische grond
Artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001

Artikels 19 tot en met 26 van het
Gemeentedecreet
Artikel 42 van het Gemeentedecreet

Regelt dat de vaststelling van het mandaat
van de vertegenwoordiger herhaald wordt
voor elke algemene vergadering
Regelt de vergaderingen en de
beraadslagingen van de gemeenteraad
Regelt de bevoegdheid van de
gemeenteraad

Advies
Er is geen advies nodig.
Argumentatie
Er zijn geen redenen voorhanden om de goedkeuring van de agendapunten
te weigeren.
Financiële gevolgen
Geen financiële
gevolgen
Besluit
20 stemmen voor: Luc Bouckaert, Kristien Vingerhoets, Koen Scholiers, Levi
Wastyn, Jenne Meyvis, Stefan Van Linden, Eddy De Herdt, Anthony Abbeloos,
Francois Boddaert, Walter Van den Bogaert, Jos Van De Wauwer, Agnes
Salden, Nele Cornelis, Helke Verdick, Ria Maes, Nicky Cauwenberghs, Gregory
Müsing, Rita Goossens, Tom De Wit en Annick De Wever
Artikel 1
De gemeenteraad beslist:
Goedkeuring te verlenen aan de diverse punten op de agenda van de
algemene vergadering van 16 juni 2017.
Artikel 2
De gemeentelijke vertegenwoordiger wordt gemandateerd om op de
algemene vergadering waarvan sprake in artikel 1 (of iedere andere datum
waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen conform artikel
1.
Artikel 3
Een kopie van dit besluit wordt overgemaakt aan Imsir.
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13.

Agendapunt: Machtiging goedkeuren besluiten algemene vergadering
op 17 mei 2017 van ISVAG

Motivering
Voorgeschiedenis
•
Beslissing van de gemeenteraad van 21 mei 2013 waarbij raadslid
Walter Van den Bogaert aangeduid wordt als vertegenwoordiger voor de
algemene vergaderingen voor de verdere legislatuur
•
Brief van ISVAG van 6 maart 2017 vermeldt de dagorde voor de
algemene vergadering op 17 mei 2017
• Statuten van ISVAG
Feiten en context
De gemeenteraad moet goedkeuring verlenen aan de agendapunten van de
algemene vergadering van 17 mei 2017 :
1) Samenstelling bureau
2) Goedkeuring verslag BAV 1/12/2016
3) Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering
4) Goedkeuring van jaarverslag en jaarrekening 2016
5) Kennisneming zitpenningen 2016
6) Kwijting aan bestuurders en commissarisrevisor
7) Toelichting stand van zaken nieuwbouw en te nemen stappen
Walter Van den Bogaert werd reeds aangeduid als vertegenwoordiger voor de
algemene vergaderingen voor de verdere legislatuur
Het mandaat van deze vertegenwoordiger dient te worden vastgelegd.
Juridische grond
Artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001

Artikels 19 tot en met 26 van het
Gemeentedecreet
Artikel 42 van het Gemeentedecreet

Regelt dat de vaststelling van het mandaat
van de vertegenwoordiger herhaald wordt
voor elke algemene vergadering
Regelt de vergaderingen en de
beraadslagingen van de gemeenteraad
Regelt de bevoegdheid van de
gemeenteraad

Advies
Er is geen advies nodig.
Argumentatie
Er zijn geen redenen voorhanden om de goedkeuring van de agendapunten
te weigeren.
Financiële gevolgen
Geen financiële
gevolgen
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Besluit
20 stemmen voor: Luc Bouckaert, Kristien Vingerhoets, Koen Scholiers, Levi
Wastyn, Jenne Meyvis, Stefan Van Linden, Eddy De Herdt, Anthony Abbeloos,
Francois Boddaert, Walter Van den Bogaert, Jos Van De Wauwer, Agnes
Salden, Nele Cornelis, Helke Verdick, Ria Maes, Nicky Cauwenberghs, Gregory
Müsing, Rita Goossens, Tom De Wit en Annick De Wever
Artikel 1
De gemeenteraad beslist:
Goedkeuring te verlenen aan de diverse punten op de agenda van de
algemene vergadering van 17 mei 2017.
Artikel 2
De gemeentelijke vertegenwoordiger wordt gemandateerd om op de
algemene vergadering waarvan sprake in artikel 1 (of iedere andere datum
waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen conform artikel
1.
Artikel 3
Een kopie van dit besluit wordt overgemaakt aan ISVAG.
14. Agendapunt: Machtiging goedkeuren besluiten algemene vergadering op
20 juni 2017 van IVEBIC
Werd uitgesteld naar een andere zitting.

15.

Agendapunt: Machtiging goedkeuren besluiten algemene vergadering
op 7 juni 2017 van Schelde Landschapspark

Motivering
Voorgeschiedenis
•
Beslissing van de gemeenteraad van 21 mei 2013 waarbij burgemeester
Luc Bouckaert aangeduid wordt als vertegenwoordiger voor de algemene
vergaderingen voor de verdere legislatuur
•
Brief van SLP van 17 maart 2017 vermeldt de dagorde voor de
algemene vergadering op 7 juni 2017
• Statuten van SLP
Feiten en context
De gemeenteraad moet goedkeuring verlenen aan de agendapunten van de
algemene vergadering van 7 juni 2017 :
1.
toelichting en goedkeuring jaarverslag 2016
2.
bespreking van de jaarrekening, verslag van de revisor en
goedkeuring van de jaarrekening, afgesloten op 31 december 2016
3.
kwijting van de bestuurders
4.
kwijting van de commissaris
Luc Bouckaert werd reeds aangeduid als vertegenwoordiger voor de
algemene vergaderingen voor de verdere legislatuur.
Het mandaat van deze vertegenwoordiger dient te worden vastgelegd.
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Juridische grond
Artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001

Artikels 19 tot en met 26 van het
Gemeentedecreet
Artikel 42 van het Gemeentedecreet

Regelt dat de vaststelling van het mandaat
van de vertegenwoordiger herhaald wordt
voor elke algemene vergadering
Regelt de vergaderingen en de
beraadslagingen van de gemeenteraad
Regelt de bevoegdheid van de
gemeenteraad

Advies
Er is geen advies nodig.
Argumentatie
Er zijn geen redenen voorhanden om de goedkeuring van de agendapunten
te weigeren.
Financiële gevolgen
Geen financiële
gevolgen
Besluit
20 stemmen voor: Luc Bouckaert, Kristien Vingerhoets, Koen Scholiers, Levi
Wastyn, Jenne Meyvis, Stefan Van Linden, Eddy De Herdt, Anthony Abbeloos,
Francois Boddaert, Walter Van den Bogaert, Jos Van De Wauwer, Agnes
Salden, Nele Cornelis, Helke Verdick, Ria Maes, Nicky Cauwenberghs, Gregory
Müsing, Rita Goossens, Tom De Wit en Annick De Wever
Artikel 1
De gemeenteraad beslist:
Goedkeuring te verlenen aan de diverse punten op de agenda van de
algemene vergadering van 7 juni 2017.
Artikel 2
De gemeentelijke vertegenwoordiger wordt gemandateerd om op de
algemene vergadering waarvan sprake in artikel 1 (of iedere andere datum
waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen conform artikel
1.
Artikel 3
Een kopie van dit besluit wordt overgemaakt aan SLP.

16.

Agendapunt: Machtiging goedkeuren besluiten buitengewone
algemene vergadering op 30 juni 2017 van Farys/TMVW

Motivering
Voorgeschiedenis
•
Beslissing van de gemeenteraad van 22 september 2015 waarbij
schepen Stefan Van Linden aangeduid wordt als vertegenwoordiger voor de
algemene vergaderingen voor de verdere legislatuur
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•
Brief van Farys van 31 maart 2017 vermeldt de dagorde
(statutenwijziging) voor de buitengewone algemene vergadering op 30 juni
2017
• Statuten van Farys
Feiten en context
De gemeenteraad moet goedkeuring verlenen aan de agendapunten van de
buitengewone algemene vergadering van 30 juni 2017 :
•

statutenwijziging

Schepen Stefan Van Linden werd reeds aangeduid als vertegenwoordiger
voor de algemene vergaderingen voor de verdere legislatuur
Het mandaat van deze vertegenwoordiger dient te worden vastgelegd.
Juridische grond
Artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001

Artikels 19 tot en met 26 van het
Gemeentedecreet
Artikel 42 van het Gemeentedecreet

Regelt dat de vaststelling van het mandaat
van de vertegenwoordiger herhaald wordt
voor elke algemene vergadering
Regelt de vergaderingen en de
beraadslagingen van de gemeenteraad
Regelt de bevoegdheid van de
gemeenteraad

Advies
Er is geen advies nodig.
Argumentatie
Er zijn geen redenen voorhanden om de goedkeuring van de agendapunten
te weigeren.
Financiële gevolgen
Geen financiële
gevolgen
Besluit
20 stemmen voor: Luc Bouckaert, Kristien Vingerhoets, Koen Scholiers, Levi
Wastyn, Jenne Meyvis, Stefan Van Linden, Eddy De Herdt, Anthony Abbeloos,
Francois Boddaert, Walter Van den Bogaert, Jos Van De Wauwer, Agnes
Salden, Nele Cornelis, Helke Verdick, Ria Maes, Nicky Cauwenberghs, Gregory
Müsing, Rita Goossens, Tom De Wit en Annick De Wever
Artikel 1
De gemeenteraad beslist:
Goedkeuring te verlenen aan de voorgestelde statutenwijziging van de TMVW,
zoals opgenomen in het desbetreffend ontwerp.
Artikel 2
De gemeentelijke vertegenwoordiger wordt gemandateerd om op de
buitengewone algemene vergadering waarvan sprake in artikel 1 (of iedere
andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen
conform artikel 1.
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Artikel 3
Een kopie van dit besluit wordt overgemaakt aan TMVW/Farys.

17.

Agendapunt: Machtiging goedkeuren besluiten buitengewone
algemene vergadering op 15 juni 2017 van ISVAG

Motivering
Voorgeschiedenis
•
Beslissing van de gemeenteraad van 21 mei 2013 waarbij raadslid
Walter Van den Bogaert aangeduid wordt als vertegenwoordiger voor de
algemene vergaderingen voor de verdere legislatuur
•
Brief van ISVAG van 6 maart 2017 vermeldt de dagorde voor de
buitengewone algemene vergadering op 15 juni 2017
• Statuten van ISVAG
Feiten en context
De gemeenteraad moet goedkeuring verlenen aan de agendapunten van de
buitengewone algemene vergadering van 15 juni 2017 :
1) samenstelling bureau
2) goedkeuring statutenwijziging
Walter Van den Bogaert werd reeds aangeduid als vertegenwoordiger voor de
algemene vergaderingen voor de verdere legislatuur
Het mandaat van deze vertegenwoordiger dient te worden vastgelegd.
Juridische grond
Artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001

Artikels 19 tot en met 26 van het
Gemeentedecreet
Artikel 42 van het Gemeentedecreet

Regelt dat de vaststelling van het mandaat
van de vertegenwoordiger herhaald wordt
voor elke algemene vergadering
Regelt de vergaderingen en de
beraadslagingen van de gemeenteraad
Regelt de bevoegdheid van de
gemeenteraad

Advies
Er is geen advies nodig.
Argumentatie
Er zijn geen redenen voorhanden om de goedkeuring van de agendapunten
te weigeren.
Financiële gevolgen
Geen financiële
gevolgen
Besluit
20 stemmen voor: Luc Bouckaert, Kristien Vingerhoets, Koen Scholiers, Levi
Wastyn, Jenne Meyvis, Stefan Van Linden, Eddy De Herdt, Anthony Abbeloos,
Francois Boddaert, Walter Van den Bogaert, Jos Van De Wauwer, Agnes
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Salden, Nele Cornelis, Helke Verdick, Ria Maes, Nicky Cauwenberghs, Gregory
Müsing, Rita Goossens, Tom De Wit en Annick De Wever
Artikel 1
De gemeenteraad beslist:
Goedkeuring te verlenen aan de diverse punten op de agenda van de
buitengewone algemene vergadering van 15 juni 2017.
Artikel 2
De gemeentelijke vertegenwoordiger wordt gemandateerd om op de
buitengewone algemene vergadering waarvan sprake in artikel 1 (of iedere
andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen
conform artikel 1.
Artikel 3
Een kopie van dit besluit wordt overgemaakt aan ISVAG.

18.

Agendapunt: Machtiging goedkeuren besluiten AV op 31 mei 2017 van
IVEG

Motivering
Voorgeschiedenis
•
Beslissing van de gemeenteraad van 21 mei 2013 waarbij schepen
Kristien Vingerhoets en raadslid Vicky Dombret aangeduid worden als
vertegenwoordigers voor de algemene vergaderingen voor de verdere
legislatuur
• Beslissing van de gemeenteraad van 18 oktober 2016 waarbij raadslid
Annick De Wever aangeduid werd als vertegenwoordiger voor de
algemene vergaderingen voor de verdere legislatuur tvv Vicky
Dombret (ontslagnemend raadslid)
• Brief van IVEG van 6 april 2017 van de opdrachthoudende vereniging
Iveg
• Statuten van IVEG
Feiten en context
De gemeenteraad moet goedkeuring verlenen aan de agendapunten van de
AV van 31 mei 2017 :
1.
Verslag van de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering
2.
Balans en resultatenrekening 2016
3.
Verslag van de commissaris aan de Algemene Vergadering
4.
Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
5.
Aanvaarding van de toetreding van de gemeente Nijlen voor het
collectief beheer van de in de gemeente te plaatsen IBA’s
6.
Statutaire benoemingen:
Benoeming van Paul Laurijssen, schepen van Nijlen, tot lid van het
Adviescomité Riolering
Verlenging van het mandaat van de commissaris Ernst & Young
7.
Kennisgeving
Schepen Kristien Vingerhoets en raadslid Annick De Wever werden reeds
aangeduid als vertegenwoordigers voor de algemene vergaderingen voor de
verdere legislatuur
Het mandaat van deze vertegenwoordigers dient te worden vastgelegd.
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Juridische grond
Artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001

Artikels 19 tot en met 26 van het
Gemeentedecreet
Artikel 42 van het Gemeentedecreet

Regelt dat de vaststelling van het mandaat
van de vertegenwoordiger herhaald wordt
voor elke algemene vergadering
Regelt de vergaderingen en de
beraadslagingen van de gemeenteraad
Regelt de bevoegdheid van de
gemeenteraad

Advies
Er is geen advies nodig.
Argumentatie
Er zijn geen redenen voorhanden om de goedkeuring van de agendapunten
te weigeren.
Financiële gevolgen
Geen financiële
gevolgen
Besluit
20 stemmen voor: Luc Bouckaert, Kristien Vingerhoets, Koen Scholiers, Levi
Wastyn, Jenne Meyvis, Stefan Van Linden, Eddy De Herdt, Anthony Abbeloos,
Francois Boddaert, Walter Van den Bogaert, Jos Van De Wauwer, Agnes
Salden, Nele Cornelis, Helke Verdick, Ria Maes, Nicky Cauwenberghs, Gregory
Müsing, Rita Goossens, Tom De Wit en Annick De Wever
Artikel 1
De gemeenteraad beslist:
Goedkeuring te verlenen aan de diverse punten op de agenda van de AV
van 31 mei 2017.
Artikel 2
De gemeentelijke vertegenwoordigers worden gemandateerd om op de AV
waarvan sprake in artikel 1 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of
verdaagd zou worden) te handelen conform artikel 1.
Artikel 3
Een kopie van dit besluit wordt overgemaakt aan IVEG.
De voorzitter sluit de zitting om 20:30uur.

Namens de gemeenteraad

Luc Schroyens
secretaris

Luc Bouckaert
burgemeester-voorzitter

