VERSLAG Gemeenteraad
MAANDAG 4 FEBRUARI 2019
• aanwezig

Pieter Smits, voorzitter
Rob Mennes, burgemeester
Geert Rottiers, Vera Goris, Karl Van Hoofstat, Axel Boen, schepenen
Leo Haucourt, Stan Scholiers, Philippe Van Bellingen, Rita Jacobs, Koen Vaerten, Nicole
Haerenout, Katrien Herremans, Myriam Baeyens, Stijn Cools, Chantal Jacobs, Philip Lemal,
Wietse Robbroeckx, raadsleden
Betty Van Cauteren, algemeen directeur
• verontschuldigd

Marjan Nauwelaert, raadslid

OPENBARE ZITTING
De burgemeester opent de zitting om 20:00 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de
agenda.
1.
Mededeling van ingekomen stukken.
Op verzoek van de voorzitter geeft de algemeen directeur lezing van volgende ingekomen
stukken: Schrijven Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken-Federale Diensten van de
Gouverneur-Dienst Toezicht Lokale Politie: besluit van de deputatie van 24 januari 2019,
waarbij de verkiezing van de leden van de politieraad werd geldig verklaard.
2.
Aanpassing retributiereglement volkstuintjes 2019.
De gemeenteraad,
Gelet op de goedkeuring van de nieuwe statuten van het AGB Fluctus Schelle
d.d. 20.12.2018;
Overwegende dat de gronden, ter beschikking gesteld door Woonpunt Schelde Rupeld aan het
Autonoom Gemeentebedrijf Fluctus Schelle voor een periode van 20 jaar, gelegen langs de
Peerdenkerkhofweg en kadastraal gekend. Afd. 1 Sectie C nr. 36 en 37E, werden ingericht als
volkstuin “Aerdborg”;
Overwegende dat een retributiereglement verantwoord en noodzakelijk is;
Gelet op de goedkeuring van het huishoudelijk reglement door de Raad van Bestuur van het
AGB Fluctus Schelle d.d. 22 februari 2016;
Overwegende dat de inrichting van de tuinpercelen een aanzienlijke investering betekent;
Overwegende dat het onderhoud van en het toezicht op de volkstuinen kosten voor het AGB
Fluctus Schelle met zich meebrengt;
Overwegende dat met de inrichting van de volkstuinen een verkorting van de productieketen
en daarmee een CO2-reductie wordt beoogd;
Gezien dat deelname van niet-Schellenaren mogelijk een hogere CO2-uitstoot tot gevolg zal
hebben;
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Beslist: Goedgekeurd Met 17 stemmen voor (Rob Mennes, Geert Rottiers, Vera Goris, Karl Van

Hoofstat, Axel Boen, Leo Haucourt, Philippe Van Bellingen, Rita Jacobs, Koen Vaerten, Nicole
Haerenout, Katrien Herremans, Myriam Baeyens, Stijn Cools, Chantal Jacobs, Philip Lemal,
Wietse Robbroeckx en Pieter Smits), 1 onthouding (Stan Scholiers)
Artikel 1:
Het hiernavolgende aangepaste retributiereglement Volkstuin Aerdborg Schelle wordt
goedgekeurd:
"Retributiereglement Volkstuin Aerdborg Schelle

Artikel 1: Termijn
Met ingang van 1 januari 2019 en voor een termijn eindigend op 31 december 2024 wordt een
gemeentelijke retributie gevestigd voor het gebruik van de Volkstuin “Aerdborg” Schelle.
Artikel 2: Gebruiker
De retributie is verschuldigd door de gebruiker van een toegewezen perceel.
Artikel 3: Berekeningsgrondslag en tarief
Voor Schellenaren wordt de retributie vastgesteld op 26,00 euro (zonder BTW) voor het ter
beschikking stellen van de grond en 26,00 euro excl. BTW voor de huur van de infrastructuur.
Voor niet-Schellenaren wordt de retributie vastgesteld op 26,00 euro (zonder BTW) voor het ter
beschikking stellen van de grond en 52,00 euro excl. BTW voor de huur van de infrastructuur.
De retributie is jaarlijks aanpasbaar aan het indexcijfer van de consumptieprijzen. De
retributie dient te worden betaald 14 dagen na het ontvangen van de factuur.
Artikel 4: Retributie en waarborg
De retributie dient betaald te worden alvorens gebruik te kunnen maken van het toegewezen
perceel, alsook een waarborg van 75 euro. Deze waarborg wordt bij het beëindigen van de
overeenkomst terugbetaald als de gebruiker het perceel volgens de voorwaarden van het
huishoudelijk reglement heeft achtergelaten.
Artikel 5: Huishoudelijk reglement
Iedere gebruiker van de volkstuin “Aerdborg” neemt kennis van en verklaart zich akkoord met
de bepalingen van het huishoudelijk reglement.
Artikel 6: Algemene bepalingen
Wanneer de jaarlijkse retributie niet wordt vereffend, ontvangt de schuldenaar ervan een
schriftelijke aanmaning. Indien hierop geen betaling wordt verricht binnen de vijftien
kalenderdagen, volgt een tweede (aangetekende) aanmaning, waarbij deze
aanmaningskosten ten laste vallen van de schuldenaar.
Met het oog op de invordering van onbetwiste en opeisbare schuldvorderingen kan de
financiële dienst een dwangbevel uitvaardigen, geviseerd en uitvoerbaar verklaard door het
directiecomité. Een dergelijk dwangbevel wordt betekend bij gerechtsdeurwaardersexploot.
Artikel 7: Verzending verordening
Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden."
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3.
Overeenkomst projectnota Steenwinkelstraat 66.
De gemeenteraad,
Overwegende dat de gemeente de woning op de hoek van de Steenwinkelstraat en de Clement
Bolsensstraat die achteraan grenst aan de Zandstraat wil verwerven om de
ontwikkelingsmogelijkheden voor dit eigendom te onderzoeken;
Gelet op het raadsbesluit van 30.11.1990 waarbij aan Igean bevoegdheid inzake het
gemeentelijke grondbeleid werd toegekend;
Overwegende Igean's bevoegdheid worden de kosten voor zowel de verwerving van de
gronden als de uitvoering van de projectnota verhaald op Igean;
Beslist: Goedgekeurd Met 13 stemmen voor (Rob Mennes, Geert Rottiers, Vera Goris, Karl Van

Hoofstat, Axel Boen, Leo Haucourt, Stan Scholiers, Philippe Van Bellingen, Nicole Haerenout,
Katrien Herremans, Myriam Baeyens, Philip Lemal en Pieter Smits), 5 stemmen tegen (Rita
Jacobs, Koen Vaerten, Stijn Cools, Chantal Jacobs en Wietse Robbroeckx)
Artikel 1:
Volgende overeenkomst goed te keuren:
OVEREENKOMST
Op [.] hebben de hierna vermelde partijen, rekening houdende met de voorwaarden en
bedingen die hierin zijn opgenomen, de volgende bindende overeenkomst gesloten, zoals
hieronder gedefinieerd.
PARTIJEN
DE GEMEENTE SCHELLE, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door Rob Mennes,
burgemeester, en Betty Van Cauteren, algemeen directeur, rechtsgeldig handelend voor de
gemeenteraad,
hierna “DE GEMEENTE”
en
IGEAN DIENSTVERLENING, gevestigd te 2160 Wommelgem, Doornaardstraat 60, en met
ondernemingsnummer 0206.767.574, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, hierbij
rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Erik Broeckx, voorzitter, en
Jo Bridts, algemeen directeur.
hierna “IGEAN”
DE GEMEENTE en IGEAN worden hierna samen de “Partijen”, of elk afzonderlijk een “Partij”,
genoemd.

AANHEF
1. IGEAN is een intergemeentelijk samenwerkingsverband dat de rechtsvorm heeft
aangenomen van een dienstverlenende vereniging. IGEAN werd oorspronkelijk opgericht bij
Koninklijk Besluit van 3 januari 1969 (BS 8 juli 1969) en wordt nu beheerst door het Vlaams
Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (BS 31 oktober
2001). IGEAN heeft tot statutair doel het bevorderen van de duurzame ontwikkeling voor
samenhangende beleidsdomeinen van haar aangesloten deelnemers. Haar domein van
activiteiten in dat verband is ruim omschreven en omvat onder meer, doch niet uitsluitend,
grondbeleid, huisvestingspolitiek, realisatie, exploitatie en uitbreiding van terreinen en
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zones, duurzame ontwikkeling en ecologisch beleid, ruimtelijke ordening, gezondheid,
hygiëne en sociaal welzijn en het faciliteren van de gemeentelijke dienstverlening.
2. DE GEMEENTE is als deelnemer toegetreden tot IGEAN en wenst in deze hoedanigheid
beroep te doen op de diensten van IGEAN voor ontwikkeling van een project dat in Bijlage A
beschreven wordt. In het raam hiervan wenst DE GEMEENTE aan IGEAN de nodige
vertegenwoordigingsbevoegdheden te geven om in het raam van de ontwikkeling van het
Project de limitatief in deze overeenkomst beschreven rechtshandelingen in naam en voor
rekening van DE GEMEENTE te stellen en de overige rechtshandelingen in eigen naam, maar
voor rekening van DE GEMEENTE aan te gaan.
3. Deze overeenkomst bevat de rechten en verplichtingen van Partijen met betrekking tot de
realisatie van het Project, waaronder de aan IGEAN toe te vertrouwen
vertegenwoordigingsbevoegdheid.
OVEREENKOMST
1. DEFINITIES EN INTERPRETATIE
1.1. Voor de interpretatie van de Overeenkomst hebben de in dit artikel vermelde termen,
tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, de volgende betekenis:
• Bijlage: een bijlage bij de Overeenkomst;
• College: het college van burgemeester en schepenen van DE GEMEENTE;
• Financier: de kredietinstelling die het Project financiert, zoals omschreven in
artikel 5.2;
• Onroerende Goederen: alle onroerende goederen die noodzakelijk zijn voor de
realisatie van het Project en die in Bijlage A beschreven zijn;
• Overeenkomst: deze overeenkomst;
• Project: het project beschreven in Bijlage A.
1.2. Tenzij anders bepaald omvatten de begrippen in het enkelvoud ook het meervoud.
1.3. Een verwijzing naar een artikel of een sub-artikel is steeds een verwijzing naar een
artikel of sub-artikel van de Overeenkomst.
1.4. In geval van twijfel met betrekking tot de interpretatie van een clausule of haar titel heeft
de inhoud van de clausule voorrang op haar titel, die slechts wordt opgenomen voor het
comfort van de lezer en die van geen invloed kan zijn op de interpretatie en/of inhoud
van de Overeenkomst.
1.5. De Bijlagen maken integraal deel uit van de Overeenkomst.
2. VOORWERP
2.1. Onder de voorwaarden, bedingen en modaliteiten van de Overeenkomst verleent DE
GEMEENTE aan IGEAN, die deze aanstelling aanvaardt, de bevoegdheid om in naam en
voor rekening van DE GEMEENTE de Onroerende Goederen te verwerven en in
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voorkomend geval te verkopen, alsook in naam en voor rekening van DE GEMEENTE alle
andere rechtshandelingen te stellen, dan wel administratiefrechtelijke of gerechtelijke
procedures te voeren, die enkel door de eigenaar van de Onroerende Goederen kunnen
worden gesteld of gevoerd. DE GEMEENTE zal op eerste verzoek van IGEAN haar
tussenkomst bij deze procedures verlenen indien deze tussenkomst noodzakelijk is om
aanspraken te kunnen formuleren, dan wel verweer te kunnen voeren.
2.2. Onder de voorwaarden, bedingen en modaliteiten van de Overeenkomst verleent DE
GEMEENTE aan IGEAN, die dit aanvaardt, de bevoegdheid om het Project te realiseren,
waarbij IGEAN – met uitzondering van de rechtshandelingen beschreven in artikel 2.1 –
voor de ontwikkeling van het Project alle noodzakelijke en/of wenselijke
rechtshandelingen mag stellen en in voorkomend geval administratiefrechtelijke en/of
gerechtelijke procedures mag voeren – na overleg met en akkoord van DE GEMEENTE – in
eigen naam maar voor rekening van DE GEMEENTE.
3. LASTGEVING
3.1. IGEAN zal voor alle aan- en verkopen in dit Project gebruik maken van de notariële
volmacht die werd verleden voor notaris Thomas Goossens te Niel op 30 juni 2017.
3.2. IGEAN zal als lasthebber de Onroerende Goederen aankopen tegen de voorwaarden die
in onderling overleg met het College worden bepaald.
3.3. IGEAN zal als lasthebber de Onroerende Goederen verkopen tegen de voorwaarden die
in onderling overleg met het College worden bepaald.
4. REALISATIE VAN HET PROJECT
4.1. IGEAN zal het Project realiseren volgens de regels van de kunst, de toepasselijke
regelgeving, waaronder de wetgeving op de overheidsopdrachten, en de voorwaarden en
specificaties van de Overeenkomst.
4.2. IGEAN zal het Project realiseren in nauwe samenwerking met het College, waarbij beide
Partijen te goeder trouw zullen samenwerken om het Project te ontwikkelen en te
realiseren.
4.3. Indien een beslissing van DE GEMEENTE wordt gevraagd, dan zal deze beslissing de vorm
aannemen van een besluit van het College en zal een voor eensluidend verklaard
afschrift hiervan aan IGEAN worden meegedeeld op de wijze bepaald in artikel 4.4.
4.4. Tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen door middel van een addendum bij deze
Overeenkomst zal alle communicatie tussen DE GEMEENTE en IGEAN verlopen via de
verantwoordelijken van beide Partijen.
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5. FINANCIERING VAN HET PROJECT
5.1. Budget
5.1.1. Bijlage A bevat een eerste raming op basis van de op datum van ondertekening van de
Overeenkomst gekende gegevens die IGEAN heeft uitgewerkt voor de ontwikkeling en
realisatie van het Project.
5.1.2. De in artikelen 2.1 en 2.2 omschreven bevoegdheid van IGEAN strekt zich uit tot beloop
van een totale kostprijs van het Project ten bedrage van DRIEHONDERDUIZEND EURO
(300.000,00 EUR). Wanneer de effectief gemaakte kosten vóór de voltooiing van het
Project dit bedrag overschrijden, wordt in overleg met DE GEMEENTE bepaald of en ten
belope van welk bedrag de bevoegdheden van IGEAN worden uitgebreid.
5.2. Externe financiering
5.2.1. Het Project, inclusief de aankoop van de Onroerende Goederen, wordt gefinancierd door
IGEAN via een krediet bij een financiële instelling (de “Financier”).
5.2.2. DE GEMEENTE gaat akkoord om zich in het kader van het Project op eerste verzoek van
IGEAN hoofdelijk borg te stellen voor de verbintenissen van IGEAN ten opzichte van de
Financier tot beloop van een maximaal bedrag van DRIEHONDERDUIZEND EURO
(300.000,00 EUR).
5.3. Interne financiering
Indien IGEAN voor het Project eigen financiële middelen zou aanwenden, dan zal zij
hiervoor een kost aanrekenen die gelijk is aan de gemiddelde intrestvoet die de
Financiers aanrekenen voor de externe financiering van het Project.
5.4. Subsidiëring
5.4.1. Voor zover mogelijk zal IGEAN de eventuele subsidies in eigen naam, doch voor rekening
van DE GEMEENTE, aanvragen.
5.4.2. DE GEMEENTE zal onverwijld haar tussenkomst verlenen indien dit noodzakelijk is om
de subsidies te bekomen.
6. OPBRENGSTEN EN UITGAVEN
6.1. IGEAN zal voor het Project binnen haar boekhouding een analytische rekening openen
die gecrediteerd respectievelijk gedebiteerd wordt met alle opbrengsten en kosten van
het Project. Alle opbrengsten en kosten worden verantwoord aan de hand van
stavingstukken. IGEAN zal haar eigen prestaties in rekening brengen op louter
kostendekkende basis zonder de aanrekening van een bijkomende werkingsvergoeding.

verslag gemeenteraad 04-02-2019

Pagina 6 van 24

6.2. Kosten van het Project blijven enkel ten laste van IGEAN in geval van opzettelijk handelen
door of zware fout van IGEAN of haar eigen medewerkers.
7. PLICHT TOT VERANTWOORDING EN REKENSCHAP
7.1. IGEAN zal DE GEMEENTE minimaal jaarlijks informeren over de stand van zaken van het
Project. Deze informatie bevat de initiële raming, een overzicht van wat is uitgevoerd en
wat nog moet worden uitgevoerd, met inbegrip van een overzicht van de debet- en
creditverrichtingen op de analytische rekening van het Project. Na ontvangst van dit
overzicht heeft DE GEMEENTE een (1) maand om haar eventuele schriftelijke opmerkingen
over deze debet- en creditverrichtingen aan IGEAN te bezorgen, bij gebreke waaraan
deze debet- en creditverrichtingen als aanvaard moeten worden beschouwd.
7.2. IGEAN zal deze informatie ook aan DE GEMEENTE meedelen wanneer deze laatste hierom
verzoekt. DE GEMEENTE zal dit recht te goeder trouw uitoefenen.
8. DUUR EN BEËINDIGING
8.1. De Overeenkomst treedt in werking op het tijdstip bepaald in artikel 9 en wordt
aangegaan voor de duur van het Project.
8.2. De Overeenkomst eindigt hetzij op het tijdstip bepaald in Bijlage A, hetzij in onderling
overleg.
9. OPSCHORTENDE VOORWAARDEN
Deze Overeenkomst treedt in werking wanneer de volgende opschortende
voorwaarden cumulatief vervuld zijn:
9.1. De gemeenteraad van DE GEMEENTE heeft de Overeenkomst goedgekeurd;
9.2. De beslissing van de gemeenteraad is niet vernietigd door de toezichthoudende
overheid;
9.3. De notariële volmacht voor aan- en verkoop van de Onroerende Goederen is verleden.
10. ALGEMENE BEPALINGEN
10.1. Ondertekening
Deze Overeenkomst zal worden ondertekend door de rechtsgeldige
vertegenwoordigers van alle betrokken Partijen zoals omschreven in de hoofding,
zonder dat dit materieel op hetzelfde moment dient te gebeuren. Ingeval de
materiële ondertekening door de betrokken personen op verschillende momenten
gebeurt, wordt de Overeenkomst slechts geacht te zijn ondertekend door alle
betrokken Partijen en personen op het moment waarop de laatst ontbrekende
handtekening werd gezet.
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10.2. De volledige overeenkomst - Wijzigingen
10.2.1. Deze Overeenkomst vervangt alle voorgaande of andere, zowel mondelinge als
schriftelijke, (intentie)verklaringen, afspraken, overeenkomsten en/of
documenten met een gelijkaardige draagwijdte en kan daardoor niet worden
aangevuld.
10.2.2 Wijzigingen aan de Overeenkomst kunnen enkel gebeuren middels schriftelijk en
uitdrukkelijk akkoord van beide Partijen.
10.3. Nietigheid of onuitvoerbaarheid
10.3.1. Waar mogelijk en in zoverre dit aansluit bij de bedoeling van Partijen, zullen de
bepalingen van de Overeenkomst geïnterpreteerd worden op een wijze die geldig
en afdwingbaar is onder het toepasselijk Belgisch recht.
10.3.2. De nietigheid, ongeldigheid, onafdwingbaarheid of onuitvoerbaarheid, geheel of
gedeeltelijk, van één van de bepalingen van de Overeenkomst blijft beperkt tot
het nietige, ongeldige, onafdwingbare of onuitvoerbare deel van de clausule of
tot de nietige, ongeldige, onafdwingbare of onuitvoerbare zelf en zal op geen
enkele wijze de geldigheid, afdwingbaarheid of uitvoerbaarheid van de overige
bepalingen van de Overeenkomst aantasten.
10.3.3. Wanneer een bepaling als nietig, ongeldig, onafdwingbaar of onuitvoerbaar
wordt beschouwd, zullen Partijen deze vervangen door een andere geldige,
afdwingbare en uitvoerbare bepaling die het nauwst aansluit bij de bedoelingen
van de Partijen.
10.4. Afstand van recht
10.4.1. Een Partij kan slechts uitdrukkelijk en schriftelijk afstand doen van een recht dat
hem toekomt uit hoofde van de Overeenkomst en blijft beperkt tot het nader
omschreven recht dat erin is bepaald. Wanneer zich een nieuwe tekortkoming van
een Partij voordoet die een nieuw recht in het leven roept voor een andere Partij,
strekt een door deze laatste Partij eerder gedane afstand van recht zich niet uit
tot dit nieuwe recht, tenzij hij zulks uitdrukkelijk heeft bepaald.
10.4.2. Het nalaten of laattijdig afdwingen van een recht of aanwenden van een
rechtsmiddel door een Partij dat hem toekomt uit hoofde van deze Overeenkomst
kan niet worden opgevat als een afstand van recht of rechtsmiddel, noch een
beletsel vormen voor de uitoefening ervan op elk ander tijdstip. Evenmin kan een
gebrek of vertraging van reactie op een vraag, opmerking of mededeling van een
Partij worden geïnterpreteerd als een afstand van recht of rechtsmiddel dat de
andere Partij toekomt uit hoofde van deze Overeenkomst.
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10.5. Rechts- en forumkeuze
10.5.1. Rechtskeuze
Deze Overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door en geïnterpreteerd
overeenkomstig het Belgisch recht.
10.5.2. Forumkeuze
De bevoegde rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen,
afdeling Antwerpen, zijn exclusief bevoegd om kennis te nemen van alle
geschillen met betrekking tot de Overeenkomst.
BIJLAGEN
A. Beschrijving van het Project, inclusief budget en raming.

Te goeder trouw opgemaakt te Schelle op 4 februari 2019 in twee originele exemplaren,
waarvan iedere Partij met een onderscheiden belang verklaart één origineel, volledig,
behoorlijk ondertekend en gedateerd exemplaar, inclusief Bijlagen, te hebben ontvangen.
Voor DE GEMEENTE:

Voor IGEAN:

________________________
ROB MENNES
burgemeester van
DE GEMEENTE SCHELLE

________________________
ERIK BROECKX
voorzitter van
IGEAN

________________________
BETTY VAN CAUTEREN
algemeen directeur van
DE GEMEENTE SCHELLE

________________________
JO BRIDTS
algemeen directeur van
IGEAN

4.
Gemeentebelasting bestuurlijk aangehouden personen 2019 -2024.
De gemeenteraad,
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28
mei 2010 en 17 februari 2012;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
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Overwegende de noodzaak om personen die bestuurlijk aangehouden zijn en gedragingen
stelden die de levenskwaliteit van de inwoners kunnen beperken op een manier die de
normale druk van het sociaal leven overschrijdt, waardoor de normale last die het leven in de
samenleving onvermijdelijk met zich meebrengt, wordt overstegen, een deel van de door de
gemeente gemaakte onkosten te laten vergoeden;
Beslist: Goedgekeurd Met 11 stemmen voor (Rob Mennes, Geert Rottiers, Vera Goris, Karl Van

Hoofstat, Axel Boen, Stan Scholiers, Philippe Van Bellingen, Nicole Haerenout, Katrien
Herremans, Philip Lemal en Pieter Smits), 7 onthoudingen (Leo Haucourt, Rita Jacobs, Koen
Vaerten, Myriam Baeyens, Stijn Cools, Chantal Jacobs en Wietse Robbroeckx)

Artikel 1:
Met ingang van 1 januari 2019 en eindigend op 31 december 2024, wordt door het
gemeentebestuur een indirecte belasting gevestigd op het vervoer met een politievoertuig van
personen die door de lokale politie bestuurlijk aangehouden zijn en gedragingen stelden die
de levenskwaliteit en omgevingskwaliteit van de inwoners kunnen beperken op een manier die
de normale druk van het sociale leven overschrijdt.
Artikel 2:
De belasting wordt vastgesteld op een forfaitair bedrag van 150 euro per rit en per vervoerd
persoon.
Artikel 3:
Als rit dient verstaan te worden het traject dat wordt afgelegd vanaf het uitrukken van het
politievoertuig tot op het ogenblik dat de betrokkene op zijn eindbestemming is gebracht
(politiecommissariaat, thuis,…).
Artikel 4:
De belasting valt ten laste van de vervoerde persoon of in voorkomend geval, van de voor hen
burgerlijk verantwoordelijke persoon.
Zij is verschuldigd vanaf het ogenblik dat de vervoerde persoon zijn eindbestemming heeft
bereikt.
Artikel 5:
De belasting wordt contant betaald, tegen afgifte van een ontvangstbewijs.
Dan zal het in bewaring gegeven bedrag van ambtswege als een verworven contantbelasting
worden geboekt.
Bij gebrek aan een contantbetaling of indien het in bewaring gegeven bedrag niet in
overeenstemming is met de reële belastingschuld, zal van ambtswege tot inkohiering van de
gehele of gedeeltelijke belasting worden overgegaan.
Artikel 6:
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, zijn de
bepalingen van titel VII (Vestiging en invordering van de belastingen), hoofdstukken 1,3,4,6
tot en met 9 bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175 van
het uitvoeringsbesluit van dit Wetboek van toepassing voor zover zij niet specifiek de
belastingen op de inkomsten betreffen.
Artikel 7:
Deze belastingverordening wordt overgemaakt aan de bevoegde overheid.
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5.

Reglement toekenning ereburgerschap van de gemeente Schelle: Goedkeuring.
De N-Va fractie bezorgde een amendement voor dit agendapunt. Na gehouden stemming
welke als uitslag geeft Vlaams Belang ja, Groen ja, N-Va ja en Cd&V neen wordt dit
amendement verworpen met 10 neen stemmen en 8 ja stemmen.

De gemeenteraad,
Gelet op het raadsbesluit d.d. 25.08.1998 houdende "Goedkeuring van het reglement tot het
instellen van het ereburgerschap van de gemeente Schelle";
Gezien het wenselijk is om het reglement aan te passen;
Beslist: Goedgekeurd Met 10 stemmen voor (Rob Mennes, Geert Rottiers, Vera Goris, Karl Van

Hoofstat, Axel Boen, Philippe Van Bellingen, Nicole Haerenout, Katrien Herremans, Philip
Lemal en Pieter Smits), 2 stemmen tegen (Leo Haucourt en Myriam Baeyens), 6 onthoudingen
(Stan Scholiers, Rita Jacobs, Koen Vaerten, Stijn Cools, Chantal Jacobs en Wietse Robbroeckx)

Artikel 1:
Aan personen die in Schelle wonen of er gewoond hebben en die een uitzonderlijke verdienste
hebben, kan de titel van ereburger van de gemeente Schelle worden verleend.
Artikel 2:
De personen die zich op cultureel, sociaal, sportief, maatschappelijk, politiek of
wetenschappelijk vlak bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de plaatselijke/ruimere
gemeenschap kunnen in aanmerking komen.
Tenslotte komen ook de personen die zich op een moedige en/of onbaatzuchtige wijze hebben
ingezet voor hun medeburgers in aanmerking.
Artikel 3:
Het ereburgerschap wordt verleend door de gemeenteraad op voorstel van het college van
burgemeester en schepenen.
Artikel 4:
Ereburgers kunnen bij plechtige en officiële gebeurtenissen worden uitgenodigd. Bij
gelegenheid van bijzondere manifestaties kunnen ze worden uitgenodigd om op een ereplaats
zitting te nemen.
6.

Algemene vergaderingen van dienstverlenende vereniging Cipal: Aanduiding van de
vertegenwoordigers van de gemeente.
De gemeenteraad,
Gelet op het decreet lokaal bestuur en in het bijzonder op artikel 40 inzake de bevoegdheid
van de gemeenteraad en op titel 3 inzake de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van de dienstverlenende vereniging Cipal
(hierna kortweg “Cipal”);
Gelet op de statuten van Cipal en in het bijzonder op artikel 35 inzake de samenstelling van de
algemene vergadering;
Overwegende dat artikel 432 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de
vertegenwoordigers op de algemene vergadering rechtstreeks door de gemeenteraden
aangewezen worden uit hun leden;
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Beslist: Na geheime stemming: 12 stemmen voor; 6 stemmen tegen;
Artikel 1:
Als vertegenwoordiger van de gemeente op de algemene vergaderingen van Cipal wordt, voor
de duur van de legislatuur 2019-2024, aangeduid: de heer Philippe Van Bellingen, raadslid,
Fabiolalaan 87, 2627 Schelle, philip.van.bellingen@telenet.be0476 24 59 07, met als
plaatsvervanger de heer Karl Van Hoofstat, schepen, Steenwinkelstraat 399, 2627 Schelle,
karlvanhoofstat@telenet.be, 0495 77 28 13.
Artikel 2:
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en
in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan Cipal.
7.

Buitengewone Algemene Vergadering van Fluvius Antwerpen d.d. 27.03.2019:
Goedkeuring van agenda en voordracht van kandidaat-lid voor het regionaal
bestuurscomité (RBC) regio en voor de raad van bestuur.
De gemeenteraad,
Gelet op het feit dat de gemeente voor één of meerdere activiteiten aangesloten is bij de
opdrachthoudende vereniging Fluvius Antwerpen;
Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekend schrijven van 3 januari 2019 werd
opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van
Fluvius Antwerpen die op 27 maart 2019 plaats heeft in het Lindner Hotel, Lange Kievitstraat
125 te 2018 Antwerpen;
Gelet op de principenota die als documentatie aan de gemeente op 23 november 2018 per
brief overgemaakt werd;
Gelet op het feit dat overeenkomstig art. 18 van de statuten alle huidige mandaten bij Fluvius
Antwerpen onmiddellijk vervallen na voornoemde algemene vergadering en dat deze tot een
algehele vervanging van de bestuursorganen dient over te gaan;
Gelet op het feit dat de gemeente ingedeeld is bij een regionaal bestuurscomité (RBC);
Gelet op het feit dat overeenkomstig art. 17 punt 2 van de statuten elke gemeente het recht
heeft om één (1) kandidaat-lid voor te dragen voor het regionaal bestuurscomité (RBC);
Gelet op het feit dat overeenkomstig art. 12 punt 2 van de statuten de deelnemende
gemeenten het recht hebben om maximaal 15 kandidaat-bestuurders voor te dragen en dat het
om dezelfde persoon moet gaan die voorgedragen wordt als kandidaat-lid voor het RBC;
Gelet op het feit dat het totaal aantal door de algemene vergadering te benoemen leden van
de raad van bestuur beperkt is tot vijftien (15);
Gelet op het feit dat het om 'onafhankelijke bestuurders' moet gaan in de zin van artikel 1.1.1,
§2, 74° en dat er een aantal decretale en statutaire onverenigbaarheden zijn, zoals
beschreven in de toelichtingsnota die aan de deelnemende gemeenten overgemaakt werd;
Gelet op de beraadslagingen;
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur;
Op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Beslist: Na geheime stemming: 12 stemmen voor; 6 stemmen tegen;
Artikel 1:
Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering in buitengewone
zitting van de opdrachthoudende vereniging d.d. 27 maart 2019 met als enig agendapunt
'Statutaire ontslagnemingen en benoemingen'.
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Artikel 2:
Mevrouw Vera Goris, schepen, Fabiolalaan 18, 2627 Schelle, voor te dragen als kandidaat-lid
voor het regionaal bestuurscomité (RBC) Regio van de opdrachthoudende vereniging, voor de
duur van zes jaar, vanaf de algemene vergadering van 27 maart 2019 tot aan de eerste
algemene vergadering in het jaar 2025.
Artikel 3:
Dezelfde persoon vermeld in art. 2 tevens voor te dragen als kandidaat-lid voor de raad van
bestuur van de opdrachthoudende vereniging, voor een duur van zes jaar, vanaf de algemene
vergadering van 27 maart 2019 tot aan de eerste algemene vergadering in het jaar 2025.
Artikel 4:
De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering in
buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging op 27 maart 2019, op te dragen
zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van
heden inzake voormelde artikelen.
Artikel 5:
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende
vereniging Fluvius Antwerpen, ter attentie van het secretariaat, p/a Brusselsesteenweg 199 te
9090 Melle.
8.

Buitengewone Algemene Vergadering van Fluvius Antwerpen d.d. 27.03.2019:
Voordracht van de vertegenwoordiger.
De gemeenteraad,
Gelet op het feit dat de gemeente voor één of meerdere activiteiten aangesloten is bij de
opdrachthoudende vereniging Fluvius Antwerpen;
Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekend schrijven van 3 januari 2019 werd
opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van
Fluvius Antwerpen die op 27 maart 2019 plaats heeft in het Lindner Hotel, Lange Kievitstraat
125 te 2018 Antwerpen;
Gelet op de principenota die als documentatie aan de gemeente per brief van 23 november
2018 overgemaakt werd;
Gelet op het art. 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt
dat de deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers voor een algemene vergadering van
een opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden
van de gemeenteraad en dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient
te worden herhaald voor elke algemene vergadering;
Gelet op het feit dat de vertegenwoordigers voor een algemene vergadering aangeduid kunnen
worden voor de volledige duurtijd van de gemeentelijke legislatuur, nl. tot einde 2024;
Gelet op het feit dat de decretale en statutaire onverenigbaarheden, zoals beschreven in punt
2 van het documentatiedossier dat aan de deelnemende gemeente overgemaakt werd, ook
gelden voor de vertegenwoordigers op de algemene vergadering en dat de
vertegenwoordigers niet als kandidaat-lid mogen voorgedragen worden voor het regionaal
bestuurscomité (RBC) of voor de raad van bestuur;
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
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Beslist: Na geheime stemming: 12 stemmen voor; 6 stemmen tegen;
Artikel 1:
De heer Karl Van Hoofstat, schepen, Steenwinkelstraat 399, 2627 Schelle, aan te duiden als
vertegenwoordiger op de (Buitengewone) Algemene Vergaderingen voor de periode van heden
tot het einde van de gemeentelijke legislatuur.
Artikel 2:
De heer Pieter Smits, voorzitter GR, Interescautlaan 45, 2627 Schelle, aan te duiden als
plaatsvervangend vertegenwoordiger op de (Buitengewone) Algemene Vergaderingen voor de
periode van heden tot het einde van de gemeentelijke legislatuur.
Artikel 3:
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende
verengiging Fluvius Antwerpen, ter attentie van het secretariaat, p/a Brusselsesteenweg 199
te 9090 Melle.
9.

Projectvereniging Erfgoed Rupelstreek: Aanduiden van de leden voor de raad van
bestuur.
De gemeenteraad,
Gelet op de vernieuwing van de gemeenteraad op 03.01.2019;
Gezien een nieuwe Raad van Bestuur voor projectvereniging Erfgoed Rupelstreek dient
samengesteld te worden;
Gezien deze leden door de gemeenteraad dienen aangesteld te worden;
Gelet op artikel 6 van de statuten dat de gemeenteraden een lid uit de meerderheid
(stemgerechtigd) en lid uit de oppositie (raadgevend) dienen aan te duiden;
Als lid van de meerderheid wordt Vera Goris voorgedragen;
Als lid uit de oppositie wordt volgende persoon voorgedragen: Marjan Nauwelaert met als
plaatsvervanger Stijn Cools;
Beslist: Na geheime stemming: 12 stemmen voor; 6 stemmen tegen;
Artikel 1:
De gemeenteraad duidt de volgende personen aan als lid en als plaatsvervangend lid van
zowel coalitie als oppositie voor de gemeente Schelle om haar te vertegenwoordigen in de
Raad van Bestuur van projectvereniging Erfgoed Rupelstreek:
mevrouw Vera Goris, schepen, vanuit de meerderheid, als stemgerechtigd lid, vanuit de
oppositie, mevrouw Marjan Nauwelaert, raadslid, als lid met raadgevende stem, met als
plaatsvervanger de heer Stijn Cools, en dit voor de duur van de legislatuur 2019-2024.
Artikel 2:
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit.
10.

Buitengewone Algemene Vergadering van IKA d.d. 19.03.2019: Goedkeuring van de
agenda en voordracht voor de raad van bestuur.
De gemeenteraad,
Gelet op het decreet;
Gelet op de deelneming van de gemeente aan de dienstverlenende vereniging IKA,
Investeringsintercommunale voor de gemeenten van de Kempen en het Antwerpse;
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Gelet op de statuten van IKA, inzonderheid de bepalingen betreffende de voordracht en
aanduiding door de gemeenten van de mandatarissen met het oog op de vertegenwoordiging
van de gemeenten in de dienstverlenende vereniging;
Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekend schrijven van 17 januari 2019 werd
opgeroepen deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van IKA die op 19
maart 2019 plaats heeft om 18.00 uur in de E10 Hoeve, Kapelstraat 8 a - 2960 Brecht;
Gelet op de principenota die als documentatie aan de gemeente werd overgemaakt;
Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 18 van de statuten alle huidige mandaten bij IKA
onmiddellijk vervallen na voornoemde Algemene Vergadering en dat deze tot een algehele
vervanging van de bestuursorganen dient over te gaan;
Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 10 van de statuten de deelnemende gemeenten
het recht hebben om maximaal 15 kandidaat-bestuurders voor te dragen;
Gelet op de beraadslagingen;
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur;
Op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Beslist: Na geheime stemming: 12 stemmen voor; 6 stemmen tegen;
Artikel 1:
Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Algemene Vergadering in buitengewone
zitting van de dienstverlenende vereniging d.d. 19 maart 2019 met als agendapunten:
1.
Vaststelling van de voordrachten van de gemeenteraden voor de benoemingen
aan de algemene vergadering van de deelnemers.
2.
Statutaire ontslagnemingen en benoemingen.
Artikel 2:
De heer Philip Lemal, raadslid, Steenwinkelstraat 36, 2627 Schelle, philip.lemal@gmail.com,
voor te dragen als kandidaat-lid voor de Raad van Bestuur van de dienstverlendende
vereniging, voor een duur van zes jaar, vanaf de Algemene Vergadering van 19 maart 2019 tot
aan de eerste Algemene Vergadering in het jaar 2025.
Artikel 3:
De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de Algemene Vergadering in
buitengewone zitting van de dienstverlenende vereniging op 19 maart 2019, op te dragen
zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van
heden inzake voormelde artikelen.
Artikel 4:
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de dienstverlenende
vereniging IKA, ter attentie van het secretariaat, p/a Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle.
11.

Buitengewone Algemene Vergadering van IKA d.d. 19.03.2019: Aanduiden van een
vertegenwoordiger van de gemeente.
De gemeenteraad,
Gelet op het decreet;
Gelet op de deelneming van de gemeente aan de dienstverlenende vereniging IKA,
Investeringsintercommunale voor de gemeenten van de Kempen en het Antwerpse;
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Gelet op de statuten van IKA, inzonderheid de bepalingen betreffende de voordracht en
aanduiding door de gemeenten van de mandatarissen met het oog op de vertegenwoordiging
van de gemeenten in de dienstverlenende vereniging;
Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekend schrijven van 17 januari 2019 werd
opgeroepen deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van IKA die op 19
maart 2019 plaats heeft om 18.00 uur in de E10 Hoeve, Kapelstraat 8 a - 2960 Brecht;
Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald
wordt dat de deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers voor een Algemene
Vergadering van een dienstverlenende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te
wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat de vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke Algemene Vergadering;
Gelet op het feit dat de vertegenwoordigers voor een algemene vergadering aangeduid kunnen
worden voor de volledige duurtijd van de gemeentelijke legislatuur, nl. tot einde 2024;
Gelet op het feit dat de decretale en statutaire onverenigbaarheden, zoals beschreven in het
van het documentatiedossier dat aan de deelnemende gemeente overgemaakt werd, ook
gelden voor de vertegenwoordigers op de algemene vergadering en dat de
vertegenwoordigers niet als kandidaat-lid mogen voorgedragen worden voor de Raad van
Bestuur;
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Beslist: Na geheime stemming: 12 stemmen voor; 6 stemmen tegen;
Artikel 1:
De heer Pieter Smits, voorzitter GR, Interescautlaan 45, 2627 Schelle, pietersmits1@msn.com,
aan te duiden als vertegenwoordiger op de (Buitengewone) Algemene Vergaderingen voor de
periode van heden tot het einde van de gemeentelijke legislatuur.
Artikel 2:
De heer Karl Van Hoofstat, schepen, Steenwinkelstraat 399, 2627 Schelle,
karlvanhoofstat@telenet.be, aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger op de
(Buitengewone) Algemene Vergaderingen voor de periode van heden tot het einde van de
gemeentelijke legislatuur.
Artikel 3:
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de dienstverlenende
vereniging IKA, ter attentie van het secretariaat, p/a Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle.
12.

Algemene vergaderingen van Igean dienstverlening: Aanduiding van de
vertegenwoordigers van de gemeente - legislatuur 2019-2024.
De gemeenteraad,
Motivering
1.
Relevante voorgeschiedenis, feiten en context
Algemeen
Met het K.B. van 03.01.1969 werd overgegaan tot de oprichting van de coöperatieve
vennootschap Intercommunale Grondbeleid en Expansie Antwerpen, verder IGEAN cv
genoemd, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 08.07.1969.
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Op de buitengewone algemene vergadering van 08.11.2003 werd IGEAN cv omgevormd tot een
dienstverlenende vereniging IGEAN dienstverlening, gepubliceerd in de bijlagen van het
Belgisch Staatsblad op 19.12.2003.
Met de beslissing van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur,
Jeugd en Ambtenarenzaken van 1.04.2004 werden de wijzigingen van de statuten en de
omvorming van IGEAN cv in een dienstverlenende vereniging goedgekeurd.
Op de buitengewone algemene vergadering van 15.06.2007 werd de statutenwijziging van
IGEAN dienstverlening goedgekeurd en gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch
Staatsblad op 13.08.2007 onder nr. 07120366.
Op de buitengewone algemene vergadering van 18.12.2013 werd de statutenwijziging van
IGEAN dienstverlening goedgekeurd. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van
10.04.2014 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands bestuur, Inburgering,
Toerisme en Vlaamse rand.
Op de buitengewone algemene vergadering van 17.06.2016 werd de statutenwijziging en
verlenging van IGEAN dienstverlening tot 21.06.2034 goedgekeurd. Dit werd bevestigd bij het
Ministerieel Besluit van 03.10.2016 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur,
Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding.
In uitvoering van het nieuwe Decreet Lokaal Bestuur en de daarin voorziene bestuursorganen,
werd op de buitengewone algemene vergadering van 19.12.2018 een statutenwijziging
goedgekeurd.
Bij het begin van een nieuwe legislatuur moeten de lokale besturen nieuwe
vertegenwoordigers aanduiden voor de verschillende organen en beleidsgroepen van de
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waarvan het lokaal bestuur deel uitmaakt.
De gemeente is lid bij IGEAN dienstverlening en moet dus voor IGEAN dienstverlening nieuwe
vertegenwoordigers en plaatsvervangers aanduiden voor volgende vergaderingen:
algemene vergadering
beleidsgroep energie
stuurgroep wonen.
Algemene vergadering
Artikel 432 van het decreet lokaal bestuur en artikel 33, §1 van de statuten van IGEAN
dienstverlening bepalen dat de algemene vergadering samengesteld is uit de
vertegenwoordigers van de deelnemers. Voor de gemeenten worden ze rechtstreeks
aangewezen door de gemeenteraden uit hun leden.
Iedere gemeente duidt minstens één afgevaardigde en ook één plaatsvervanger aan. Artikel
447 van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat er een onverenigbaarheid bestaat tussen
vertegenwoordiger op de algemene vergadering en lid van een van de andere organen (raad
van bestuur).
De aanstelling van één vertegenwoordiger en één plaatsvervanger geldt bij voorkeur voor de
volledige legislatuur.
De vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene
vergadering.
Beleidsgroep energie
IGEAN dienstverlening is erkend als energiehuis voor het verstrekken van energieleningen.
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Artikel 9 van de samenwerkingsovereenkomst die hiertoe afgesloten werd tussen IGEAN
dienstverlening en de gemeente voorziet de oprichting van een beleidsgroep die instaat voor
het verder operationaliseren van de goede werking van het energiehuis.
Elke gemeente duidt één effectief en één plaatsvervangend lid aan voor deze beleidsgroep.
De vertegenwoordiger die aangesteld wordt is minstens gemeenteraadslid.
De aanstelling én het mandaat van deze vertegenwoordiger en plaatsvervanger geldt bij
voorkeur voor de volledige legislatuur.
Stuurgroep wonen
Opmerking: het aanstellen van een vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de stuurgroep
wonen, geldt enkel voor die gemeenten die deel uitmaken van een Interlokale Vereniging voor
het Lokaal Woonbeleid IVLW.
Concreet gaat het om volgende gemeenten:
IVLW WEBB: Brasschaat, Brecht, Essen en Wuustwezel
IVLW Midden: Malle, Schilde, Wijnegem, Wommelgem, Zandhoven en Zoersel
IVLW Zuidrand: Aartselaar, Boechout, Borsbeek, Edegem, Hove, Kontich, Lint en Mortsel
IVLW Rivierenland: Boom, Hemiksem, Niel, Rumst, Schelle en Zwijndrecht.
De gemeente maakt deel uit van de Interlokale Vereniging voor het Lokaal Woonbeleid IVLW
waarmee uitvoering wordt gegeven aan het Besluit van de Vlaamse Regering houdende
subsidiëring van intergemeentelijke projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid.
Artikel 10 van de statuten van de interlokale vereniging bepaalt dat het beheer van de
vereniging wordt toevertrouwd aan een stuurgroep die samengesteld is uit één afgevaardigde
van elke deelnemer, door de gemeenten aan te wijzen onder de gemeenteraadsleden, de
burgemeester of de schepenen.
Om een vlotte werking te garanderen is het aangewezen de schepen bevoegd voor wonen aan
te duiden als vertegenwoordiger.
De leden dienen eveneens een plaatsvervanger aan te wijzen die de afgevaardigde vervangt
bij afwezigheid.
De aanstelling én het mandaat van deze vertegenwoordiger en plaatsvervanger geldt bij
voorkeur voor de volledige legislatuur.
2.
•
•
•
•

Juridisch kader
Decreet Lokaal Bestuur
Statuten van IGEAN dienstverlening
Samenwerkingsovereenkomst energiehuis
Statuten IVLW.

3.
Financiële gevolgen
Het aanduiden van vertegenwoordigers en plaatsvervangers heeft op zich geen financiële
gevolgen voor het lokaal bestuur.
4.
Voorafgaande bespreking en adviezen
Mail van IGEAN van 15.01.2019 aan de algemeen directeur en aan de burgemeester met
uitgebreide informatie over de aanduiding van vertegenwoordigers.
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5.

Bijkomende bespreking.

Beslist: Na geheime stemming: 12 stemmen voor; 6 stemmen tegen;
Artikel 1:
De gemeenteraad duidt volgende vertegenwoordigers en plaatsvervangers aan voor IGEAN
dienstverlening:
1) Algemene vergadering
- Vertegenwoordiger: de heer Pieter Smits, voorzitter GR, Interescautlaan 45, 2627 Schelle,
pietersmits1@msn.com, 0479 30 09 62
- Plaatsvervanger: mevrouw Nicole Haerenout, raadslid, Fabiolalaan 110, 2627 Schelle,
haerenout.nicole@gmail.com, 0494 36 98 45
2) Beleidsgroep energie
- Vertegenwoordiger: de heer Rob Mennes, burgemeester, Provinciale Steenweg 144, 2627
Schelle, rob.mennes@telenet.be, 0475 61 74 03
- Plaatsvervanger: de heer Philippe Van Bellingen, raadslid, Fabiolalaan 87, 2627 Schelle,
philip.van.bellingen@telenet.be, 0476 24 59 07
3) Stuurgroep wonen
- Vertegenwoordiger: de heer Geert Rottiers, schepen, Mercatorplaats 6, 2627 Schelle,
gero@pandora.be, 0474 20 21 01
- Plaatsvervanger: de heer Philippe Van Bellingen, raadslid, Fabiolalaan 87, 2627 Schelle,
philip.van.bellingen@telenet.be, 0476 24 59 07.
Deze aanstellingen gelden in principe voor de volledige legislatuur 2019-2024.
Artikel 2:
Twee uittreksels van onderhavige gemeenteraadsbeslissing zullen aan IGEAN dienstverlening
worden bezorgd.
13.

Algemene vergaderingen van Igean milieu & veiligheid: Aanduiding van de
vertegenwoordigers van de gemeente - legislatuur 2019-2024.
De gemeenteraad,
Motivering
1.
Relevante voorgeschiedenis, feiten en context
Algemeen
Op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN cv van 08.11.2003 werd de
oprichtingsakte van de opdrachthoudende vereniging IGEAN milieu & veiligheid verleden.
Op 19.12.2003 verscheen de publicatie van de oprichtingsakte en de statuten van IGEAN milieu
& veiligheid in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.
Met de beslissing van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur,
Jeugd en Ambtenarenzaken van 01.04.2004 werd de oprichting en de statuten van IGEAN
milieu & veiligheid goedgekeurd.
Op de buitengewone algemene vergadering van 15.06.2007 werd de statutenwijziging van
IGEAN milieu & veiligheid goedgekeurd en gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch
Staatsblad op 13.08.2007 onder nr. 07120366.
Op de buitengewone algemene vergadering van 18.12.2013 werd de statutenwijziging van
IGEAN milieu & veiligheid goedgekeurd. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van
10.04.2014 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands bestuur, Inburgering,
Toerisme en Vlaamse rand.
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Op de buitengewone algemene vergadering van 17.06.2016 werd de statutenwijziging en
verlenging van IGEAN milieu & veiligheid tot 21.06.2034 goedgekeurd. Dit werd bevestigd bij
het Ministerieel Besluit van 03.10.2016 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur,
Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding.
In uitvoering van het nieuwe Decreet Lokaal Bestuur en de daarin voorziene bestuursorganen,
werd op de buitengewone algemene vergadering van 19.12.2018 een statutenwijziging
goedgekeurd.
Bij het begin van een nieuwe legislatuur moeten de lokale besturen nieuwe
vertegenwoordigers aanduiden voor de verschillende organen en beleidsgroepen van de
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waarvan het lokaal bestuur deel uitmaakt.
De gemeente is lid bij IGEAN milieu & veiligheid en moet dus voor IGEAN milieu & veiligheid
nieuwe vertegenwoordigers en plaatsvervangers aanduiden voor volgende vergaderingen:
algemene vergadering
adviescomité veiligheid
adviescomité milieu.
Algemene vergadering
Artikel 432 van het decreet lokaal bestuur en artikel 34, §1 van de statuten van IGEAN milieu &
veiligheid bepalen dat de algemene vergadering samengesteld is uit de vertegenwoordigers
van de deelnemers. Voor de gemeenten worden ze rechtstreeks aangewezen door de
gemeenteraden uit hun leden.
Iedere gemeente duidt minstens één afgevaardigde en ook één plaatsvervanger aan.
Artikel 447 van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat er een onverenigbaarheid bestaat
tussen vertegenwoordiger op de algemene vergadering en lid van een van de andere organen
(raad van bestuur of adviescomités).
De aanstelling van één vertegenwoordiger en één plaatsvervanger geldt bij voorkeur voor de
volledige legislatuur.
De vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene
vergadering.
Adviescomité veiligheid
Artikel 28 van de statuten van IGEAN milieu & veiligheid bepaalt dat er een adviescomité
“veiligheid” wordt opgericht, dat bestaat uit één vertegenwoordiger van elke betrokken
deelnemer als vertegenwoordigers van de werkgevers, evenals uit maximum zeven
vertegenwoordigers van de werknemers en de vertegenwoordigers van de arbeidsinspectie die
van rechtswege deel uitmaken van dit comité.
Elke gemeente die beroep doet op de gemeenschappelijke dienst PBW duidt op basis hiervan
één vertegenwoordiger aan. Deze vertegenwoordiger is minstens gemeenteraadslid.
De aanstelling én het mandaat van deze vertegenwoordiger geldt bij voorkeur voor de
volledige legislatuur.
Artikel 447 van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat er een onverenigbaarheid bestaat
tussen vertegenwoordiger op de algemene vergadering en lid van een van de andere organen
(raad van bestuur of adviescomités).
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Adviescomité milieu
Artikel 28 van de statuten van IGEAN milieu & veiligheid bepaalt dat er een adviescomité
“milieu” opgericht wordt dat bestaat uit de schepenen van leefmilieu van de betrokken
deelnemers.
De aanstelling én het mandaat van deze vertegenwoordiger geldt bij voorkeur voor de
volledige legislatuur.
Artikel 447 van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat er een onverenigbaarheid bestaat
tussen vertegenwoordiger op de algemene vergadering en lid van een van de andere organen
(raad van bestuur of adviescomités).
2.
•
•

Juridisch kader
Decreet Lokaal Bestuur
Statuten van IGEAN milieu & veiligheid

3.
Financiële gevolgen
Het aanduiden van vertegenwoordigers en plaatsvervangers heeft op zich geen financiële
gevolgen voor het lokaal bestuur.
4.
Voorafgaande bespreking en adviezen
Mail van IGEAN van 15.01.2019 aan de algemeen directeur en aan de burgemeester met
uitgebreide informatie over de aanduiding van vertegenwoordigers.
5.

Bijkomende bespreking.

Beslist: Na geheime stemming: 12 stemmen voor; 6 stemmen tegen;
Artikel 1:
De gemeenteraad duidt volgende vertegenwoordigers en plaatsvervangers aan voor IGEAN
milieu & veiligheid:
1) Algemene vergadering
- Vertegenwoordiger: de heer Pieter Smits, voorzitter GR, Interescautlaan 45, 2627 Schelle,
0479 30 09 62
- Plaatsvervanger: mevrouw Nicole Haerenout, raadslid, Fabiolalaan 110, 2627 Schelle,
0494 36 98 45
2) Adviescomité veiligheid
- Vertegenwoordiger: de heer Karl Van Hoofstat, schepen, Steenwinkelstraat 399, 2627
Schelle, 0495 77 28 13
3) Adviescomité milieu:
- Vertegenwoordiger = schepen van leefmilieu: de heer Rob Mennes, burgemeester,
Provinciale Steenweg 144, 2627 Schelle, gsm 0475 61 74 03
Deze aanstellingen gelden in principe voor de volledige legislatuur 2019-2024.
Artikel 2:
Twee uittreksels van onderhavige gemeenteraadsbeslissing zullen aan IGEAN milieu &
veiligheid worden bezorgd.
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14.

Algemene vergaderingen van Regionaal Landschap Rivierenland: Aanduiden van een
vertegenwoordiger van de gemeente en voordracht van een lid voor de Raad van
Bestuur.
De gemeenteraad,
Gelet op de toetreding van de gemeente Schelle sinds 25.03.2013;
Gelet op het art. 41, 4° van het Decreet Lokaal Bestuur dat stipuleert dat de gemeenteraad
bevoegd is voor de deelname aan verenigingen;
Gelet op het decreet van 21.10.1997 op het natuurbehoud en het natuurlijk milieu,
inzonderheid art. 54;
Gelet op de statuten van Regionaal Landschap Rivierenland vzw;
Overwegende dat het regionaal landschap het stimuleren van het streekeigen karakter, de
natuurrecreatie en het recreatief medegebruik, de natuureducatie, het natuurbehoud, het
herstel, het behoud en de aanleg van kleine landschapselementen, en de creatie van een
draagvlak voor elk van voornoemde aspecten tot doel heeft;
Overwegende dat deze doelstellingen zullen worden nagestreefd via concrete acties en
projecten op het terrein, die worden uitgewerkt in samenwerking en overleg met de andere
gebruikers van de open ruimte (natuur, landbouw, toerisme en recreatie, jacht);
Beslist: Na geheime stemming: 12 stemmen voor; 6 stemmen tegen;
Artikel 1:
Als effectief vertegenwoordiger van de gemeente op de algemene vergaderingen van
Regionaal Landschap Rivierenland wordt, voor de duur van de legislatuur 2019-2024, mevrouw
Katrien Herremans, raadslid, Oude Schans 36, 2627 Schelle, 0476 62 42 92,
en met als plaatsvervangend vertegenwoordiger de heer Pieter Smits, voorzitter GR,
Interescautlaan 45, 2627 Schelle, 0479 30 09 62.
Artikel 2:
Voor de Raad van Bestuur wordt volgende kandidaat voorgedragen: de heer Philip Lemal,
raadslid, Steenwinkelstraat 36, 2627 Schelle, 0474 34 20 53.
Artikel 3:
Een afschrift van deze beslissing te bezorgen aan het Regionaal Landschap Rivierenland vzw.
15. Logo Mechelen: Aanduiding afgevaardigden.
De gemeenteraad,
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 09.02.1999 houdende de statuten van het LOGO
Mechelen en het dossier "Bijakte LOGO Mechelen", waarin het beleidsplan van het LOGO
Mechelen wordt toegelicht, goed te keuren en om met de gemeente Schelle, naar analogie van
de andere Rupelgemeenten en Aartselaar, toe te treden tot het Lokaal Gezondheidsoverleg
(LOGO) Mechelen;
Gelet op het raadsbesluit d.d. 15.09.2009 houdende "Engagementsverklaring LOGO
Mechelen";
Gelet op de email d.d. 11.12.2018 met als kenmerk MS201804996 van LOGO Mechelen met het
verzoek om de afgevaardigden voor de gemeente- en OCMW-raad aan te duiden;
Beslist: Na geheime stemming: 12 stemmen voor; 6 stemmen tegen;
Artikel 1:
De heer Pieter Smits, voorzitter GR, wonende te 2627 Schelle, Interescautlaan 45, aan te
duiden als vertegenwoordiger van de gemeente en de heer Philippe Van Bellingen,
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gemeenteraadslid, wonende te 2627 Schelle, Fabiolalaan 87 aan te duiden als plaatsvervanger
voor de algemene vergadering van het Lokaal Gezondheidsoverleg (LOGO) Mechelen.
Artikel 2:
De heer Philip Lemal, gemeenteraadslid, wonende te 2627 Schelle, Steenwinkelstraat 36, aan
te duiden als kandidaat van de gemeente voor de raad van bestuur van het Lokaal
Gezondheidsoverleg (LOGO) Mechelen.
Artikel 3:
De gemeenteraad neemt kennis van de aanstelling van mevrouw Chris Kempenaers, met als
plaatsvervanger mevrouw Liesbeth Van Thillo, als niet-stemgerechtigd lid.
Artikel 4:
Deze aanstellingen gelden voor de duur van de legislatuur 2019-2024.
16. Mondelinge vragen.
De mondelinge vragen werden beantwoord door de bevoegde personen. De inhoud hiervan
kan beluisterd worden via het zittingsverslag (audio) dat na elke zitting wordt bezorgd aan de
fractieleiders.
18.

Invoeren retributiereglement voor het vernieuwen, verlengen of vervangen van de
verblijfsvergunning 'bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister - tijdelijk
verblijf' (elektronische A-kaart) - punt Vlaams Belang.
Dit punt werd aan de agenda toegevoegd op vraag van Vlaams Belang. Dit zal op de
eerstvolgende vergadering van de conferentie van de burgemeesters worden geagendeerd.
19. Vragen van Groen.
Electrabelsite Schelle
Regelmatig verschijnen er in de regionale dagbladen artikels over de Electrabelsite. Meestal
gaat het er over de wensen van invulling van de huidige eigenaar of aanvragen om de site te
gebruiken voor een evenement. Wij hebben volgende vragen aan het gemeentebestuur;
Aankoop van gronden door de gemeente Schelle
Huidige eigenaar liet weten niet meer geïnteresseerd te zijn om de volledige site te beheren of
te ontwikkelen. Is dit geen aangewezen moment om met de eigenaar in gesprek te gaan om
bepaalde terreinen aan te kopen?
Komt Schelle in aanmerking voor de installatie van een nieuwe gascentrale?
De federale regering heeft gelden vrijgemaakt om 6 tijdelijke gascentrales te bouwen in
België. Dit ter overbrugging van de afbouw van kerncentrales en de ontwikkeling van nieuwe
groene stroomvoorzieningen. Komt de site van Electrabel in aanmerking voor de bouw van een
nieuwe gascentrale? Is er in deze materie contact opgenomen met onze gemeente?
Windmolens op de site van Electrabel
De drie windmolens zijn binnen afzienbare tijd afgeschreven. Worden de windmolens
afgebroken of wordt er werk gemaakt van het plaatsen van nieuwe windmolens. Wie is er nu
eigenaar van deze windmolens? Kan er nagekeken worden of bij plaatsing van nieuwe
windmolens de inwoners betrokken worden door samenwerking met een coöperatieve
onderneming?
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Evenementen op de site van Electrabel
Er worden regelmatig evenementen georganiseerd op de site van Electrabel. Hiervoor moet
het college van burgemeester en schepenen de toestemming geven. Welke criteria worden
gebruikt door het gemeentebestuur om deze evenementen te gunnen of niet te gunnen?
Gebruik van de site voor tijdelijke grondopslag
Er loopt momenteel een aanvraag voor tijdelijk grondopslag op de site. Over welke termijn
spreekt men hier? Over welk soort grond gaat het? Van waar wordt de grond aangevoerd?
Bovenstaande vragen worden beantwoord door de burgemeester.
Omdat de agenda van de openbare zitting volledig is afgehandeld, verzoekt de voorzitter het
publiek de zaal te verlaten.
De raad gaat vervolgens over in geheime zitting voor afhandeling van volgende agenda:
GEHEIME ZITTING
17. Mededeling van ingekomen stukken.
Op verzoek van de voorzitter geeft de algemeen directeur lezing van volgende ingekomen
stukken: geen.
Omdat de agenda volledig is afgehandeld, sluit de burgemeester de zitting om 21:20 uur en
dankt de raadsleden voor de positieve samenwerking.
Namens de Gemeenteraad,

Betty Van Cauteren
algemeen directeur
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Pieter Smits
voorzitter
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