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Notulen Gemeenteraadszitting van 21/11/2017
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), Agnes Salden (VLAAMS
BELANG), Nele Cornelis (N-VA), Helke Verdick (N-VA), Ria Maes (SP.A),
Cliff Mostien (Onafhankelijk), 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

Jos Van De Wauwer (VLAAMS BELANG), raadslid

De voorzitter opent de zitting om 20:00 uur.

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

Mededeling secretaris :
• erfpacht scouts - opmetingsplan wordt toegevoegd aan de akte
• opname gemeenteraad - test voor nieuwe regelgeving
Mededeling Anthony Abbeloos :
• mededeling ivm toestand site Ideale Woning Abdijstraat
Openbare zitting
1.

Agendapunt: Akteneming budget 2018 Kerkfabriek Protestantse Kerk
VPKB Antwerpen-Zuid

Motivering
Voorgeschiedenis
- Op 01/11/2017 wordt het budget 2018 goedgekeurd door de bestuursraad
van de Protestantse Kerk.
- Op 03/11/2017 wordt het budget per mail bezorgd aan het gemeentebestuur
van Hemiksem.
Feiten en context
De gemeenteraad dient akte te nemen van het budget van de Kerkfabriek
Protestantse Kerk VPKB Antwerpen-Zuid.
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

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
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oktober 2006, gewijzigd bij besluit van 5
september 2008
Decreet van 7 mei 2004

van de eredienst
materiële organisatie en werking van de
eredienst

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, Agnes Salden, Nele Cornelis,
Helke Verdick, Ria Maes, Cliff Mostien, Nicky Cauwenberghs, Gregory Müsing,
Rita Goossens, Tom De Wit en Annick De Wever
Artikel 1:
De gemeenteraad neemt akte van het budget 2018 van de Kerkfabriek
Protestantse Kerk VPKB Antwerpen-Zuid, waarvan kopie in bijlage.

2.

Agendapunt: Kennisname budget 2018 Audio

Motivering
Voorgeschiedenis
- 6 oktober 2017: Raad van Beheer van Audio keurt het budget 2018 goed.
- 16 oktober 2017: email van Audio met de vraag om het budget 2018 ter
kennisname voor te leggen aan de gemeenteraad
Feiten en context
Het budget 2018 van de vereniging Audio dient ter kennisname voorgelegd te
worden aan de gemeenteraad.
Juridische grond
OCMW decreet - artikel 148
Omzendbrief BB 2013/6
Advies
Er is geen advies vereist.
Argumentatie
Het budget 2018 van de vereniging Audio dient ter kennisname voorgelegd te
worden aan de gemeenteraad.
Financiële gevolgen
Geen financiële
gevolgen

Besluit
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Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van het budget 2018 van de vereniging
Audio.

3.

Agendapunt: Goedkeuring meerjarenplan 2015-2021 Audio

Motivering
Voorgeschiedenis
- 6 oktober: Het meerjarenplan 2015-2021 werd goedgekeurd door de Raad
van Bestuur van Audio
- 16 oktober 2017: email van Audio met de vraag om het meerjarenplan ter
goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad
Feiten en context
Het meerjarenplan 2015-2021 van de vereniging Audio dient ter goedkeuring
voorgelegd te worden aan de gemeenteraad.
Juridische grond
OCMW decreet - artikel 148
Omzendbrief BB 2013/6
Advies
Er is geen advies vereist.
Argumentatie
Het meerjarenplan 2015-2021 van de vereniging Audio dient ter goedkeuring
voorgelegd te worden aan de gemeenteraad.
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, Agnes Salden, Nele Cornelis,
Helke Verdick, Ria Maes, Cliff Mostien, Nicky Cauwenberghs, Gregory Müsing,
Rita Goossens, Tom De Wit en Annick De Wever
Artikel 1
De gemeenteraad beslist:
om het meerjarenplan 2015-2021 van de vereniging Audio goed te keuren.

4.

Agendapunt: Huisvesting - Afsprakenkader tussen de gemeente
Hemiksem, IVLW Rivierenland, SVK Optrek en Vlaamse minister van
Wonen - conformiteitsonderzoeken SVK Optrek.

Motivering

191

Voorgeschiedenis
• Het Sociaal Verhuurkantoor (SVK) Optrek huurt woningen op de private
markt om ze onder te verhuren aan een kandidaat-huurder met een
beperkt inkomen en een hoge woonnood.
• Bij een nieuwe inhuurname dient er aangetoond te worden dat de
woning voldoet aan de minimale vereisten van veiligheid, gezondheid
en woningkwaliteit conform artikel 5 van de Vlaamse Wooncode.
Wijzigingen in de Vlaamse Wooncode laten toe dat het
conformiteitsonderzoek en bijhorend conformiteitsattest niet langer
door Wonen-Vlaanderen dient te gebeuren. Dit kan binnen het IGS
gebeuren door de technisch adviseur.
• Wonen Vlaanderen stelt een afsprakenkader voor.
• Er wordt aan het gemeentebestuur goedkeuring gevraagd om deze
conformiteitsonderzoeken te laten uitvoeren door de
Intergemeentelijke samenwerking (IGS) Rivierenland.
• Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen dd.
30.10.2017.
Feiten en context
• niet van toepassing.
Juridische grond
Decreet van 15 juli 1997

regelt de Vlaamse Wooncode

Advies
Er is geen advies vereist.
Argumentatie
Het SVK Optrek is bij een nieuwe inhuurname verplicht om aan te tonen dat de
woning voldoet aan de minimale vereisten van veiligheid, gezondheid en
woningkwaliteit zoals omschreven in artikel 5 van de Vlaamse Wooncode. Tot
op heden worden deze conformiteitsonderzoeken uitgevoerd door het
agentschap Wonen-Vlaanderen.
De intergemeentelijke samenwerking Woonbeleid Rivierenland heeft samen
met de gemeente Hemiksem en de Vlaamse overheid een gedeelde
bevoegdheid en verantwoordelijkheid in het woningkwaliteitsbeleid.
Door de krachten te bundelen kan de woningkwaliteit op de huurmarkt
aanzienlijk verbeteren. Daarom wenst het intergemeentelijk
samenwerkingsproject zich ertoe te engageren om systematisch en op korte
termijn conformiteitsonderzoeken uit te voeren in de woningen die te huur
worden aangeboden van het SVK.
Deze onderzoeken zullen uitgevoerd worden door een technisch adviseur van
het IGS Rivierenland.
Er werd hiertoe een afsprakenkader opgemaakt dat ter ondertekening dient
voorgelegd te worden aan het gemeentebestuur, de intergemeentelijke
samenwerking Woonbeleid Rivierenland, het Sociaal Verhuurkantoor Optrek en
de bevoegde minister van wonen.
In dit afsprakenkader, opgenomen in bijlage, wordt de procedure van de
conformiteitsonderzoeken voor nieuwe inhuurnames van het SVK nader
toegelicht.
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, Agnes Salden, Nele Cornelis,
Helke Verdick, Ria Maes, Cliff Mostien, Nicky Cauwenberghs, Gregory Müsing,
Rita Goossens, Tom De Wit en Annick De Wever
Artikel 1
De gemeenteraad beslist:
De afsprakenkader tussen de gemeente Hemiksem, het Intergemeentelijk
Samenwerkingsverband Lokaal Woonbeleid (IGS) Rivierenland, het Sociaal
Verhuurkantoor (SVK) Optrek en de Vlaamse minister bevoegd voor Wonen
over het onderzoeken van woningen die te huur worden aangeboden aan het
SVK met het oog op nieuwe inhuurname, wordt goedgekeurd.
Artikel 2
Afsprakenkader over het onderzoeken van woningen die te huur worden aangeboden aan
het SVK met het oog op nieuwe inhuurname
Tussen:
•
het intergemeentelijk samenwerkingsverband Lokaal Woonbeleid
Rivierenland
•
de gemeente Hemiksem,
•
het sociaal verhuurkantoor (SVK) Optrek en
•
de Vlaamse minister bevoegd voor Wonen.
1.

Doelstelling

Conform artikel 5 van de Vlaamse Wooncode moet elke woning, gelegen in
het Vlaamse gewest, voldoen aan de minimale vereisten van veiligheid,
gezondheid en woningkwaliteit.
De SVK-sector heeft een centrale rol binnen het streven naar meer betaalbare
en kwaliteitsvolle huurwoningen op de private huurmarkt. De kwaliteit van een
woning is dan ook een belangrijk element tijdens de onderhandelingen met
een eigenaar over een mogelijke inhuurname. Het is belangrijk dat het SVK om
deze onderhandelingen te kunnen afsluiten beschikt over een goede,
onafhankelijke en objectieve inschatting van de kwaliteit van de aangeboden
woning.
De intergemeentelijke samenwerkingsprojecten Lokaal Woonbeleid, de
gemeenten en de Vlaamse overheid hebben een gedeelde bevoegdheid en
verantwoordelijkheid in het woningkwaliteitsbeleid. Door de krachten te
bundelen kan de woningkwaliteit op de huurmarkt aanzienlijk verbeteren.
Daarom engageert het intergemeentelijk samenwerkingsproject zich ertoe
systematisch en op korte termijn conformiteitsonderzoeken uit te voeren in de
woningen die te huur worden aangeboden aan het SVK. De gemeente beslist
op basis van de vaststellingen van het intergemeentelijk project over de afgifte
van het conformiteitsattest. Het SVK verbindt er zich toe om systematisch
conformiteitsonderzoeken aan te vragen, enkel conform bevonden woningen
te verhuren, de eigenaars te ondersteunen inzake woningkwaliteit en hen de

193

weg te wijzen naar bestaande gemeentelijke en gewestelijke premiestelsels.
De Vlaamse overheid zorgt tenslotte voor een omkadering afgestemd op de
lokale behoeften, bijvoorbeeld door vormingen en bijscholingen te organiseren
of mee te werken aan informatiesessies voor eigenaars-verhuurders.
2.

Engagementen SVK

Het SVK verbindt er zich toe aan het intergemeentelijk samenwerkingsproject
een conformiteitsonderzoek aan te vragen voor elke woning die te huur wordt
aangeboden met het oog op nieuwe inhuurname, voor zover het SVK er na
een beperkt eigen plaatsbezoek in geïnteresseerd is.
Als er volgens de bevindingen van het intergemeentelijk project verbeteringsof herstellingswerken moeten worden uitgevoerd aan de aangeboden
woning, wijst het SVK de eigenaar op de bestaande gemeentelijke en
gewestelijke premiestelsels en ondersteunt hem bij het doorlopen van de
aanvraagprocedures.
Het SVK verhuurt alleen conforme woningen.
Het SVK bezorgt het technisch verslag van het conformiteitsonderzoek en het
conformiteitsattest aan de eigenaar.
Het SVK informeert de eigenaar over de maatregelen die de gemeente kan
nemen als de woning op basis van het conformiteitsonderzoek niet-conform
werd bevonden.
3.
Engagementen intergemeentelijk samenwerkingsverband Lokaal
Woonbeleid
Het IGS verbindt er zich toe binnen 15 dagen in te gaan op een aanvraag tot
conformiteitsonderzoek van het SVK. Het IGS maakt daartoe gebruik van het
model van het “Technisch verslag van het onderzoek van de kwaliteit van
woningen”, zoals vastgesteld door de Vlaamse Regering. Dat model is
beschikbaar op:
https://www.wonenvlaanderen.be/woningkwaliteitsbewaking/instrument-aande-slag-met-het-technisch-verslag
Het IGS geeft onmiddellijk, mondeling of via mail, feedback over de resultaten
van het conformiteitsonderzoek. Het technisch verslag wordt uiterlijk 5 dagen
na het conformiteitsonderzoek bezorgd aan het SVK en de gemeente.
De gemeente levert het conformiteitsattest af binnen 10 werkdagen nadat het
IGS het technisch verslag heeft bezorgd.
Als de woning niet-conform werd bevonden, geeft het IGS in een bijlage aan
het technisch verslag advies over de noodzakelijke verbeterings- en
herstellingswerken.
Wanneer de eigenaar aan het IGS meedeelt dat de nodige werken zijn
uitgevoerd, voert het IGS een hercontrole uit met inachtname van de
termijnen vermeld in de eerste alinea.
Als het IGS bij een concrete aanvraag vaststelt dat ze geen
conformiteitsonderzoek kan uitvoeren binnen de afgesproken termijn, verwittigt
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ze onmiddellijk het SVK en Wonen-Vlaanderen (cf. contactgegevens in
bijlage).
4.

Engagementen gemeente(n):

Als de woning conform wordt bevonden, bezorgt de gemeente het SVK gratis
een conformiteitsattest, die het aan de eigenaar bezorgt.
De gemeente brengt het IGS en Wonen Antwerpen op de hoogte als er een
conformiteitsattest wordt uitgereikt.
Als de woning niet-conform werd bevonden en de eigenaar weigert om de
nodige verbeterings- en herstellingswerken uit te voeren, start de gemeente de
administratieve procedure tot ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring op.
De meldingen van manifest ondermaatse woningkwaliteit (cf. punt 2), worden
beschouwd als verzoeken vermeld in art. 16, §1 van de Vlaamse Wooncode.
Dat betekent dat de administratieve procedure tot ongeschikt – en
onbewoonbaarverklaring wordt opgestart.
5.

Engagementen Wonen-Vlaanderen

Het agentschap Wonen-Vlaanderen verbindt er zich toe de nodige vormingsen bijscholingsinitiatieven te nemen.
Tijdens het eerste jaar zullen volgende initiatieven worden genomen ten
behoeve van medewerkers van het IGS, het SVK en/of de gemeente(n):
□
Gespecialiseerde bijscholing over gas en CO gevaar, elektriciteit, vocht
en schimmelvorming, vaststellen van de isolatienormen.
6.

Procedure voor aanvraag en uitvoering conformiteitsonderzoek

Stap 1: Conformiteitsonderzoek aanvragen
Het SVK neemt, conform de afspraken vermeld onder punt 2, contact op met
het IGS met het oog op het controleren van de woningkwaliteit van een
aangeboden woning. Ze doet dat door te mailen naar wonen@igean.be of
telefonisch contact te nemen met Sabine Mols of Geert Voets op 03/350.08.28.
Volgende gegevens worden bij de aanvraag zeker meegedeeld:
adres van de woning + indien nodig duidelijke omschrijving van de
exacte locatie van
de aangeboden woningentiteit;
mogelijkheden om deze te bezichtigen. Het SVK beschikt over de
sleutel van de woning
of zorgt voor een afspraak met de eigenaar.
contactgegevens van de eigenaar;
Het SVK gebruikt hiervoor het aanvraagformulier opgemaakt door het IGS.
De contactpersonen van het IGS, het SVK, de gemeente(n) en WonenVlaanderen en hun coördinaten zijn terug te vinden in de bijlage bij dit
afsprakenkader.
Stap 2: Conformiteitsonderzoek inplannen
Het IGS staat in voor het inplannen van het conformiteitsonderzoek:
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Woningcontrole toewijzen aan een controleur;
Contact opnemen met het SVK teneinde een tijdstip voor het
onderzoek ter plaatse vast
te leggen;
SVK informeren over tijdstip onderzoek.
Stap 3: Conformiteitsonderzoek uitvoeren
Het SVK is in principe aanwezig bij het onderzoek ter plaatse.
Het IGS controleert of de aangeboden woning voldoet aan de minimale
gewestelijke woningkwaliteitsvereisten (Technische richtlijnen voor
woningkwaliteitsonderzoek te raadplegen op:
https://www.wonenvlaanderen.be/woningkwaliteitsbewaking/instrument-aande-slag-met-het-technisch-verslag)
Stap 4: Technisch verslag opstellen en SVK informeren over resultaat
Het IGS maakt een technisch verslag op binnen de in punt 3 afgesproken
termijn.
Als de woning niet-conform is, geeft het IGS in een bijlage aan het verslag
advies over de noodzakelijke herstellings- en verbeteringswerken.
Het verslag wordt, desgevallend samen met de bijlage, bezorgd aan de
contactpersoon van het SVK, aan de gemeente en aan de eigenaar.
Stap 5A: Procedure als de woning in orde is
De gemeente bezorgt het SVK gratis een conformiteitsattest, die het aan de
eigenaar bezorgt.
De gemeente levert het conformiteitsattest af binnen een termijn van 10
werkdagen.
De gemeente brengt het IGS en Wonen Antwerpen (decentrale dienst van
Wonen-Vlaanderen) op de hoogte als een conformiteitsattest wordt uitgereikt
en bezorgt hen een kopie van het conformiteitsattest.
Stap 5B: Procedure als de woning niet in orde is
Het SVK bespreekt het technisch verslag, desgevallend met bijlage, met de
eigenaar en maakt duidelijk dat de nodige werken moeten worden
uitgevoerd alvorens de woning in huur kan worden genomen.
Het SVK verwittigt het IGS zodra de werken zijn uitgevoerd. Het IGS voert een
hercontrole uit en brengt de contactpersoon van het SVK op de hoogte van
het resultaat.
Als uit de hercontrole blijkt dat de woning in orde is, wordt de procedure
afgesproken in stap 5A gevolgd.
Als uit de hercontrole blijkt dat de woning nog steeds niet voldoet en de
eigenaar toont de bereidheid om de (resterende) werken snel uit te voeren,
wordt een nieuwe hercontrole gepland.
Als de onderhandelingen afspringen zonder dat de nodige werken werden
uitgevoerd, verwittigt het SVK de gemeente. In dat geval start de gemeente
de procedure tot ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring op.
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7.
Facultatief: het onderzoeken van woningen die al tot het patrimonium
van het SVK behoren
□

Op vraag van het SVK (bvb. systematisch bij vertrek van een huurder);

8.

Inwerkingtreding, verval en evaluatie

Het afsprakenkader kan van start gaan na ondertekening door alle betrokken
partijen en door de minister.
Dit afsprakenkader treedt in werking op 1.02.2018
Als een gemeente uit het IGS stapt, vervalt het afsprakenkader t.a.v. die
gemeente.
De ondertekenaars evalueren het afsprakenkader na één jaar.
9.

Ondertekening

Voor het IGS:
Voor het SVK:
Voor de gemeente:
De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke
Kansen en Armoedebestrijding:
Liesbeth Homans

5.

Agendapunt: Overheveling Academie Muziek en Woord HemiksemSchelle-Niel

Motivering
Voorgeschiedenis
De statuten van het opdrachthoudend intergemeentelijk
samenwerkingsverband IVEBICA;
Feiten en context
De gemeente Hemiksem is één van de drie deelnemende gemeenten van
IVEBICA.
Artikel 3 van de statuten van IVEBICA stelt de organisatie van een
intergemeentelijke academie voor deeltijds kunstonderwijs voorop;
De overdracht van de gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord
Hemiksem, met filialen te Schelle en Niel wordt hiermee beoogd;
De overheveling van de Academie voor Muzek en Woord Hemiksem-SchelleNiel van de gemeente Hemiksem naar IVEBICA brengt een participerend
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bestuur van de drie gemeenten tot stand en streeft tevens efficiëntiewinst en
verdere integratie binnen het lokaal cultuurbeleid na;
Overeenkomstig artikel 6 van de statuten van IVEBICA, stellen de
deelnemende gemeenten de benodigde lokalen, infrastructuur en
muziekinstrumentenpatrimonium om niet ter beschikking;
De overheveling kan met ingang van 1 januari 2018 tot stand gebracht
worden, uitgezonderd de voorschriften bepaald bij het ministerieel besluit van
16 mei 1999 betreffende de voorwaarden tot structuurwijziging in het deeltijds
kunstonderwijs, in casu de overdracht van het schoolbestuur en het ontvangen
van de werkingstoelagen per 1 september 2018 na melding voor 1 maart 2018
aan de bevoegde administratie;
De budgettaire uitgaven en inkomsten in 2018 bij IVEBICA kunnen voorzien en
overgemaakt worden;
Het personeel bezoldigd en ten laste van de gemeente Hemiksem kan per 1
januari 2018 naar IVEBICA overgeheveld worden;
Juridische grond
• Het ministerieel besluit tot bepaling van de voorwaarden voor de
aanvraag van een programmatie in het deeltijds kunstonderwijs en de
behandeling ervan, de voorwaarden voor de melding van een
structuurwijziging in het bestaande studieaanbod in het deeltijds
kunstonderwijs en de infrastructuurvereisten voor de studierichting dans
in het deeltijds kunstonderwijs van 16 mei 1999
• Het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking dd.
6.07.2001, gewijzigd bij het decreet van 13 mei 2016 houdende wijziging
van voornoemd decreet van 6 juli 2001
Advies
Er is geen advies nodig.
Argumentatie
De gemeenteraad moet de overdracht van de organisatie en exploitatie van
de academie
Muziek en Woord Hemiksem-Schelle-Niel met ingang van 1 januari 2018 aan
IVEBICA 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, Agnes Salden, Nele Cornelis,
Helke Verdick, Ria Maes, Cliff Mostien, Nicky Cauwenberghs, Gregory Müsing,
Rita Goossens, Tom De Wit en Annick De Wever
Artikel 1
De gemeenteraad beslist:
De gemeente Hemiksem draagt de organisatie en exploitatie van de
Academie voor Muziek en Woord Hemiksem-Schelle-Niel met ingang van 1
januari 2018 over aan IVEBICA.
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Artikel 2
Het gemeentebestuur van Hemiksem blijft, overeenkomstig de vigerende
reglementering, bevoegd als schoolbestuur tot 31 augustus 2018. Het richt zich
tijdens de overgangsperiode van 1 januari 2018 tot 31 augustus 2018 naar het
advies van IVEBICA.
Artikel 3
De gemeente Hemiksem stelt de benodigde lokalen, infrastructuur en
muziekinstrumentenpatrimonium om niet ter beschikking.
Artikel 4
IVEBICA neemt in het budget 2018 de nodige inkomsten en uitgaven op voor
exploitatie van de Academie voor Muziek en Woord Hemiksem-Schelle-Niel.
Artikel 5
Het personeel bezoldigd en te laste van de gemeente Hemiksem dat ter
beschikking wordt gesteld aan de Academie voor Muziek en Woord HSN,
wordt met ingang van 1 januari 2018 overgeheveld naar IVEBICA.

6.

Agendapunt: Afsluiten van een overeenkomst met één of meerdere
besturen die aangesloten zijn bij het OFP PROVANT

Motivering
Voorgeschiedenis
• toelichting zoals gegeven door het “OFP PROVANT”
•

mail van 20 juni 2017 van OFP Provant

Feiten en context
Indien een contractueel personeelslid overgaat van een (gemeente)bestuur
naar een EVA of AGB of OCMW gelinkt met dit bestuur (of omgekeerd), geeft
dit aanleiding tot een pensioennadeel voor het betrokken personeelslid. De
door het contractueel personeelslid bij zijn vorige werkgever opgebouwde
erkende diensttijd wordt voor de berekening van het aanvullend pensioen
namelijk niet aaneensluitend mee verrekend met deze opgebouwd bij de
nieuwe werkgever. Strikt genomen gaat het hier namelijk om twee
verschillende werkgevers, waarbij de verworven reserves opgebouwd bij de
eerste werkgever bij uitdiensttreding dienen te worden ‘bevroren’, en de
opbouw dus opnieuw vanaf nul start bij de tweede werkgever. Deze
berekening is minder voordelig dan bij een volledig aaneengesloten opbouw.
Om een dergelijk pensioennadeel te vermijden werd er in het gecoördineerd
pensioenreglement van het OFP PROVANT een artikel 4bis ingevoegd waarin
bepaald wordt dat de verworven reserves en erkende diensttijd opgebouwd
bij het gemeente-, OCMW- of provinciebestuur bij een onderlinge mobiliteit
(dus tussen dit bestuur, OCMW en/of haar EVA) worden overgedragen naar de
nieuwe werkgever. Dit geeft in de praktijk aanleiding tot een continuïteit van
de erkende diensttijd en een transfer van gelden.
De wet van 15 mei 2014 heeft het begrip “uittreding” hervormd. Voortaan
wordt de beëindiging van een arbeidsovereenkomst, anders dan door
overlijden of pensionering, die wordt gevolgd door het sluiten van een
arbeidsovereenkomst met een andere werkgever die deelneemt aan
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hetzelfde multi-inrichterspensioenstelsel als dat van de vorige werkgever, niet
als Uittreding beschouwd op voorwaarde dat er een overeenkomst bestaat
tussen de werkgevers die de overname van de rechten en verplichtingen
regelt. De circulaire 2016/13 van 5 augustus 2016 van de FSMA heeft dit
verduidelijkt waardoor het OFP PROVANT als multi-inrichterpensioenfonds dit
kan toepassen.
Door middel van deze overeenkomst wensen de werkgevers te vermijden dat
er een pensioennadeel ontstaat wanneer een contractueel personeelslid een
werkgever verlaat om bij een andere werkgever in dienst te treden die
eveneens deelneemt aan het multi-inrichterspensioenstelsel. De overeenkomst
regelt de overname van de rechten en verplichtingen van de werkgevers ten
aanzien van de aangesloten en alsook de modaliteiten van de overname.
In bijlage vindt u de betreffende overeenkomst terug. Zij wordt afgesloten met
de andere werkgevers die gelinkt zijn met uw bestuur. Het betreft het OCMW,
de AGB’s en de EVA’s van uw bestuur die aangesloten zijn bij het OFP
PROVANT en die dezelfde kloofdichting (instapratio 15
%) voorzien in hun pensioenreglement.
Het gaat inzonderheid specifiek voor het gemeentebestuur over het volgende
bestuur:
- OCMW Hemiksem
Elk bestuur dient als inrichter een dergelijk besluit te nemen en vervolgens dient
elke werkgever, die in de praktijk immers zowel een nieuwe als een vorige
werkgever kan zijn, dit te handtekenen.
De overeenkomst zal een bijlage zijn aan het pensioenreglement van het
bestuur.
Het gaat in op 1 juli 2017.
De nieuwe wetgeving impliceert dat het huidig pensioenreglement moet
worden geactualiseerd. Het nieuw reglement moet eveneens worden
goedgekeurd door het bestuur. Het gaat eveneens in op 1 juli 2017.
Juridische grond
• wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het
belastingstelsel en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale
zekerheid (WAP), zoals gewijzigd door de wet van 15 mei 2014
houdende diverse bepalingen;
• circulaire 2016/13 van het FSMA van 5 augustus 2016 dat het begrip
“uittreding” verduidelijkt zoals gewijzigd door de wet van 15 mei 2014;
• het sectoraal akkoord 2008-2013 afgesloten in het Vlaamse
onderhandelingscomité C1 van 19 november 2008 voor het personeel
van de lokale en provinciale besturen
• Vlaams onderhandelingscomité C1 van 9 december 2009 stelt het
kaderreglement tweede pensioenpijler vast
Advies
Er is geen advies nodig
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Argumentatie
Door middel van een overeenkomst kunnen werkgevers vermijden dat er een
pensioennadeel ontstaat wanneer een contractueel personeelslid een
werkgever verlaat om bij een andere werkgever in dienst te treden die
eveneens deel neemt aan hetzelfde multi-inrichterspensioenstelsel;
Het OFP PROVANT dient als multi-inrichterspensioenfonds de wettelijke
bepalingen toe te passen; dat het OFP ROVANT na intern besluitvorming
voorstelt dat elke inrichter deze bepalingen toepast voor de besturen
waarmee hij gelinkt is en die een gelijkaardig aansluiting hebben bij het OFP
PROVANT,
Bijgaande overeenkomst regelt deze materie waardoor de negatieve
gevolgen van de uittreding voor het personeelslid worden opgeheven;
Deze overeenkomst regelt de interne mobiliteit wettelijk, zodat er op het vlak
van het aanvullend pensioen, geen nadeel meer is wanneer de aangeslotene
zijn arbeidsovereenkomst beëindigt en overstapt naar een ander gelinkt
bestuur;
Het huidig pensioenreglement moet worden aangepast aan de nieuwe
wetgeving;

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, Agnes Salden, Nele Cornelis,
Helke Verdick, Ria Maes, Cliff Mostien, Nicky Cauwenberghs, Gregory Müsing,
Rita Goossens, Tom De Wit en Annick De Wever
Artikel 1
De gemeenteraad beslist:
Goedgekeurd wordt de bijgaande overeenkomst betreffende de uittreding
zoals voorzien in de wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende
pensioenen en het belastingstelsel en van sommige aanvullende voordelen
inzake sociale zekerheid (WAP), zoals gewijzigd door de wet van 15 mei 2014
houdende diverse bepalingen;
Artikel 2.
Beslist wordt deze overeenkomst af te sluiten met de volgende besturen die als
inrichter aangesloten zijn bij het multi-inrichterspensioenfonds OFP PROVANT:
OCMW Hemiksem
Artikel 3.
De overeenkomst gaat in met ingang van 1 juli 2017
Artikel 4.
Luc Schroyens, gemeentesecretaris en Frits Pierlé, OCMW-secretaris worden
gemandateerd om namens het bestuur de overeenkomst te ondertekenen.
Artikel 5.
Goedgekeurd wordt bijgaand pensioenreglement van het OFP PROVANT. Het
vervangt het vorig pensioenreglement vanaf 1 juli 2017.
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7.

Agendapunt: Goedkeuring gemeentelijke fiche van de gemeente naar
aanleiding van het addendum van het beleidsplan – kazerne Rupel van
Hulpverleningszone Rivierenland

Motivering
Voorgeschiedenis
•
Zoneraad 2 september 2016: goedkeuring beleidsplan
•
Zoneraad 4 november 2016: goedkeuring gemeentelijke fiches en
doorverwijzing naar gemeenteraden
•
Zoneraad 2 juni 2017: goedkeuring addendum beleidsplan - kazerne
Rupel
•
Gemeenteraad dd maand jjjj: goedkeuring gemeentelijke fiche
Feiten en context
De wetgeving voorziet een hoofdstuk 6 in een beleidsplan van een
hulpverleningszone (met als titel “toepassing van de zonale doelstellingen op
gemeentelijk niveau”) als het beleidsplan een bijzondere impact heeft op een
gemeente ten opzichte van de andere gemeenten van de zone, door bijv. de
bouw of schrapping van een kazerne, de verandering van het niveau van
dienstverlening.
Hierdoor hebben gemeenten de garantie dat zij geraadpleegd worden bij
een bijzonder effect voor de gemeente, veroorzaakt door het beleidsplan van
de hulpverleningszone.
Het gemeentelijk luik van het meerjarenbeleidsplan wordt ter goedkeuring
voorgelegd aan de gemeenteraden van de zone. Bij gebrek aan goedkeuring
binnen de 40 dagen na het nemen van het besluit wordt de gemeenteraad
geacht zijn goedkeuring gegeven te hebben.
Indien de gemeenteraad geen akkoord bereikt, wordt door de gouverneur
een overleg georganiseerd tussen de zone en de betrokken gemeente. Als dit
overleg geen akkoord oplevert, neemt de gouverneur een beslissing. De raad
of gemeenteraad kan binnen de 20 dagen hiertegen beroep instellen bij de
minister. De minister doet uitspraak binnen de 40 dagen. Bij gebrek aan een
beslissing binnen die termijn, wordt de beslissing van de gouverneur definitief.
Juridische grond
•
KB van 24 april 2014 tot vaststelling van de minimale inhoud en de
structuur van het meerjarenbeleidsplan van de hulpverleningszone
•
Wet Civiele Veiligheid van 15 mei 2007, art 23
Argumentatie
Op basis van de goedkeuring van het addendum op het beleidsplan – kazerne
Rupel is er de noodzaak een gemeentelijke fiche op te maken voor de
volgende gemeenten omwille van de herlocalisatie van kazernes op het
grondgebied van de gemeente:
•
Boom
•
Rumst
Omwille van de aanpassing van de dienstverlening (weliswaar gunstig) is er
een noodzaak om een gemeentelijke fiche op te maken voor:
•
Aartselaar
•
Schelle
Voor Hemiksem en Niel is het aangewezen dat de gemeentelijke fiche aan de
gemeenteraden ter kennisname wordt voorgelegd. Het is immers een
interessant middel om de gemeenteraden te informeren over de gekozen
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beleidslijn van de zoneraad en de operationele betekenis ervan voor de
gemeenten.
Elke fiche heeft dezelfde opbouw:
•
Basis en uitgangspunten van het beleidsplan
•
Strategische doelstellingen
•
Middelen
•
Dienstverlening in de gemeente
o
De gemeente: korte beschrijving van de situatie
o
Risicoprofiel van de gemeente
o
Dienstverlening algemeen
o
Dienstverlening – parameter opkomsttijd
o
Benodigde middelen:
Parameter kostprijs
Parameter bezetting
Parameter ligging van de post in de zone
Parameter materieel
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, Agnes Salden, Nele Cornelis,
Helke Verdick, Ria Maes, Cliff Mostien, Nicky Cauwenberghs, Gregory Müsing,
Rita Goossens, Tom De Wit en Annick De Wever
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de gemeentelijke fiche van de gemeente naar
aanleiding van het addendum van het beleidsplan – kazerne Rupel van
Hulpverleningszone Rivierenland, zoals in bijlage gevoegd, goed.
Artikel 2
Deze beslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de zonesecretaris van
Hulpverleningszone Rivierenland.

8.

Agendapunt: Toetreding tot het stelsel van het Wijk-werken en aangaan
van een samenwerkingsverband met de gemeenten Aartselaar, Boom,
Niel, Rumst

Motivering
Voorgeschiedenis
• Schrijven van VDAB omtrent de hervorming van het PWA-stelsel naar
een nieuw instrument “wijk-werken” binnen het Vlaams
activeringsbeleid
• Schrijven van de intercommunale IMSIR de dato 11 september 2017
• Besluit van het college de dato 25 september 2017
Feiten en context
Gelezen de verslagen van beraadslaging van de op instructie van de
burgemeesters van de Rupelstreek opgerichte werkgroep Wijk-werken in de
schoot van IMSIR.
Het college sprak zich uit voor een deelname aan het Wijk-werken in
samenwerking met de andere gemeenten in de Rupelstreek.
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Het decreet Wijk-werken treedt in voege treedt op 1 januari 2018.
Teneinde het Wijk-werken te kunnen opstarten moet een organisator worden
aangeduid.
In de wetenschap dat de gemeenten Aartselaar, Boom, Hemiksem, Niel en
Rumst deelnemen aan het Wijk-werken, is IMSIR best geplaatst om als
organisator op te treden.
Het besluit van de Vlaamse Regering legt een minimumprijs vast voor de Wijkwerkencheque van 5,95 euro.
De budgetneutraliteit van de gemeente vereist dat extra kosten voor de
exploitatie van het Wijk-werken moeten vermeden worden.
De organisator moet in de gelegenheid gesteld worden om voldoende
inkomsten uit de cheque te genereren om een kwalitatieve begeleiding en
dienstverlening te genereren.
De Vlaamse overheid laat toe om een hoger bedrag vast te leggen telkens
met een sprong van 50 eurocent en met een maximum van 7,45 euro per
cheque.
In de Rupelstreek werd al jaren een bedrag gehanteerd van 6,95 euro per
cheque en in Aartselaar een bedrag van 7,45 euro per cheque.
In al die jaren is dat bedrag niet één keer geïndexeerd geweest.
Een verhoging van de prijs van de cheque heeft maar gevolg op 1 januari van
het daarop volgende kalenderjaar.
Juridische grond
• Besluit van de Vlaamse Regering betreffende wijk-werken
• Decreet van 7 juli 2017 betreffende het Wijk-werken en diverse
bepalingen in het kader van de zesde staatshervorming
Advies
Er is geen advies nodig.
Argumentatie
De gemeenteraad moet zich uitspreken over de samenwerking met
genoemde besturen en over de organisator.

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, Agnes Salden, Nele Cornelis,
Helke Verdick, Ria Maes, Cliff Mostien, Nicky Cauwenberghs, Gregory Müsing,
Rita Goossens, Tom De Wit en Annick De Wever
Artikel 1
De gemeenteraad beslist:
Toe te treden tot het stelsel van het Wijk-werken en een
samenwerkingsverband aan te gaan met de gemeenten Aartselaar, Boom,
Niel, Rumst.
Artikel 2
De intercommunale voor medico sociale instellingen van de Rupelstreek aan
te duiden als organisator van het Wijk-werken.
Artikel 3
Het tarief voor een Wijk-werken cheque vast te stellen op 7,45 euro.
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9.

Agendapunt: Vorming eerstelijnszone Rupelstreek– akkoord afbakening
zone vanuit lokaal bestuur en engagementsverklaring

Motivering
Voorgeschiedenis
•
•

Omzendbrief ‘oproep tot de vorming van eerstelijnszones’ van minister
Jo Vandeurzen;
Oproep van de Vlaamse overheid om mee uitvoering te geven aan de
conclusies van de eerstelijnsconferentie van 16/2/2017 met als thema
“De reorganisatie van de eerste lijn in Vlaanderen”;

Feiten en context
De lokale besturen zijn één van de cruciale verplichte partners gezien de link
met het lokaal sociaal beleid;
Het gehele proces van reorganisatie loopt tot 2025, maar uiterlijk 31/12/2017
moeten de voorstellen van eerstelijnszones worden ingediend;
Een eerstelijnszone moet tussen de 75.000 en 125.000 inwoners tellen;
Voor de coördinatie en het beheer van de eerstelijnszone moet een Zorgraad
worden opgericht die bestaat uit vertegenwoordiging vanuit de verschillende
partners, waaronder een vertegenwoordiger van een lokaal bestuur;
De huidige zorgregio Mechelen is opgedeeld in drie kleinstedelijke gebieden:
Lier, Mechelen en Boom;
Het kleinstedelijk gebied Boom omvat het grondgebied van de gemeenten
Aartselaar, Hemiksem, Schelle, Niel, Boom, Rumst, Willebroek, Bornem, Puurs en
Sint Amands;
In het kleinstedelijk gebied Boom bestaan twee multidisciplinaire netwerken in
het kader van gezondheidszorg die dezelfde lokale besturen bedienen, m.n.
SEL TOM (pluralistisch samenwerkingsinitiatief eerstelijnsgezondheidszorg) en
LMN Schelde-Rupel (Lokaal Multidisciplinair Netwerk ikv diabetes en chronische
nierinsufficiëntie);
De werking van deze beide organisaties zal indalen in de eerstelijnszones: in
2018 voornamelijk via personeel en vanaf 2019 via middelen;
SEL TOM nam ism de Huisartsenkring Rupelstreek en het LMN Schelde-Rupel
voor de regio Rupelstreek het initiatief om het voorstel van een eerstelijnszone
voor te bereiden;
Dit voorstel van eerstelijnszone bestaat uit de gemeenten: Boom, Aartselaar,
Schelle, Niel, Rumst Hemiksem;
De informatievergadering dd. 17 oktober 2017 op initiatief van de
Huisartsenkring Rupelstreek en LMN Schelde-Rupel, met ondersteuning van SEL
TOM, in aanwezigheid van afvaardigingen van de gemeenten Aartselaar,
Schelle, Niel, Rumst, Boom en van de intercommunale IMSIR wees uit dat ook
de daar aanwezige besturen zich in de voorgestelde gebiedsomschrijving
kunnen vinden;
Advies
Er is geen advies nodig.
Argumentatie
De gemeenteraad moet het engagement tot toetreding eerstelijnszone
Rupelstreek goedkeuren.
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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, Agnes Salden, Nele Cornelis,
Helke Verdick, Ria Maes, Cliff Mostien, Nicky Cauwenberghs, Gregory Müsing,
Rita Goossens, Tom De Wit en Annick De Wever
Artikel 1
De gemeenteraad engageert zich om toe te treden tot de eerstelijnszone
Rupelstreek (Boom, Aartselaar, Schelle, Niel, Rumst Hemiksem).
Artikel 2:
De gemeenteraad gaat akkoord tot ondertekenen van de
engagementsverklaring tbv het erkenningsdossier dat nog voor 31 december
2017 ingediend wordt;
Artikel 3:
De gemeenteraad geeft het mandaat aan Joris Wachters, OCMW voorzitter
en schepen sociale zaken, om vanuit Hemiksem het proces van de vorming
van de eerstelijnszone Rupelstreek op te volgen.
Artikel 4:
De gemeenteraad geeft deze persoon de opdracht om over de stand van
zaken in dit proces te communiceren via het college en het
managementteam.

10.

Agendapunt: CVBA INTER-REGIES - Beslissing tot uittreding

Motivering
Voorgeschiedenis
Brief van Iveg van 31 oktober 2017 waarin de gemeente formeel gevraagd
wordt om de
uittredingsprocedure uit INTER-REGIES op te starten.
Feiten en context
De gemeente is deelnemer van cvba INTER-REGIES met één aandeel ter
waarde van €24,79;
Sedert de oprichting van Infrax in 2006 werd de bijdrage van INTER-REGIES
vanuit oogpunt van de Vlaamse deelnemers beperkt aangezien de
operationele activiteiten intern binnen Infrax werden georganiseerd en er
daardoor minder beroep moest gedaan worden op INTER-REGIES;
In 2014 werd de VREG onze bevoegde regulator, waardoor overleg met Brussel
en Wallonië binnen INTER-REGIES niet langer een directe noodzaak vormde.
Infrax cvba en Eandis System Operator cvba treffen momenteel de nodige
voorbereidingen om in de toekomst als één gefuseerde vennootschap verder
op te treden voor hun Opdrachthoudende Verenigingen. De formalisering en
realisatie van de fusie tussen beide werkmaatschappijen is, onder voorbehoud
van het verkrijgen van een gunstige beoordeling door de Belgische
Mededingingsautoriteiten, gepland in de loop van juni 2018. De versmelting
van beide bedrijven betekent een hertekening van de huidige structuren met
effect op het deelnemerschap en de vertegenwoordiging binnen
koepelorganisaties. In dit kader en aansluitend bij de Visienota van de
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Vlaamse Regering, in combinatie met de verdere regionalisering van het
energielandschap, is deelname aan structurele nationale overlegplatformen
zoals INTER-REGIES en Intermixt niet langer noodzakelijk.
Juridische grond
Gemeentedecreet in het bijzonder op artikel 43 inzake de bevoegdheid van
de gemeenteraad
Advies
Er is geen advies nodig.
Argumentatie
Voor de gemeente is er eerder een beperkte impact van een uittreding uit
INTER-REGIES.
De gemeenteraad kan machtiging verlenen aan het College van
Burgemeester en Schepenen om de nodige beslissingen te nemen tot
uitvoering van de onderhavige principebeslissing.

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, Agnes Salden, Nele Cornelis,
Helke Verdick, Ria Maes, Cliff Mostien, Nicky Cauwenberghs, Gregory Müsing,
Rita Goossens, Tom De Wit en Annick De Wever
Artikel 1
De gemeenteraad beslist:
Principieel om uit te treden uit cvba INTER-REGIES en om de
uittredingsprocedure die daartoe moet leiden, op te starten na 1 januari 2018.
Artikel 2
Het College van Burgemeester en Schepenen wordt gemachtigd om de
nodige beslissingen
te nemen tot uitvoering van de onderhavige principebeslissing, zoals onder
meer de aanstelling van een expert in het kader van de uittredingsprocedure
en het verlenen van mandaat aan Infrax om namens de gemeente de
beslissing tot uittreding aan INTER-REGIES te betekenen.
Artikel 3
Een afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan het secretariaat
van Iveg,
Antwerpsesteenweg 260 te 2660 Hoboken.

11.

Agendapunt: Toetreding tot de dienstverlenende vereniging Farys/TMVS
conform artikel 32 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking

Motivering
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Voorgeschiedenis
• GR-beslissing van 16 juni 2015 tot toetreding tot de divisie Aanvullende
Diensten van TMVW (IC);
Feiten en context
Het samenwerkingsakkoord van 13 februari 2014 tussen het Vlaamse Gewest,
het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de
gewestgrensoverschrijdende intercommunales, waarmee bij het decreet van
24 april 2014 instemming werd betuigd, ingevolge waarvan de werking en
organisatie van TMVW (IC) aangepast dient te worden aan het DIS;
De buitengewone algemene vergadering van TMVW op 22 december 2017
waarbij TMVW (IC) de divisie Aanvullende Diensten inbrengt in TMVS (DV) ter
gelegenheid van diens oprichting;
Het feit dat de A-vennoten van TMVW (IC) een scheidingsaandeel bekomen
naar aanleiding van de transitie. Het scheidingsaandeel wordt uitgekeerd
ofwel in natura (aan de A-vennoten die besloten hebben tot mede-oprichting
van en deelneming in TMVS (DV) ofwel in cash (aan de A-vennoten die niet
besloten hebben tot mede-oprichting van en deelneming in TMVS (DV));
De oprichtingsbundel van de dienstverlenende vereniging TMVS (DV) waarin
de volgende documenten opgenomen zijn:
•
een grondige motiveringsnota;
•
een bestuursplan met een omschrijving van de maatschappelijke
opdrachten en de daaraan verbonden wijze van dienstverlening, en met een
beschrijving van de bestuurlijke organisatie van de dienstverlenende
vereniging;
•
een ondernemingsplan voor een periode van zes jaar, met een
omschrijving van de bedrijfsopdrachten, de financiële structuur en de in te
zetten middelen, en de controlemogelijkheden op de uitvoering;
•
een ontwerp van statuten.
Overwegende dat de gemeente kennis heeft genomen van de
toetredingsbundel en de motieven voor samenwerking die in de grondige
motiveringsnota, onderdeel van de toetredingsbundel, werden opgenomen. In
het bijzonder gaat het daarbij om het financieel voordeel, het nastreven van
een goed en rationeel beheer, het creëren van beleidsruimte, het uitbouwen
van een netwerk en de expertise vereist in het kader van de wet op de
overheidsopdrachten; dat de gemeente de motieven in dit verband zoals
opgenomen in de motiveringsnota zich eigen maakt;
Juridische grond
• Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
• Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking,
artikel 32 van het decreet in het bijzonder;
• Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
• Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen;
Advies
Er is geen advies nodig
Argumentatie
De dienstverlening via TMVW (IC) stopt vanaf het moment van oprichting van
TMVS (DV). De dienstverlening kan evenwel – zonder onderbreking -
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overgenomen worden door TMVS (DV). Daartoe is een toetredingsbeslissing
vereist;
Financiële gevolgen
De deelname in TMVS (DV) realiseert zich via het onderschrijven van aandelen.
Het benodigde bedrag hiervoor wordt volledig afgedekt door het
scheidingsaandeel in cash dat de gemeente bekomt van TMVW (IC), cf.
hierboven;
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, Agnes Salden, Nele Cornelis,
Helke Verdick, Ria Maes, Cliff Mostien, Nicky Cauwenberghs, Gregory Müsing,
Rita Goossens, Tom De Wit en Annick De Wever
Artikel 1
De gemeenteraad beslist
Toe te treden tot de dienstverlenende vereniging TMVS (DV), volgens de
modaliteiten vastgelegd in de oprichtingsbundel die als bijlage aan
onderhavig besluit wordt toegevoegd, en dit met ingang vanaf het moment
van de definitieve oprichting van TMVS.
Artikel 2
De heer Stefan Van Linden, schepen, voor te dragen als lid voor de algemene
vergadering van TMVS.
Artikel 3
Onderhavige beslissingen aan TMVS mee te delen.
Artikel 4
Het College van Burgemeester en Schepenen te gelasten met de (verdere)
uitvoering van deze beslissing.

12.

Agendapunt: Aanduiden afgevaardigde en machtiging goedkeuren
besluiten buitengewone algemene vergadering op 15 december 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 2 november 2017 vermeldt de dagorde voor de
buitengewone algemene vergadering op 15 december 2017
• Statuten van Imsir
Feiten en context
De gemeenteraad moet goedkeuring verlenen aan de agendapunten van de
buitengewone algemene vergadering van 15 december 2017 :
1) beleidsnota 2018
2) begroting 2018
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3) rondvraag
Luc Bouckaert werd reeds aangeduid als vertegenwoordiger voor de
algemene vergaderingen voor de verdere legislatuur maar heeft laten weten
dat hij niet aanwezig kan zijn op de BAV.
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
mandaat vertegenwoodiger
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, Agnes Salden, Nele Cornelis,
Helke Verdick, Ria Maes, Cliff Mostien, Nicky Cauwenberghs, Gregory Müsing,
Rita Goossens, Tom De Wit en Annick De Wever
Aanduiden Annick De Wever afgevaardigde
Na geheime stemming:
16 stemmen voor
4 stemmen tegen
Artikel 1
De gemeenteraad duidt bij geheime stemming de gemeentelijke
vertegenwoordiger aan voor de BAV van 15 december van Imsir :
- Annick De Wever - Kleidaallaan 58 - 2620 Hemiksem
Artikel 2
De gemeenteraad beslist:
Goedkeuring te verlenen aan de diverse punten op de agenda van de
buitengewone algemene vergadering van 15 december 2017.
Artikel 3
De gemeentelijke vertegenwoordiger wordt gemandateerd om op de
buitengewone algemene vergadering waarvan sprake in artikel 1 (of iedere
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andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen
conform artikel 1.
Artikel 4
Een kopie van dit besluit wordt overgemaakt aan Imsir.

13.

Agendapunt: Machtiging goedkeuren besluiten AV op 15 december
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 24 oktober 2017 vermeldt de dagorde voor de
algemene vergadering op 15 december 2017
• Statuten van INTEGAN
Feiten en context
De gemeenteraad moet goedkeuring verlenen aan de agendapunten van de
algemene vergadering van 15 december 2017 :
1) Verslag vorige vergadering van 19 mei 2017
2) begroting 2018
3) Inter-regies - uittreding Vlaamse aandeelhouders
4) rondvraag
De gemeenteraad moet goedkeuring verlenen aan de agendapunten van de
algemene vergadering van 15 december 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

Advies
Er is geen advies nodig.
Argumentatie
Er zijn geen redenen voorhanden om de goedkeuring van de agendapunten
te weigeren.
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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, Agnes Salden, Nele Cornelis,
Helke Verdick, Ria Maes, Cliff Mostien, 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 15 december 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.

14.

Agendapunt: Machtiging goedkeuren besluiten algemene vergadering
op 18 december 2017 van Ivebic

Motivering
Voorgeschiedenis
•
Beslissing van de gemeenteraad van 21 mei 2013 waarbij
Stefan Van Linden
Ria Maes
Vicky Dombret
Walter Van den Bogaert
aangeduid werden als vertegenwoordigers voor de algemene vergaderingen
voor de verdere legislatuur
• Beslissing van de gemeenteraad van 17 september 2013 waarbij Tom
De Wit werd aangeduid als vertegenwoordiger voor de verdere
legislatuur
• Beslissing van de gemeenteraad van 18 oktober 2016 waarbij Annick
De Wever werd aangeduid als vertegenwoordiger voor de verdere
legislatuur tvv Vicky Dombret
• Brief van Ivebic van 31 oktober 2017 de dagorde voor de algemene
vergadering op 18 december 2017
• Statuten van Ivebic
Feiten en context
De gemeenteraad moet goedkeuring verlenen aan de agendapunten van de
algemene vergadering van 18 december 2017 :
1. Vaststelling van het aantal aanwezige aandelen
2. Samenstelling van het bureau
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3. Begroting voor het werkjaar 2018
4. Beleidsnota 2018
5. Goedkeuring van de notulen van de Algemene Vergadering.
Stefan Van Linden, Ria Maes, Walter Van den Bogaert, Tom De Wit en 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.
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, Agnes Salden, Nele Cornelis,
Helke Verdick, Ria Maes, Cliff Mostien, 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 18 december 2017.
Artikel 2
De gemeentelijke vertegenwoordigers worden 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 Ivebic.

15.

Agendapunt: Machtiging goedkeuren besluiten algemene vergadering
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op 20 december 2017 van Pontes
Motivering
Voorgeschiedenis
•
Beslissing van de gemeenteraad van 21 mei 2013 waarbij raadslid
Francois Boddaert aangeduid wordt als vertegenwoordiger voor de
algemene vergaderingen voor de verdere legislatuur
•
Brief van Pontes van 27 oktober 2017 vermeldt de dagorde voor de
algemene vergadering op 20 december 2017
• Statuten van Pontes
Feiten en context
De gemeenteraad moet goedkeuring verlenen aan de agendapunten van de
algemene vergadering van 20 december 2017:
1.
Algemene vergadering: verslag 14 juni 2017 – goedkeuring
2.
Beleid: beleidsnota 2018 – goedkeuring
3.
Financiën: budget 2018 – goedkeuring
4.
Varia en rondvraag
Francois Boddaert 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, Agnes Salden, Nele Cornelis,
Helke Verdick, Ria Maes, Cliff Mostien, Nicky Cauwenberghs, Gregory Müsing,
Rita Goossens, Tom De Wit en Annick De Wever
Artikel 1
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De gemeenteraad beslist:
Goedkeuring te verlenen aan de diverse punten op de agenda van de
algemene vergadering van 20 december 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 Pontes.

16.

Agendapunt: Machtiging goedkeuren besluiten BAV op 15 december
2017 van Cipal

Motivering
Voorgeschiedenis
•
Beslissing van de gemeenteraad van 17 september 2013 waarbij
raadslid Tom De Wit aangeduid wordt als vertegenwoordiger voor de
algemene vergaderingen voor de verdere legislatuur
• Beslissing van de gemeenteraad van 17 mei 2016 waarbij raadslid
Walter Van den Bogaert aangeduid wordt als vertegenwoordiger voor
de algemene vergaderingen voor de verdere legislatuur tvv Tom De
Wit
•
Brief van Cipal van 17 oktober 2017 vermeldt de dagorde voor de BAV
op 15 december 2017
• Statuten van Cipal
Feiten en context
De gemeenteraad moet goedkeuring verlenen aan de agendapunten van de
BAV van 15 december 2017 :
1.Bespreking en goedkeuring van de begroting voor het boekjaar 2018 met
inbegrip van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie.
2.Wijziging van de naam van de vereniging “CIPAL” naar “Cipal” en bijgevolg
wijziging van artikel 1 van de statuten.
3.Verplaatsing van de zetel naar 2440 Geel, Winkelom 4 en bijgevolg wijziging
van de eerste zin van artikel 5 van de statuten.
4.Wijziging van de eerste zin van artikel 2 van de statuten om deze zin te
vervangen door volgende zin:
“Naast gemeenten en provincies kunnen uitsluitend aan de vereniging
deelnemen: autonome gemeentebedrijven, openbare centra voor
maatschappelijk welzijn en hun verenigingen, in zoverre die uitsluitend uit
openbare rechtspersonen bestaan, en andere samenwerkingsverbanden,
opgericht volgens de bepalingen van het Vlaams Decreet van 6 juli 2001
houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna aangeduid als "het
decreet"), politiezones, hulpverleningszones, alsook elke andere persoon
waarvan de deelname decretaal is toegestaan.”
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5.Wijziging aan artikel 4bis van de statuten, om er §2 te vervangen door
volgende tekst:
“§2. De vereniging kan overeenkomstig de ter zake geldende decretale
voorschriften in eigen naam en voor eigen rekening overgaan tot de
onteigeningen die noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van haar
doelstellingen.”
6.Wijziging van artikel 7 van de statuten om dit artikel te vervangen door
volgende tekst:
“De toetreding van een nieuwe deelnemer is afhankelijk van een daartoe
strekkende beslissing van het daartoe bevoegde orgaan, dat in het geval van
gemeenten of provincies wordt genomen op basis van een onderzoek,
eventueel vergelijkend in de mate er zich verschillende beheersvormen reëel
aanbieden. Een toetredingsbeslissing kan niet genomen worden in de loop van
het jaar waarin verkiezingen voor een algehele vernieuwing van de
gemeenteraden worden georganiseerd.
Deze beslissing dient door de algemene vergadering van de vereniging te
worden aanvaard. Aan een toetreding kan geen terugwerkende kracht
worden verleend.”
7.Wijziging van de eerste twee zinnen van artikel 9 van de statuten om deze
zinnen te vervangen door volgende tekst:
“De deelnemer die op enig decretaal toegestaan moment uit de vereniging
treedt (hierna ook de “uittredende” deelnemer) of de uitgesloten deelnemer
(hierna ook de “uitgesloten” deelnemer) kan de vereffening van de vereniging
niet vorderen.
De uittredende deelnemer kan enkel aanspraak maken op zijn aandeel aan
nominale waarde in de vereniging zoals dat blijkt uit de balans van het
boekjaar waarin deze uittreding heeft plaatsgehad.”
8.Wijziging van artikel 13 van de statuten om dit artikel te vervangen door
volgende tekst:
“§1. De bedragen die bij de toetreding moeten worden onderschreven door
de deelnemers, worden bepaald door de algemene vergadering.
§2.
Het maatschappelijk kapitaal wordt bij de plaatsing volledig in speciën
gestort. De algemene vergadering kan evenwel ook, ten belope van een door
haar aanvaard bedrag, de inbreng in kapitaal aanvaarden van andere
materiële of immateriële goederen die dienstig zijn voor het realiseren van de
doelstellingen van de vereniging, zoals onder meer meubilair, programma’s,
cliënteel, know-how en lopende verbintenissen voor zover deze naar
economische maatstaven kunnen worden gewaardeerd, met uitsluiting van
verplichtingen tot het verrichten van werk of diensten. Die andere materiële of
immateriële inbrengen worden gewaardeerd op grond van een verslag van
de commissaris.
§3.
In elk jaar dat volgt op het jaar van de verkiezingen voor een algehele
vernieuwing van de gemeenteraden, kan door de raad van bestuur besloten
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worden om het kapitaal te verhogen met het oog op de correctie van de
verhoudingen tussen de aandelen die de verschillende deelnemers
aanhouden.”
9.Wijziging aan artikel 15 van de statuten, om er in §2, na de eerste zin
volgende zin toe te voegen:
“De bestuurders vertegenwoordigen alle deelnemers.”
10.Wijziging aan artikel 16, §2 van de statuten om er na de eerste zin volgende
zinsdeel te schrappen:
“- op verzoek, naar gelang van het geval, van de provincieraad, van de
gemeenteraad of van de raad van bestuur, respectievelijk het bestuursorgaan,
die c.q. hen heeft voorgedragen en voor zover een nieuwe kandidaat werd
voorgedragen te hunner vervanging”
11.Afschaffing met ingang van 1 januari 2019 van het adviescomité schrapping van artikel 25bis van de statuten.
12.Wijziging aan artikel 36, §1 van de statuten, om er na de laatste zin
volgende lid toe te voegen:
“Is het aantal vertegenwoordigde stemmen onvoldoende om geldig te
beraadslagen en te beslissen, geldt een termijn van 30 kalenderdagen om een
nieuwe algemene vergadering bijeen te roepen.”
13.Wijziging aan de statuten om er in fine een nieuw hoofdstuk in te voegen,
houdende volgende tijdelijke en overgangsbepalingen:
“HOOFDSTUK VI. – Tijdelijke en overgangsbepalingen
Artikel 48
De provincies treden uiterlijk op 31 december 2018 uit. De provinciale
aandelen worden overgenomen of vernietigd tegen een tussen de partijen
overeen te komen waarde van de overnameprijs of het scheidingsaandeel.
§1.
Van zodra de provincies niet langer deelnemen in de vereniging,
worden volgende bepalingen van de statuten van rechtswege opgeheven:
Artikel 2, eerste lid de woorden “en provincies”;
Artikel 7, eerste lid de woorden “of provincies
Artikel 15, §2, eerste lid, eerste gedachtestreepje;
Artikel 23, §2, eerste lid, de woorden “en van de provincieraadsleden op de
griffie van de provinciehuizen van de aangesloten provincies”;
Artikel 23, §3 de woorden “en provincies”, de woorden “of van de
provincieraad” en de woorden “en provincies”;
Artikel 35, zesde lid “Iedere provincie mag zich slechts door één
vertegenwoordiger laten vertegenwoordigen. Desgewenst kan iedere
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provincie ook één of meer plaatsvervanger(s) met vermelding van hun
onderlinge rangorde aanduiden.”
Artikel 40, zevende lid de woorden “in de provinciehuizen van de
deelnemende provincies”
§2.
Van zodra de provincies niet langer deelnemen in de vereniging, wordt
in artikel 15, §1 het getal “vijfentwintig” vervangen door “tweeëntwintig”.
§3.
Er wordt volmacht verleend aan de Raad van Bestuur om de statuten te
coördineren van zodra de wijzigingen bedoeld in de twee voorgaande
paragrafen plaatsvinden.”
14.Wijzigingen aan het opschrift van de statuten om deze in overeenstemming
te brengen met de genomen besluiten.
15.Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemer(s).
16.Statutaire ontslagen en benoemingen
17.Machten te verlenen tot uitvoering van de genomen besluiten.
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, Agnes Salden, Nele Cornelis,
Helke Verdick, Ria Maes, Cliff Mostien, Nicky Cauwenberghs, Gregory Müsing,
Rita Goossens, Tom De Wit en Annick De Wever
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Artikel 1
De gemeenteraad beslist:
Goedkeuring te verlenen aan de diverse punten op de agenda van de BAV
van 15 december 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 Cipal.

17.

Agendapunt: Machtiging goedkeuren besluiten BAV op 20 december
2017 van Igean dienstverlening

Motivering
Voorgeschiedenis
•
Beslissing van de gemeenteraad van 21 mei 2013 waarbij raadslid
Francois Boddaert aangeduid wordt als vertegenwoordiger voor de algemene
vergaderingen voor de verdere legislatuur
•
Brief van Igean dienstverlening van 27 oktober 2017 vermeldt de
dagorde voor de BAV op 20 december 2017
• Statuten van Igean dienstverlening
Feiten en context
De gemeenteraad moet goedkeuring verlenen aan de agendapunten van de
BAV van 20 december 2017 :
1) goedkeuren van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te
volgen strategie voor 2018
2) goedkeuren van de begroting 2018
3) benoemen leden raad van bestuur
4) toetreding aanvaarden politiezones en hulpverleningzones
Francois Boddaert 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

Advies
Er is geen advies nodig.

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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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, Agnes Salden, Nele Cornelis,
Helke Verdick, Ria Maes, Cliff Mostien, 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 BAV
van 20 december 2017
Artikel 2
De gemeentelijke vertegenwoordiger wordt gemandateerd om op de
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 Igean dienstverlening.

18.

Agendapunt: Machtiging goedkeuren besluiten BAV op 20 december
2017 van Igean milieu & veiligheid

Motivering
Voorgeschiedenis
•
Beslissing van de gemeenteraad van 21 mei 2013 waarbij raadslid
Francois Boddaert aangeduid wordt als vertegenwoordiger voor de algemene
vergaderingen voor de verdere legislatuur
•
Brief van Igean milieu & veiligheid van 27 oktober 2017 vermeldt de
dagorde voor de BAV op 20 december 2017
• Statuten van Igean milieu & veiligheid
Feiten en context
De gemeenteraad moet goedkeuring verlenen aan de agendapunten van de
BAV van 20 december 2017 :
1) goedkeuren van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te
volgen strategie voor 2018
2) goedkeuren van de begroting 2018
3) innovatiefonds - bepalen bijdrage
4) benoemen leden raad van bestuur en leden adviescomites
5) toetreding aanvaarden politiezones en hulpverleningzones
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Francois Boddaert 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, Agnes Salden, Nele Cornelis,
Helke Verdick, Ria Maes, Cliff Mostien, 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 BAV
van 20 december 2017
Artikel 2
De gemeentelijke vertegenwoordiger wordt gemandateerd om op de
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 Igean milieu & veiligheid.

19.

Agendapunt: Machtiging goedkeuren besluiten buitengewone
algemene vergadering op 21 december 2017 van ISVAG

Motivering
Voorgeschiedenis
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•
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 10 november 2017 vermeldt de dagorde voor de
buitengewone algemene vergadering op 21 december 2017
• Statuten van ISVAG
Feiten en context
De gemeenteraad moet goedkeuring verlenen aan de agendapunten van de
buitengewone algemene vergadering van 21 december 2017 :
1)Samenstelling bureau
2) Goedkeuring verslag Algemene Vergadering 17 mei 2017
3)Goedkeuring verslag Buitengewone Algemene Vergadering 15 juni 2017
4)Goedkeuring begroting 2018
5)Vervanging raadslid (ontslag Dhr Alex Tanguy - vervanging Mevr Kathelijne
Toen)
6)Toekomst ISVAG: toelichting aan de leden van de A.V.
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, Agnes Salden, Nele Cornelis,
Helke Verdick, Ria Maes, Cliff Mostien, 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 21 december 2017.
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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.

20.

Agendapunt: Machtiging goedkeuren besluiten BAV op 20 december
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 8 september 2017 van de opdrachthoudende
vereniging Iveg
• Statuten van IVEG
Feiten en context
De gemeenteraad moet goedkeuring verlenen aan de agendapunten van de
BAV van 20 december 2017 :
Overwegende dat de voorgestelde statutenwijzigingen hun oorsprong vinden
in meerdere domeinen:
•
vermelding van de bijkomende activiteit ‘warmte’ in het kader van de
gesolidariseerde uitbouw van de activiteit warmte in de Vlaamse gemeenten
waarbij een ‘effectieve’ herroepbare beheersoverdracht wordt gerealiseerd,
met specifieke aandelen en een aangepaste winstverdeling alsook met een
mogelijk specifiek terugnamerecht door de gemeente;
•
de creatie van aandelen W in het kader van de activiteit warmte;
•
een inbreng van de gemeenten van (niet-exclusieve) rechten voor
gebruik van het domein voor de te ontwikkelen warmte-installaties;
•
de winstverdeling inzake warmte tussen de individuele gemeenten
evenredig met het aantal EAN’s voor aardgas en warmte op het grondgebied
van elke gemeente;
1. Statutenwijziging.
2. Eventuele toetredingen tot Iveg voor de activiteit warmte.
3. Begroting 2018 en bespreking van de te ontwikkelen activiteiten en de te
volgen strategie.
4. Uittreding Iveg uit INTER-REGIES.
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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.
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, Agnes Salden, Nele Cornelis,
Helke Verdick, Ria Maes, Cliff Mostien, 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 BAV
van 20 december 2017.
Artikel 2
De gemeentelijke vertegenwoordigers worden gemandateerd om op de BAV
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.

21.

Agendapunt: Machtiging goedkeuren besluiten BAV op 18 december
2017 van Pidpa

Motivering
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Voorgeschiedenis
•
Beslissing van de gemeenteraad van 21 mei 2013 waarbij schepen
Kristien Vingerhoets aangeduid wordt als vertegenwoordiger voor de
algemene vergaderingen voor de verdere legislatuur
• Brief van Pidpa van 16 oktober 2017 vermeldt de dagorde voor de BAV op
18 december 2017
• Artikel 22 van de statuten van Pidpa
Feiten en context
De gemeente is deelnemer van de opdrachthoudende vereniging Pidpa;
Agenda BAV :
1. Nazicht van de volmachten/raadsbesluiten voor de afgevaardigden.
2. Begroting 2018 met kennisgeving van de te ontwikkelen activiteiten en te
volgen strategieën in 2018
3. Benoeming(en)
4. Goedkeuring van het verslag staande de vergadering
Kristien Vingerhoets 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
van de algemene vergadering te weigeren.

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, Agnes Salden, Nele Cornelis,
Helke Verdick, Ria Maes, Cliff Mostien, Nicky Cauwenberghs, Gregory Müsing,
Rita Goossens, Tom De Wit en Annick De Wever
De gemeenteraad beslist :
Artikel 1:
Goedkeuring te verlenen aan de diverse punten op de agenda
van de BAV van 18 december 2017.
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Artikel 2
De gemeentelijke vertegenwoordiger wordt gemandateerd om op de BAV
waarvan sprake in artikel 1 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of
verdaagd zou worden) te handelen conform artikel 1.
Artikel 3:
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met
de uitvoering van dit besluit en zal onverwijld een afschrift van deze beslissing
bezorgen aan Pidpa, Desguinlei 246 te 2018 Antwerpen.

22.

Agendapunt: Machtiging goedkeuren besluiten buitengewone
algemene vergadering op 15 januari 2018 van Water-link - 16.00 uur

Motivering
Voorgeschiedenis
•
Beslissing van de gemeenteraad van 21 mei 2013 waarbij schepen
Stefan Van Linden aangeduid wordt als vertegenwoordiger voor de algemene
vergaderingen voor de verdere legislatuur
•
Brief van Water-link van 13 oktober 2017 vermeldt de dagorde voor de
buitengewone algemene vergadering op 15 januari 2018
• Statuten van Water-link
Feiten en context
De gemeenteraad moet goedkeuring verlenen aan de agendapunten van de
buitengewone algemene vergadering van 15 januari 2018 :
1) Fusievoorstel en andere stukken vermeld in artikel 720 van het Wetboek
van vennootschappen
2) Met fusie gelijkgestelde overname van het gehele vermogen van de
vennootschap Rio-Link NV door Water-link OV
3) Varia en mededelingen
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.
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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, Agnes Salden, Nele Cornelis,
Helke Verdick, Ria Maes, Cliff Mostien, 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 januari 2018.
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 Water-link.

23.

Agendapunt: Machtiging goedkeuren besluiten buitengewone
algemene vergadering op 15 januari 2018 van Water-link - 16.30 uur

Motivering
Voorgeschiedenis
•
Beslissing van de gemeenteraad van 21 mei 2013 waarbij schepen
Stefan Van Linden aangeduid wordt als vertegenwoordiger voor de algemene
vergaderingen voor de verdere legislatuur
•
Brief van Water-link van 13 oktober 2017 vermeldt de dagorde voor de
buitengewone algemene vergadering op 15 januari 2018
• Statuten van Water-link
Feiten en context
De gemeenteraad moet goedkeuring verlenen aan de agendapunten van de
buitengewone algemene vergadering van 15 januari 2018 :
1) Fusievoorstel en andere stukken vermeld in artikel 720 van het Wetboek
van vennootschappen
2) Met fusie gelijkgestelde overname van het gehele vermogen van de
vennootschap Induss NV door Water-link OV
3) Varia en mededelingen
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.
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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, Agnes Salden, Nele Cornelis,
Helke Verdick, Ria Maes, Cliff Mostien, 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 januari 2018.
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 Water-link.

24.

Agendapunt: Machtiging goedkeuren besluiten buitengewone
algemene vergadering op 21 december 2017 van Water-link

Motivering
Voorgeschiedenis
•
Beslissing van de gemeenteraad van 21 mei 2013 waarbij schepen
Stefan Van Linden aangeduid wordt als vertegenwoordiger voor de algemene
vergaderingen voor de verdere legislatuur
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•
Brief van Water-link van 31 oktober 2017 vermeldt de dagorde voor de
buitengewone algemene vergadering op 21 december 2017
• Statuten van Water-link
Feiten en context
De gemeenteraad moet goedkeuring verlenen aan de agendapunten van de
buitengewone algemene vergadering van 21 december 2017 :
1. Begroting 2018 en overzicht van de te ontwikkelen activiteiten in 2018 binnen
de strategie 2016-22 | Goedkeuring
2. Varia en mededelingen
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, Agnes Salden, Nele Cornelis,
Helke Verdick, Ria Maes, Cliff Mostien, 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 21 december 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.
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Artikel 3
Een kopie van dit besluit wordt overgemaakt aan Water-link.
RONDVRAAG
25. Vraag N-VA - ondernemerschap beknot
Ondernemerschap beknot
Een handelaar vraagt om zijn activiteit inzake de verkoop van gebraden
kippen van zondag naar vrijdag te verplaatsen om zijn weekend voor
privézaken vrij te houden.
•
Het reglement openbare markten stipuleert dat:
De gevraagde machtiging kan geweigerd worden omwille van één of
meerdere van onderstaande redenen:
- redenen van openbare orde
- redenen van volksgezondheid
- bescherming van de consument
- activiteit kan het bestaand commercieel aanbod in gevaar brengen
Het college antwoordt het volgende:
--> Besluit college 31/07/2017 inzake kippenkraam Gemeenteplaats:
Een kippenkraam op zondag is voor de inwoners interessant omdat dan de
meeste mensen thuis zijn. Op vrijdag zijn de meeste mensen gaan werken en
kan men in meerdere winkels gebraden kippen kopen.
Er wordt dus enkel toelating gegeven om op zondag op de Gemeenteplaats
kippen te verkopen.
•
Echter:
Op woensdag worden er op de markt ook gebraden kippen verkocht. Die dag
zijn de mensen ook gaan werken en zijn er ook andere winkels open die
gebraden kippen verkopen.
Op zondag worden er in meerdere supermarkten in de buurt ook gebraden
kippen verkocht.
•
Bovendien verplicht het college de Hemiksemse consument om die
kippen enkel op zondag te kunnen kopen. Terwijl ze dan misschien liever naar
het frituur of de chinees gaan.
Waarom beknot het college de kleine middenstander om zijn waren te
verkopen op de dagen die hij zelf wil en ontmoedigt men het
ondernemerschap?
Antwoord wordt gegeven door Koen Scholiers
26. Vraag N-VA - overlast
Overlast
Er is veel last van lawaaihinder en vandalisme in de buurt door naar huis
kerende feestvierders van zaal Depot Deluxe.
Wij kregen de opmerking dat er in de zaal ook aan minderjarigen alcohol
wordt geschonken.
Wat wordt eraan gedaan om hier toezicht op te houden ?
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Antwoord wordt gegeven door Luc Bouckaert
27. Vraag N-VA - leegstand
Leegstand
Al geruime tijd, en we spreken hier al over meerdere jaren, staat het huis in
Bouwerijstraat 8 leeg. Onlangs heeft de gemeente nog een klacht gekregen
over ongedierte (ratten) die zich in deze woning en de omliggende tuinen
zouden ophouden. Steeds verschuilt de schepen zich achter het feit dat het
om een privéwoning gaat. We nemen aan dat er leegstandsbelasting wordt
betaald. Moet er echter niet ingegrepen worden als de volksgezondheid in
gevaar komt?
Wat wordt hier ondernomen ?
Antwoord wordt gegeven door Luc Bouckaert
28. Vraag N-VA - digitale verkeerssignalisatie
Digitale verkeerssignalisatie
De digitale borden gaven zoals u sans aucun doute weet “ralentir” aan i.p.v.
“vertragen”.
Vraag:
Wij begrijpen niet dat het zo lang heeft geduurd om dit anders te laten
instellen. Wat is daar de verklaring voor?
Suggestie:
Verder hebben wij nog een suggestie: onder de maximum snelheid de
vermelding “in Hemiksem” en bij correcte snelheid “Hemiksem dankt u”.
Antwoord wordt gegeven door Luc Bouckaert
Mondelinge vraag Anthony Abbeloos ivm hondenpoep en sluikstort.
Antwoord wordt gegeven door schepen Meyvis.
De voorzitter sluit de zitting om 20:47uur.

Namens de gemeenteraad

Luc Schroyens
secretaris

Luc Bouckaert
burgemeester-voorzitter

