VERSLAG Gemeenteraad
MAANDAG 11 MAART 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,
Marjan Nauwelaert, Wietse Robbroeckx, raadsleden
Betty Van Cauteren, algemeen directeur

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: geen.
2.

Toelichting jaarverslag politiezone Rupel 2018: Toelichting door korpschef Peter
Muyshondt.
De korpschef geeft de nodige toelichting bij het jaarverslag 2018.
3.
Retributiereglement imkerproject Aerdborg.
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-Rupel 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”;
Overwegend dat op ditzelfde terrein een Bijenhal en bijhorende infrastructuur wordt voorzien;
Overwegende dat een retributiereglement verantwoord en noodzakelijk is;
Overwegende dat de inrichting van de Bijenhal een aanzienlijke investering is;
Overwegende dat het onderhoud van en het toezicht op de Bijenhal kosten voor het AGB
Fluctus Schelle met zich meebrengt;
Overwegend dat bijen een belangrijke indicator zijn voor milieu en landbouw;
Beslist: Goedgekeurd Met 15 stemmen voor (Rob Mennes, Geert Rottiers, Vera Goris, Karl Van

Hoofstat, Axel Boen, Philippe Van Bellingen, Rita Jacobs, Koen Vaerten, Nicole Haerenout,
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Katrien Herremans, Stijn Cools, Chantal Jacobs, Philip Lemal, Wietse Robbroeckx en Pieter
Smits), 4 onthoudingen (Leo Haucourt, Stan Scholiers, Myriam Baeyens en Marjan Nauwelaert)
Artikel 1:
Het hiernavolgend retributiereglement imkerproject volkstuintjes Aerdborg wordt
goedgekeurd:
“Retributiereglement imkerproject volkstuintjes Aerdborg
• 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 bijenhal en de
infrastructuur aan de Volkstuin “Aerdborg” Schelle.
• Artikel 2: Gebruiker (imker)
De retributie is verschuldigd door de imker aan wie het gebruik van de bijenhal, haar
infrastructuur en het materiaal wordt. De imker moet zich in regel stellen met de
voorschriften terzake van het FAVV en hiervan ook de nodige bewijzen voorleggen.
• Artikel 3: Retributie
De retributie voor de gebruiker (imker) wordt vastgesteld op minimaal € 115 excl. 21% BTW
per jaar voor het ter beschikking stellen van de infrastructuur en het materiaal. Indien er
meerdere kandidaten zijn, zal er tussen de personen die zich hebben aangemeld als
kandidaat-imker een bieding worden georganiseerd.
Indien het beheer van de bijenpopulatie toelaat dat er tegelijkertijd meerdere imkers in de
bijenhal hun imkeractiviteit naar behoren (veilig-gezond, organisatorisch,….) kunnen
uitoefenen, wordt de retributie vastgesteld op € 75 exclusief BTW per imker. Indien een
imker uit het samenwerkingsverband stapt wordt de retributie voor de overblijvende imker
aangepast aan het initieel vastgestelde retributie voor één imker vermeerderd met de
index van de consumptieprijzen.
De retributie dient betaald te worden alvorens gebruik te kunnen maken van de bijenhal,
haar infrastructuur en het ter beschikking gesteld materiaal. Ten laatste 14 dagen na het
verzenden van de factuur dient de retributie te worden betaald.
Het lidgeld is jaarlijks aanpasbaar aan het indexcijfer van de consumptieprijzen.
• Artikel 4: Waarborg
Voorafgaandelijk aan het gebruik en tegelijkertijd met de betaling van de retributie dient er
een waarborg van € 75 (per imker) te worden betaald. Bij een samenwerkingsverband met
meerdere imkers betaalt elke imker afzonderlijk eveneens de waarborg van € 75.
Deze waarborg wordt bij het beëindigen van de overeenkomst terugbetaald als de imker de
bijenhal, de infrastructuur en het materiaal volgens de voorwaarden van het huishoudelijk
reglement heeft achtergelaten. In een samenwerkingsverband van meerdere imkers wordt
er telkens na het beëindigen van de overeenkomst door een imker gecontroleerd of de hal,
infrastructuur en het materiaal volgens de voorwaarden van het huishoudelijk reglement
wordt achtergelaten.
De waarborg dient betaald te worden ten laatste 14 dagen na het verzenden van de factuur.
De waarborg wordt bij het beëindigen van de overeenkomst terugbetaald als de hal en de
infrastructuur niet beschadigd is en het materiaal volledig en onbeschadigd is.
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• Artikel 5: Huishoudelijk reglement
De gebruiker (imker) 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 oog op de invordering van onbetwiste en opeisbare schuldvordering kan de financiële
dienst een dwangbevel uitvaardigen, geviseerd en uitvoerbaar verklaard door het directie
comité. Een dergelijk dwangbevel wordt getekend bij de gerechtsdeurwaarder exploot.
• Artikel 7: Verzending verordening
Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.”
4.

Gemeentebelasting op het slopen, vervangen of verplaatsen windmolens.

Werd uitgesteld naar een andere zitting.
Reden: Een aangepast ontwerpbesluit zal volgende gemeenteraad aan de raadsleden worden
voorgelegd.
5.
Borgstelling voor het project Beco visvijver.
De gemeenteraad,
Aangezien IGEAN dienstverlening CVBA, met ondernemingsnummer 0206.767.574 en
maatschappelijke zetel Doornaardstraat 60 te 2160 Wommelgem,
hierna genoemd "de kredietnemer", besloten heeft bij Belfius Bank NV, RPR Brussel, BTW BE
0403.201.185, met maatschappelijke zetel Karel Rogierplein 11 te 1210 Brussel, hierna
genoemd "Belfius Bank”, een krediet aan te gaan ten belope van:
189.000 EUR (honderdnegenentachtigduizend euro) voor de financiering en afwikkeling van
het project Beco-visvijver (aankoop van Noeversebosweg 1) te Schelle,
met datum offerte: 03-12-2018.
Aangezien dit krediet met referentie o3129200 2018-12 van 189.000 EUR
(honderdnegenentachtigduizend euro) dient gewaarborgd te worden door de gemeente
Schelle.
Beslist: Goedgekeurd Met 14 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, Marjan Nauwelaert en Pieter Smits), 5
stemmen tegen (Rita Jacobs, Koen Vaerten, Stijn Cools, Chantal Jacobs en Wietse Robbroeckx)
Artikel 1:
Verklaart zich onvoorwaardelijk en onherroepelijk hoofdelijk borg te stellen voor de
terugbetaling van alle bedragen die door de kredietnemer verschuldigd zouden zijn ten
gevolge van het krediet wat betreft zowel het kapitaal als de intresten (verwijlinteresten
inbegrepen), de reserveringscommissie, de onkosten en de bijhorigheden.
Artikel 2:
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Machtigt Belfius Bank op het debet van haar rekening-courant, met waarde van hun vervaldag,
om het even welke bedragen te boeken, verschuldigd door de kredietnemer in het kader van
dit krediet en die nog mochten onbetaald blijven na een tijdsverloop van 30 dagen, berekend
vanaf de vervaldag. Het waarborggevend bestuur zal hiervan op de hoogte gehouden worden
door middel van een afschrift van de correspondentie aan de kredietnemer.
Artikel 3:
De gemeente Schelle verbindt zich, tot de eindvervaldatum van dit krediet en haar eigen
kredieten bij Belfius Bank alle nodige maatregelen te nemen om de storting te verzekeren op
haar rekening geopend bij deze maatschappij, van al de sommen die er op dit ogenblik
gecentraliseerd worden, hetzij uit hoofde van de wet (o.a. haar aandeel in het gemeentefonds
en in elk ander fonds dat dit zou vervangen of aanvullen, de opbrengst van de gemeentelijke
opcentiemen op de rijks-, gewest- en provinciebelastingen, alsmede de opbrengst van
gemeentebelastingen geïnd door de staat of het gewest), hetzij uit hoofde van een
overeenkomst, en dit niettegenstaande elke eventuele wijziging in de manier van de inning
van deze inkomsten.
Artikel 4:
Machtigt Belfius Bank ertoe deze inkomsten aan te wenden tot dekking van de bedragen die
door de kredietnemer, uit welke hoofde ook, mochten verschuldigd zijn en die aan de
gemeente Schelle aangerekend worden.
Artikel 5:
Deze door de gemeenteraad gegeven machtiging geldt als onherroepelijke delegatie in het
voordeel van Belfius Bank.
Artikel 6:
De gemeente Schelle kan zich niet beroepen noch op de bepalingen van eventuele
overeenkomsten tussen zichzelf en de kredietnemer, noch op om het even welke beschikking
om haar verplichtingen uit hoofde van deze borgstelling niet uit te voeren. De gemeente
Schelle ziet af van het voorrecht van uitwinning en van elke indeplaatsstelling in de rechten
van Belfius Bank en van elk verhaal tegen de kredietnemer, tegen elke medeschuldenaar of
medeborg, zolang Belfius Bank niet volledig is terugbetaald in kapitaal, interesten, kosten en
bijhorigheden. De gemeente Schelle staat aan Belfius Bank het recht toe om aan de
kredietnemer alle uitstel, voordelen en schikkingen toe te kennen die Belfius Bank geschikt
acht. De gemeente Schelle verklaart uitdrukkelijk dat de borgtocht gehandhaafd blijft, tot
beloop van de hierboven vermelde bedragen, welke wijzigingen Belfius Bank en/of de
kredietnemer ook mogen aanbrengen aan de bedragen en/of modaliteiten van het aan de
kredietnemer toegekende krediet. Belfius Bank wordt uitdrukkelijk ontslagen van de
verplichting de gemeente Schelle kennis te geven van de wijzigingen waarvan hierboven
sprake. Er wordt ten overvloede bepaald dat de gemeente Schelle eveneens verzaakt aan het
voordeel van artikel 2037 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek, volgens hetwelk de borg
ontslagen is wanneer door toedoen van de schuldeiser, de indeplaatsstelling ten gunste van
de borg niet meer tot stand kan komen.
Artikel 7:
Aangezien de kredietnemer zich verbonden heeft, o.m. in geval van liquidatie, onmiddellijk
het totaal bedrag van zijn schuld, zowel wat kapitaal als intresten, reserveringscommissie,
onkosten en bijhorigheden betreft, aan Belfius Bank terug te betalen, bevestigt de
gemeenteraad de hierboven aangegane verbintenissen, in verband met de betaling van de
bedragen, die door Belfius Bank uit dien hoofde zullen gevorderd worden.
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Artikel 8:
Mochten voormelde ontvangsten ontoereikend zijn voor de betaling van de verschuldigde
bedragen die aan de gemeente Schelle zullen aangerekend worden dan gaat ze de verbintenis
aan, bij Belfius Bank het bedrag te storten nodig om de vervallen schuld volledig af te betalen.
Artikel 9:
Bij gehele of gedeeltelijke laattijdige betaling van de verschuldigde bedragen, zijn de
interesten voor laattijdige betaling en de vergoeding voor invorderingskosten van rechtswege
en zonder ingebrekestelling verschuldigd, berekend volgens de wettelijke rentevoet die van
toepassing is bij betalingsachterstand bij handelstransactie.
Artikel 10:
De borg verklaart kennis te hebben genomen van bovenvermeld kredietcontract en bijhorend
Kredietreglement 2017 en er de bepalingen van te aanvaarden. Dit besluit is onderworpen aan
de toezichthoudende overheid zoals voorzien in de toepasselijke decreten en besluiten.
6.
Borgstelling voor het project Fabiolalaan-Ceulemansstraat.
De gemeenteraad,
Aangezien IGEAN dienstverlening CVBA, met ondernemingsnummer 0206.767.574 en
maatschappelijke zetel Doornaardstraat 60 te 2160 Wommelgem,
hierna genoemd "de kredietnemer", besloten heeft bij Belfius Bank NV, RPR Brussel, BTW BE
0403.201.185, met maatschappelijke zetel Karel Rogierplein 11 te 1210 Brussel, hierna
genoemd "Belfius Bank”, een krediet aan te gaan ten belope van:
1.846.520 EUR (één miljoen achthonderdzesenveertigduizend vijfhonderdtwintig euro) voor de
financiering en afwikkeling van het project Fabiolalaan-Ceulemansstraat (aankoop van
gronden en gebouwen) te Schelle, met datum offerte: 03-12-2018.
Aangezien dit krediet met referentie o3129200 2018-12 van 1.846.520 EUR (één miljoen
achthonderdzesenveertigduizend vijfhonderdtwintig euro) dient gewaarborgd te worden door
de gemeente Schelle.
Beslist: Goedgekeurd Met 14 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, Marjan Nauwelaert en Pieter Smits), 5
onthoudingen (Rita Jacobs, Koen Vaerten, Stijn Cools, Chantal Jacobs en Wietse Robbroeckx)

Artikel 1:
Verklaart zich onvoorwaardelijk en onherroepelijk hoofdelijk borg te stellen voor de
terugbetaling van alle bedragen die door de kredietnemer verschuldigd zouden zijn ten
gevolge van het krediet wat betreft zowel het kapitaal als de intresten (verwijlinteresten
inbegrepen), de reserveringscommissie, de onkosten en de bijhorigheden.
Artikel 2:
Machtigt Belfius Bank op het debet van haar rekening-courant, met waarde van hun vervaldag,
om het even welke bedragen te boeken, verschuldigd door de kredietnemer in het kader van
dit krediet en die nog mochten onbetaald blijven na een tijdsverloop van 30 dagen, berekend
vanaf de vervaldag. Het waarborggevend bestuur zal hiervan op de hoogte gehouden worden
door middel van een afschrift van de correspondentie aan de kredietnemer.
Artikel 3:
De gemeente Schelle verbindt zich, tot de eindvervaldatum van dit krediet en haar eigen
kredieten bij Belfius Bank alle nodige maatregelen te nemen om de storting te verzekeren op
haar rekening geopend bij deze maatschappij, van al de sommen die er op dit ogenblik
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gecentraliseerd worden, hetzij uit hoofde van de wet (o.a. haar aandeel in het gemeentefonds
en in elk ander fonds dat dit zou vervangen of aanvullen, de opbrengst van de gemeentelijke
opcentiemen op de rijks-, gewest- en provinciebelastingen, alsmede de opbrengst van
gemeentebelastingen geïnd door de staat of het gewest), hetzij uit hoofde van een
overeenkomst, en dit niettegenstaande elke eventuele wijziging in de manier van de inning
van deze inkomsten.
Artikel 4:
Machtigt Belfius Bank ertoe deze inkomsten aan te wenden tot dekking van de bedragen die
door de kredietnemer, uit welke hoofde ook, mochten verschuldigd zijn en die aan de
gemeente Schelle aangerekend worden.
Artikel 5:
Deze door de gemeenteraad gegeven machtiging geldt als onherroepelijke delegatie in het
voordeel van Belfius Bank.
Artikel 6:
De gemeente Schelle kan zich niet beroepen noch op de bepalingen van eventuele
overeenkomsten tussen zichzelf en de kredietnemer, noch op om het even welke beschikking
om haar verplichtingen uit hoofde van deze borgstelling niet uit te voeren. De gemeente
Schelle ziet af van het voorrecht van uitwinning en van elke indeplaatsstelling in de rechten
van Belfius Bank en van elk verhaal tegen de kredietnemer, tegen elke medeschuldenaar of
medeborg, zolang Belfius Bank niet volledig is terugbetaald in kapitaal, interesten, kosten en
bijhorigheden. De gemeente Schelle staat aan Belfius Bank het recht toe om aan de
kredietnemer alle uitstel, voordelen en schikkingen toe te kennen die Belfius Bank geschikt
acht. De gemeente Schelle verklaart uitdrukkelijk dat de borgtocht gehandhaafd blijft, tot
beloop van de hierboven vermelde bedragen, welke wijzigingen Belfius Bank en/of de
kredietnemer ook mogen aanbrengen aan de bedragen en/of modaliteiten van het aan de
kredietnemer toegekende krediet. Belfius Bank wordt uitdrukkelijk ontslagen van de
verplichting de gemeente Schelle kennis te geven van de wijzigingen waarvan hierboven
sprake. Er wordt ten overvloede bepaald dat de gemeente Schelle eveneens verzaakt aan het
voordeel van artikel 2037 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek, volgens hetwelk de borg
ontslagen is wanneer door toedoen van de schuldeiser, de indeplaatsstelling ten gunste van
de borg niet meer tot stand kan komen.
Artikel 7:
Aangezien de kredietnemer zich verbonden heeft, o.m. in geval van liquidatie, onmiddellijk
het totaal bedrag van zijn schuld, zowel wat kapitaal als intresten, reserveringscommissie,
onkosten en bijhorigheden betreft, aan Belfius Bank terug te betalen, bevestigt de
gemeenteraad de hierboven aangegane verbintenissen, in verband met de betaling van de
bedragen, die door Belfius Bank uit dien hoofde zullen gevorderd worden.
Artikel 8:
Mochten voormelde ontvangsten ontoereikend zijn voor de betaling van de verschuldigde
bedragen die aan de gemeente Schelle zullen aangerekend worden dan gaat ze de verbintenis
aan, bij Belfius Bank het bedrag te storten nodig om de vervallen schuld volledig af te betalen.
Artikel 9:
Bij gehele of gedeeltelijke laattijdige betaling van de verschuldigde bedragen, zijn de
interesten voor laattijdige betaling en de vergoeding voor invorderingskosten van rechtswege
en zonder ingebrekestelling verschuldigd, berekend volgens de wettelijke rentevoet die van
toepassing is bij betalingsachterstand bij handelstransactie.
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Artikel 10:
De borg verklaart kennis te hebben genomen van bovenvermeld kredietcontract en bijhorend
Kredietreglement 2017 en er de bepalingen van te aanvaarden. Dit besluit is onderworpen aan
de toezichthoudende overheid zoals voorzien in de toepasselijke decreten en besluiten.
7.

Oprichting gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (gecoro) voor de
legislatuur 2019-2024.
De gemeenteraad,
Gelet op het decreet lokaal bestuur, inzonderheid de artikels 2, 40, 41 en 56;
Gelet op de Vlaamse codex Ruimtelijke Ordening (VCRO), inzonderheid de artikels 1.3.3. en
1.3.4.;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 3.7.2009 tot vaststelling van een
deontologische code voor de leden van de provinciale en gemeentelijke commissies voor
ruimtelijke ordening en latere wijzigingen;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19.5.2000 tot vaststelling van nadere regels
voor de samenstelling, de organisatie en de werkwijze van de provinciale, intergemeentelijke
en gemeentelijke commissies voor ruimtelijke ordening en later wijzigingen;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 20.02.2014 houdende oprichting ‘Gemeentelijke
commissie voor ruimtelijke ordening (gecoro) voor de legislatuur 2013-2019’;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 29.12.2014 houdende ‘Gemeentelijke commissie voor
ruimtelijke ordening (gecoro): Benoeming leden voor de legislatuur 2013-2019’;
Overwegende dat de leden van de gecoro worden benoemd voor zes jaar, met dien verstande
dat hun benoeming hernieuwbaar is, en na de installatie van een nieuwe gemeenteraad wordt
overgegaan tot de benoeming van een nieuwe gecoro;
Overwegende dat de nieuwe gecoro pas aantreedt nadat de gemeenteraad de leden ervan
heeft benoemd en nadat de toezichttermijn, vermeld in artikel 332 van het decreet lokaal
bestuur, is verstreken;
Overwegende dat tot zolang de oude gecoro aanblijft;
Overwegende dat er inmiddels een nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd werd voor de
legislatuur 2019-2024;
Overwegende dat er bijgevolg overgegaan kan worden tot de benoeming van een nieuwe
gecoro voor de legislatuur 2019-2024;
Overwegende dat de huidige gecoro in de zittingen van 23.11.2018 en 20.02.2019 te kennen
gegeven heeft geen voorstander te zijn van een hernieuwing van de benoeming en voorstelt
om een oproep tot kandidatuurstelling te lanceren teneinde op die basis tot een samenstelling
en benoeming van een nieuwe gecoro te komen;
Overwegende dat hiermee ingestemd kan worden aangezien dit inderdaad de meest
wenselijke werkwijze is en temeer daar er inmiddels ook niet genoeg leden meer zijn om
louter via herbenoeming tot een nieuwe gecoro te komen;
Overwegende dat bijgevolg de volgende stappen gezet moeten worden om tot de
samenstelling van een nieuwe gecoro te komen:
1.
Een beslissing van de gemeenteraad houdende de vaststelling van het aantal
leden en de maatschappelijke geledingen die kunnen zetelen in de gecoro,
2.
Een bekendmaking van de oprichting van een nieuwe gecoro, met publieke
oproep tot het indienen van kandidaturen en vermelding van de einddatum voor
kandidatuurstelling,
3.
Het aanschrijven van de maatschappelijke geledingen met de vraag om
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kandidaturen te bezorgen voor een zetelend lid en een plaatsvervanger en dit voor de
einddatum voor kandidatuurstelling,
4.
Een beslissing van het college van burgemeester en schepenen houdende de
voordracht van de voorzitter en de vaste secretaris van de gecoro,
5.
Een beslissing van de gemeenteraad houdende de samenstelling van de gecoro,
met benoeming van de voorzitter, de leden, de plaatsvervangers en de vaste secretaris,
en eventueel een ondervoorzitter onder de leden, aangezien de voorzitter geen
plaatsvervanger heeft,
6.
Een beslissing van de deputatie houdende goedkeuring van de samenstelling van
de gecoro;
Overwegende dat met voorliggend besluit de eerst vermelde stap gezet zal worden, waarna op
korte termijn, m.n. in de periode maart-april, de stappen 2, 3 en 4 gezet zullen worden, waarna
dit dossier terug voorgelegd zal worden aan de gemeenteraad;
Overwegende dat de gemeenteraad op 20.2.2014 oordeelde dat de gecoro zal bestaan uit 4
deskundigen en 5 maatschappelijke geledingen, zijnde:
1.
Verenigingen voor milieu- en natuurbehoud
2.
Verenigingen van werkgevers en zelfstandigen
3.
Verenigingen van Landbouwers
4.
Verenigingen van Werknemers
5.
Socioculturele verenigingen;
Overwegende dat tevens geoordeeld werd dat voor de kandidatuurstelling van een lid en een
plaatsvervanger van de voormelde maatschappelijke geledingen de volgende verenigingen
zullen worden aangeschreven:
1.
Jeugdbond voor Natuur en Milieu (JNM) Klein-Brabant, Natuurpunt Rupelstreek,
Velt groep Zuid-Antwerpen/schelle,
2.
VOKA Antwerpen-Waasland, UNIZO Antwerpen, Bedrijvengroepering Schelle vzw,
3.
Landelijke beweging, Boerenbond, Landelijke Gilden,
4.
ACV Mechelen-Rupel, ACLVB Mechelen-Rupel-Kempen, ABVV Regio Antwerpen,
5.
Jeugdraad, Sportraad, Cultuurraad;
Overwegende dat er geen inhoudelijke elementen zijn om hieraan wijzigingen aan te brengen;
Overwegende dat hierbij meegegeven zal worden dat de voorkeur wordt gegeven aan een
gemeenschappelijke kandidatuurstelling van de verschillende verenigingen én aan
kandidatuurstellingen waarvan beide kandidaten van een verschillend geslacht zijn;
Overwegende dat nog meegegeven kan worden dat er, teneinde een gecoro te hebben die
weet wat er leeft in de gemeente Schelle en kan bijdragen aan het creëren van draagvlak bij de
lokale bevolking, voorkeur gegeven zal worden aan kandidaten die inwoner van de gemeente
Schelle zijn, dan wel een duidelijke band met de gemeente Schelle hebben;
Overwegende dat de burgemeester, de schepenen en de leden van de gemeenteraad geen lid
kunnen zijn van de gecoro;
Overwegende echter dat de zittingen van de gecoro openbaar zijn, waardoor deze wel door
hen bijgewoond kunnen worden, voor zover er niet door de gecoro besloten wordt om tot een
gesloten zitting over te gaan;
Overwegende dat de voorzitter voor elke vergadering van de gecoro het college van
burgemeester en schepenen en elke politieke fractie uit de gemeenteraad in kennis moet
stellen van de agenda en moet uitnodigen om een vertegenwoordiger af te vaardigen voor
aanwezigheid op de openbare zittingen;
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Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen de voorzitter en de vaste
secretaris kan voordragen;
Overwegende dat het hoofd van de dienst Ruimtelijke Ordening de taak van vaste secretaris
kan waarnemen;
Overwegende dat het presentiegeld voor de stemgerechtigde leden van de gecoro wordt
vastgesteld op € 12,50;
Overwegende dat de daartoe nodige kredieten zullen worden voorzien in het gemeentelijk
budget;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26.11.2015 houdende ‘Huishoudelijk reglement
gecoro: goedkeuring’;
Overwegende dat het goedgekeurde huishoudelijk reglement van de gecoro indien nodig en of
wenselijk door de nieuwe gecoro aangepast kan worden, waarna dit dan opnieuw ter
goedkeuring voorgelegd moet worden aan de gemeenteraad;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Beslist: Goedgekeurd Met 19 stemmen voor (Rob Mennes, Geert Rottiers, Vera Goris, Karl Van

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

Artikel 1:
De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (gecoro) van de gemeente Schelle zal
opnieuw worden samengesteld voor de legislatuur 2019-2024.
Artikel 2:
Het aantal leden van de gecoro wordt vastgesteld op 9, waarvan 4 deskundigen inzake
ruimtelijke ordening, de voorzitter inbegrepen en 5 vertegenwoordigers van de in artikel 3
vermelde maatschappelijke geledingen.
Artikel 3:
De volgende maatschappelijke geledingen worden uitgenodigd om deel uit te maken van de
gecoro en een afgevaardigde en een plaatsvervanger voor te dragen:
1.
Verenigingen voor milieu- en natuurbehoud
- 1 lid/1plaatsvervanger
2.
Verenigingen van werkgevers en zelfstandigen - 1 lid/1plaatsvervanger
3.
Verenigingen van Landbouwers
- 1 lid/1plaatsvervanger
4.
Verenigingen van Werknemers
- 1 lid/1plaatsvervanger
5.
Socio- culturele verenigingen
- 1 lid/1plaatsvervanger
Artikel 4:
Bij de behandeling van de ingediende kandidaturen zal er voorkeur gegeven worden aan:
- deskundigen inzake de materie ruimtelijke ordening;
- een gemeenschappelijke kandidatuurstelling vanuit de verschillende verenigingen binnen
een maatschappelijke geleding;
- kandidatuurstellingen waarvan beide kandidaten van een verschillend geslacht zijn;
- inwoners van de gemeente Schelle, dan wel mensen met een band met de gemeente Schelle.
Artikel 5:
Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd een oproep te doen tot
kandidatuurstelling van deskundigen en vertegenwoordigers van de in artikel 3 vermelde
maatschappelijke geledingen, waarbij de volgende verenigingen zullen worden
aangeschreven:
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1.

Jeugdbond voor Natuur en Milieu (JNM) Klein-Brabant, Natuurpunt Rupelstreek,
Velt groep Zuid-Antwerpen/schelle.
2.
VOKA Antwerpen-Waasland, UNIZO Antwerpen, Bedrijvengroepering Schelle vzw.
3.
Landelijke beweging, Boerenbond, Landelijke Gilden.
4.
ACV Mechelen-Rupel, ACLVB Mechelen-Rupel-Kempen, ABVV Regio Antwerpen.
5.
Jeugdraad, sportraad, cultuurraad.
Artikel 6:
De gemeenteraad zal de voorzitter en de leden en hun plaatsvervangers van de gecoro tijdens
een volgende zitting benoemen.
Artikel 7:
Het presentiegeld voor de stemgerechtigde leden en de secretaris van de gecoro wordt
opnieuw vastgesteld op 12,50 euro.
Artikel 8:
De gecoro kan het huishoudelijk reglement indien nodig en of wenselijk aanpassen, waarna
dit opnieuw ter goedkeuring voorgelegd moet worden aan de gemeenteraad.
8.

Aanstelling van vertegenwoordigers voor de (buitengewone) algemene vergaderingen
van intercommunales en verenigingen.
De gemeenteraad,
Gelet op de wet van 22.12.1986 betreffende de intercommunales en het decreet van
01.07.1987 betreffende de werkwijze van de controle op en de vaststelling van het
ambtsgebied van de intercommunales;
Gelet op de besluiten van de gemeenteraad tot deelname aan intercommunales en
verenigingen;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de statuten van vennootschappen of intercommunale verenigingen, hetzij gelijk
onder welke vorm, waarbij de gemeente aangesloten is;
Gezien de gemeenteraadsbesluiten waarbij de gemeente tot deze vennootschappen of
intercommunale verenigingen toetrad en het College van Burgemeester en Schepenen
opdracht kreeg de uitvoering ervan te verzekeren;
Overwegende dat de gemeente zich kan laten vertegenwoordigen op iedere gewone of
buitengewone algemene vergadering van deze vennootschappen of intercommunale
verenigingen;
Overwegende dat zulks dient te geschieden om de belangen van onze gemeente te
verdedigen;
Overwegende dat hiervoor een vertegenwoordiger al of niet deel uitmakende van het
gemeentebestuur en volgens de rechtsvorm van de vereniging, door de gemeenteraad dient
aangeduid te worden;
Overwegende dat deze persoon gerechtigd hoort te zijn, namens het gemeentebestuur, alle
akten en bescheiden met betrekking tot voormelde algemene vergaderingen te
onderschrijven;
Overwegende dat hij de gemeente binnen het hierna bepaalde tijdsbestek zal
vertegenwoordigen tijdens de gewone en buitengewone algemene vergaderingen, zonder
afbreuk te doen aan de prerogatieven van het lid dat de gemeente vertegenwoordigt in de
schoot van de raad van bestuur;
Overwegende dat het gewenst is dat deze vertegenwoordiger voor een periode eindigend bij
de vernieuwing van de gemeenteraad aangesteld wordt;
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Gezien er aanleiding tot bestaat dat de gemeenteraad van nu af, voor het geval van
verhindering of belet van de door hem aangeduide vertegenwoordiger, een plaatsvervanger
zou aanduiden;
Overwegende dat deze aanduiding voor alle vennootschappen of intercommunale
verenigingen, waarbij de gemeente aangesloten is zal gelden en de gegeven volmacht
rechtsgeldig zal zijn, hetzij gelijk voor welke gewone of buitengewone algemene vergadering
tot bij de vernieuwing van de gemeenteraad;
Gelet op de voorgebrachte kandidaturen voor elke vereniging;
Gaat in geheime stemming en bij afzonderlijke geheime stemming over tot het aanduiden van
de vertegenwoordigers van de gemeente en hun plaatsvervangers, voor de gewone of
buitengewone algemene vergaderingen van iedere hierna vermelde vennootschap of
intercommunale vereniging, waarbij de gemeente aangesloten is:
1. WOONPUNT SCHELDE-RUPEL
2. VERENIGING VAN VLAAMSE STEDEN EN GEMEENTEN
3. TOERISME RUPELSTREEK
4. ONDERWIJSSECRETARIAAT VLAAMSE STEDEN EN GEMEENTEN
5. INTER-REGIES
6. ETHIAS
Negentien raadsleden nemen aan de stemming deel en er worden telkens negentien
stembrieven gevonden in de stembus;
Na aflezing van de stembrieven waarbij 1) als vertegenwoordiger en 2) als plaatsvervanger is
aangeduid, kan volgende stemuitslag opgemaakt worden:
WOONPUNT SCHELDE-RUPEL
Aantal stembiljetten: 19, waarvan 2 ongeldig
Aantal stemmen behaald door de kandidaten:
1. Stijn Cools 5 stemmen
2. Plaatsvervanger: Rita Jacobs 5 stemmen
1. Eddy Wouters 12 stemmen
2. Plaatsvervanger: Luc Vandekerkhof 12 stemmen
VERENIGING VAN VLAAMSE STEDEN EN GEMEENTEN
Aantal stembiljetten: 19
Aantal stemmen behaald door de kandidaten:
1. Chantal Jacobs, 5 stemmen
2. Plaatsvervanger: Wietse Robbroeckx, 5 stemmen
1. Pieter Smits, 14 stemmen
2. Plaatsvervanger: Rob Mennes, 14 stemmen
TOERISME RUPELSTREEK
Aantal stembiljetten: 19, waarvan 1 blanco en 1 onthouding
Aantal stemmen behaald door de kandidaten:
1. schepen voor toerisme, de heer Axel Boen
1. Marjan Nauwelaert, 7 stemmen
2. Plaatsvervanger: Stijn Cools, 7 stemmen
1. Nicole Haerenout, 10 stemmen
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2. Plaatsvervanger: Katrien Herremans, 10 stemmen
ONDERWIJSSECRETARIAAT VLAAMSE STEDEN EN GEMEENTEN
Aantal stembiljetten: 19, waarvan 2 onthoudingen
Aantal stemmen behaald door de kandidaten:
1. Chantal Jacobs, 5 stemmen
2. Plaatsvervanger: Rita Jacobs, 5 stemmen
1. Katrien Herremans, 12 stemmen
2. Plaatsvervanger: Philip Lemal, 12 stemmen
INTER-REGIES
Aantal stembiljetten: 19, waarvan 1 blanco
Aantal stemmen behaald door de kandidaten:
1. Rita Jacobs, 5 stemmen
2. Plaatsvervanger: Stijn Cools, 5 stemmen
1. Geert Rottiers, 13 stemmen
2. Plaatsvervanger: Philippe Van Bellingen, 13 stemmen
ETHIAS
Aantal stembiljetten: 19, waarvan 1 blanco
Aantal stemmen behaald door de kandidaten:
1. Rita Jacobs, 5 stemmen
2. Plaatsvervanger: Stijn Cools, 5 stemmen
1. Vera Goris, 13 stemmen
2. Plaatsvervanger: Philippe Van Bellingen, 13 stemmen
Beslist: Na geheime stemming: bij meerderheid van stemmen;
Artikel 1:
Voor de volgende intercommunales en verenigingen worden volgende personen aangeduid als
vertegenwoordiger (aangeduid als 1.) en als plaatsvervangende vertegenwoordiger (aangeduid
als 2.) van de gemeente Schelle, om haar te vertegenwoordigen en haar belangen te
behartigen op de algemene en buitengewone algemene vergaderingen:
WOONPUNT SCHELDE-RUPEL
1. Eddy Wouters
2. Luc Vandekerkhof
VERENIGING VAN VLAAMSE STEDEN EN GEMEENTEN
1. Pieter Smits
2. Rob Mennes
TOERISME RUPELSTREEK
Schepen voor Toerisme, Axel Boen
1. Nicole Haerenout
2. Katrien Herremans
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ONDERWIJSSECRETARIAAT VLAAMSE STEDEN EN GEMEENTEN
1. Katrien Herremans
2. Philip Lemal
INTER-REGIES
1. Geert Rottiers
2. Philippe Van Bellingen
ETHIAS
1. Vera Goris
2. Philippe Van Bellingen
Artikel 2:
Deze aanstellingen gelden voor een periode eindigend bij de vernieuwing van de
gemeenteraad na de gemeenteraadsverkiezingen en voor de hierboven vermelde
vennootschappen en intercommunales.
Artikel 3:
Deze vertegenwoordigingen kunnen ten allen tijde door de gemeenteraad ingetrokken
worden.
Artikel 4:
Het college van burgemeester en schepenen wordt met de uitvoering van dit besluit gelast.
9.

Buitengewone Algemene Vergadering van Pidpa d.d. 25.03.2019: Vaststelling van het
mandaat van de afgevaardigde van de gemeente.
De gemeenteraad,
Feiten en context
De gemeente is deelnemer aan de opdrachthoudende vereniging Pidpa.
Op maandag 25 maart 2019 om 11.00 uur organiseert Pidpa de buitengewone algemene
vergadering op het hoofdkantoor, Desguinlei 246 te 2018 Antwerpen.
De agenda van deze vergadering is als volgt:
1.
Nazicht van de volmachten/raadsbesluiten voor de afgevaardigden.
2.
Benoeming nieuwe bestuurders.
3.
Bepaling rangorde voorgedragen bestuurders met raadgevende stem.
Aanwijzing.
4.
Benoemingen leden adviescomités.
5.
Goedkeuring van het verslag staande de vergadering.
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om deze agendapunten goed te keuren.
Overeenkomstig de decretale bepalingen moet bij de algehele vernieuwing van de
gemeenteraden, binnen de eerste drie maanden van het jaar volgend op dat van de
verkiezingen, een algemene vergadering worden bijeengeroepen waarbij tot een algehele
vervanging van de raad van bestuur wordt overgegaan. Ook dienen er eventueel voordrachten
te worden gedaan betreffende de adviescomités en de afgevaardigde op de algemene
vergadering.
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Historiek
Brief van Pidpa van 4 februari 2019 met het voorstel van samenstelling van de nieuwe raad van
bestuur en toelichting betreffende de voordracht van een bestuurder met raadgevende stem,
de voordracht van de leden van de diverse adviescomité en de voordracht van de
afgevaardigde op de algemene vergadering.
Mevr. Aline Ams maakt tot de algehele vernieuwing nog steeds deel uit van de raad van
bestuur.
Juridische grond
De statuten van de opdrachthoudende vereniging Pidpa.
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.
Financiële aspecten
Er zijn hieraan geen financiële aspecten verbonden.
Argumentatie
Bij de algehele vernieuwing van de gemeenteraden dienen er voor de intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden de nodige voordrachten gedaan worden voor de vorming van een
nieuwe raad van bestuur, adviescomités en afgevaardigde op de algemene vergadering.
Beslist: Na geheime stemming: bij meerderheid van stemmen;
Artikel 1:
Kennis wordt genomen van de uitnodigingsbrief van 4 februari 2019, waarmee Pidpa de
agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering heeft meegedeeld en deze agenda heeft
toegelicht, goedgekeurd bij eenparigheid.
Artikel 2:
Kennis wordt genomen van het voorstel betreffende de samenstelling van de nieuwe Raad van
Bestuur. Alle voorgestelde mandatarissen worden voorgedragen als kandidaat-lid voor de
Raad van Bestuur:
- Fabienne Blavier (Mechelen)
- Nicole Boonen (Retie)
- Kris Gebruers (Olen)
- Tine Gielis (Laakdal)
- Werner Hens (Balen)
- Wim Jordens (Malle)
- René Lauwers (Aartselaar)
- Mieke Van den Brande (Bonheiden)
- Lieve De Block (Kapellen)
- Sven Deckers (Brecht)
- Dirk Bauwens (Schilde)
- Katusha Vervloesem (Rumst)
- Pieter Verhesen (Geel)
- Savannah Van Dongen (Turnhout)
- Kristof Sels (Sint-Katelijne-Waver)
Goedgekeurd bij eenparigheid
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Artikel 3:
Kennis wordt genomen van het feit dat aan de vergaderingen van de raad van bestuur kan
worden deelgenomen door één lid met raadgevende stem die dient te behoren tot de
oppositie, goedgekeurd bij eenparigheid.
Artikel 4:
Als gemeentelijke vertegenwoordiger voor het A-adviescomité (watervoorziening) wordt
voorgedragen:
mijnheer Karl Van Hoofstat, schepen, met 11 stemmen
Artikel 5:
Als gemeentelijke vertegenwoordiger voor het D-adviescomité (gemeentelijke collectieve
watersanering) wordt voorgedragen:
mijnheer Karl Van Hoofstat, schepen, met 12 stemmen
Artikel 6:
Als gemeentelijke vertegenwoordiger voor alle algemene vergaderingen van Pidpa voor de
periode van de ganse legislatuur 2019-2024, wordt aangewezen:
mijnheer Philippe Van Bellingen met als vervanger de heer Rob Mennes met 11 stemmen
Artikel 7:
Aan de gemeentelijke vertegenwoordiger wordt de opdracht gegeven om op de Buitengewone
Algemene Vergadering van 25 maart 2019 overeenkomstig deze beslissing te stemmen, alsook
de benoemingen goed te keuren, evenals op elke andere algemene vergadering die wordt
samengeroepen ter behandeling van de agendapunten van deze vergadering, bij
eenparigheid.
Artikel 8:
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.
10.

Buitengewone Algemene Vergadering van dienstverlenende vereniging Cipal d.d.
22.03.2019: Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente.
De gemeenteraad,
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (“DLB”) en in het bijzonder op art.
40 inzake de bevoegdheid van de gemeenteraad;
Gelet op titel 3 van het DLB inzake de intergemeentelijke samenwerking en in het bijzonder op
art. 432, derde lid dat bepaalt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger
dient herhaald te worden voor elke algemene vergadering;
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van de dienstverlenende vereniging Cipal
(“Cipal ”);
Gelet op de statuten van Cipal;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 04.02.2019 inzake de aanduiding van de
vertegenwoordiger van de gemeente op de algemene vergaderingen van Cipal;
Gelet op de oproeping van 22 januari 2019 tot de bijzondere algemene vergadering van Cipal
van 22 maart 2019 met de volgende agendapunten:
1.
Benoeming van de leden van de raad van bestuur
2.
Akteneming van de gemeenteraadsbeslissingen tot aanduiding van een lid van de
raad van bestuur met raadgevende stem en bepaling van de rangorde
3.
Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering;
Gelet op de toelichtende nota bij de agendapunten van de bijzondere algemene vergadering;
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Overwegende dat geen redenen voorhanden zijn om goedkeuring van de agendapunten te
weigeren;
Na beraadslaging en stemming;
Beslist: Goedgekeurd Met 19 stemmen voor (Rob Mennes, Geert Rottiers, Vera Goris, Karl Van

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

Artikel 1:
Op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota worden de agendapunten van
de bijzondere algemene vergadering van Cipal van 22 maart 2019, zoals overgemaakt per
aangetekende brief en e-mail d.d. 22 januari 2019, goedgekeurd.
Artikel 2:
De gemeentelijke vertegenwoordiger wordt gemandateerd om op de bijzondere algemene
vergadering van Cipal van 22 maart 2019 te handelen en te beslissen conform dit besluit.
Indien deze algemene vergadering niet geldig zou kunnen beraadslagen of indien deze
algemene vergadering om welke reden dan ook zou worden verdaagd, dan blijft de
gemeentelijke vertegenwoordiger gemachtigd om deel te nemen aan elke volgende
vergadering met dezelfde agenda.
Artikel 3:
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.
11.

Buitengewone Algemene Vergadering van Cipal d.d. 22.03.2019: Goedkeuring
voordrachtlijst van kadidaat-bestuurders voor de raad van bestuur.
De gemeenteraad,
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (“DLB”) en in het bijzonder op art.
40 inzake de bevoegdheid van de gemeenteraad;
Gelet op titel 3 van het DLB inzake de intergemeentelijke samenwerking en meer bepaald art.
445 dat bepaalt dat er, in geval van algehele vernieuwing van de gemeenteraden, binnen de
eerste drie maanden van het jaar volgend op dat van de verkiezingen, een algemene
vergadering moet worden bijeengeroepen waarbij tot een algehele vervanging van de raad van
bestuur wordt overgegaan;
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van de dienstverlenende vereniging Cipal
(“Cipal”);
Gelet op de statuten van Cipal;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 11.03.2019 inzake de aanduiding van de
vertegenwoordiger van de gemeente op de algemene vergaderingen van Cipal;
Gelet op de oproeping van 22 januari 2019 tot de bijzondere algemene vergadering van Cipal
van 22 maart 2019 met de volgende agendapunten:
1.
Benoeming van de leden van de raad van bestuur
2.
Akteneming van de gemeenteraadsbeslissingen tot aanduiding van een lid van de
raad van bestuur met raadgevende stem en bepaling van de rangorde
3.
Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering;
Gelet op de toelichtende nota van Cipal betreffende de agendapunten van de bijzondere
algemene vergadering van 22 maart 2019;
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Gelet op art. 30 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten dat de voorwaarden
m.b.t. de toepassing van de in house-exceptie bepaalt;
Overwegende dat het belangrijk is dat de deelnemers van Cipal beroep kunnen doen op de in
house-exceptie en derhalve opdrachten kunnen toevertrouwen aan Cipal zonder dat de
formele aanbestedingsprocedure moet worden gevoerd;
Overwegende dat de in house-exceptie o.m. inhoudt dat er sprake moet zijn van een
‘gezamenlijke controle’, hetgeen concreet betekent dat de besluitvormingsorganen van Cipal
moeten worden samengesteld uit vertegenwoordigers van alle deelnemers waarbij individuele
vertegenwoordigers verscheidene of alle deelnemers kunnen vertegenwoordigen;
Gelet op het volgende voorstel van gezamenlijke voordrachtlijst van 15 kandidaat-bestuurders:
Dries Wim, burgemeester Genk
Eens Karolien, schepen Tessenderlo
Fourie Lore, schepen Landen
Geypen Greet, schepen Mechelen
Iacopucci Pietro, schepen Waregem
Janssens Lieven, burgemeester Vorselaar
Mannaert Dieter, schepen Dendermonde
Matheï Steven, burgemeester Peer
Moons Jan, schepen Heist-op-den-Berg
Paredaens Koen, schepen Zoersel
Stijnen Francis, schepen Turnhout
Thijs Heidi, gemeenteraadslid Zutendaal
Vancraeyenest Lawrence, schepen Edegem
Vandeweerd Sofie, burgemeester Dilsen-Stokkem
Verbeeck Paul, burgemeester Nijlen
Overwegende dat deze gezamenlijke voordrachtlijst tot stand kwam na een uitgebreide
consultatie- en overlegronde door de uittredende voorzitter van Cipal;
Overwegende dat bij de opmaak van deze gezamenlijke voordrachtlijst o.m. rekening
gehouden werd met de decretale en statutaire bepalingen, geografische verdeling,
bevolkingscijfers, politieke verdeling, man/vrouw verhouding, continuïteit/vernieuwing
binnen de raad van bestuur;
Na beraadslaging en stemming;
Beslist: Na geheime stemming: bij meerderheid van stemmen;
Artikel 1:
De gemeenteraad keurt de voormelde gezamenlijke voordrachtlijst van 15 kandidaatbestuurders goed bij eenparigheid.
Artikel 2:
De gemeenteraad duidt uit de lijst van 15 kandidaat-bestuurders volgende individuele
vertegenwoordiger aan:
Paul Verbeeck, met 12 stemmen ja, 6 neen en 1 stem ongeldig
Artikel 3: (optioneel)
De gemeenteraad duidt volgend gemeenteraadslid als kandidaat-lid van de raad van bestuur
met raadgevende stem aan:
Jacobs Chantal, met 18 stemmen ja en 1 onthouding geboren 26.09.1964, van het vrouwelijke
geslacht
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Artikel 4:
De vertegenwoordiger van de gemeente wordt gemandateerd om op de bijzondere algemene
vergadering van Cipal van 22 maart 2019 te handelen en te beslissen conform dit besluit.
Indien deze algemene vergadering niet geldig zou kunnen beraadslagen of indien deze
algemene vergadering om welke reden dan ook zou worden verdaagd, dan blijft de
vertegenwoordiger van de gemeente gemachtigd om deel te nemen aan elke volgende
vergadering met dezelfde agenda, bij eenparigheid.
Artikel 5:
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van onderhavig
besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan Cipal.
12.

Buitengewone Algemene Vergadering van Igean dienstverlening d.d. 20.03.2019:
Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente inzake de
agendapunten.
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 8.07.1969.
Op de buitengewone algemene vergadering van 8.11.2003 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 01.04.2004 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.
De gemeente is lid bij IGEAN dienstverlening.
Raad van bestuur
Overeenkomstig artikel 431 van het Decreet Lokaal Bestuur beschikt IGEAN dienstverlening
naast een algemene vergadering over een raad van bestuur. Artikel 434 van het Decreet Lokaal
Bestuur bepaalt dat het aantal leden van deze raad van bestuur maximaal 15 bedraagt.
De concrete voordracht regeling is opgenomen in artikel 17 van de statuten van IGEAN
dienstverlening.
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Het resultaat hiervan is een lijst van 15 kandidaat-bestuurders voor de raad van bestuur van
IGEAN dienstverlening.
De benoeming van deze kandidaat-bestuurders wordt voorgelegd aan de buitengewone
algemene vergadering van 20.03.2019.
Overeenkomstig artikel 440 van het Decreet Lokaal Bestuur kunnen aan de vergaderingen van
de raad van bestuur eveneens worden deelgenomen door rechtstreeks door verschillende
gemeenten aangewezen afgevaardigden die lid zijn met raadgevende stem.
De statuten vermelden de criteria die bepalend zijn voor de wijze van aanwijzing van die
afgevaardigden, die altijd raadsleden zijn die in de betrokken gemeenten verkozen zijn op een
lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester en
schepenen.
Artikel 15, §2 van de statuten van IGEAN dienstverlening bepaalt dat er per regio maximaal 1
bestuurder met raadgevende stem kan aangeduid worden, rekening houdend met volgende
criteria in dalende volgorde:
1. het geslacht dat het minst vertegenwoordigd is in de raad van bestuur.
2. de eenparigheid van stemmen waarmee de betrokkene werd aangeduid door de
gemeenteraad.
3. de jongste kandidaat.
Alle door de gemeenten voorgedragen kandidaat-bestuurders met raadgevende stem worden
per regio gerangschikt op basis van voormelde criteria. De buitengewone algemene
vergadering van 20.03.2019 neemt akte van de per regio best gerangschikte kandidaatbestuurder met raadgevende stem.
De aanstelling en het mandaat van de leden van de raad van bestuur gelden in principe voor
de volledige legislatuur.
Besluitvorming
De raad van bestuur van 05.12.2018 heeft beslist om de buitengewone algemene vergadering
te organiseren in de burelen van IGEAN, gelegen aan de Doornaardstraat 60 te Wommelgem,
op woensdag 20.03.2019 om 19.00 uur met als enige agendapunt het benoemen van de leden
van de raad van bestuur.
Met het schrijven van IGEAN dienstverlening van 06.02.2019 werd de uitnodiging en de
dagorde voor de buitengewone algemene vergadering van 20.03.2019 aan alle deelnemers
bezorgd.
De documenten werden via het infonet ter beschikking gesteld van alle deelnemers.
De gemeenteraad heeft met een afzonderlijk besluit de vertegenwoordiger van de gemeente
voor de algemene vergaderingen van IGEAN dienstverlening aangeduid.
Artikel 432 van het Decreet Lokaal Bestuur en artikel 33, §1 van de statuten bepalen dat de
vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene
vergadering.
Met onderstaande beslissing wordt het mandaat van deze vertegenwoordiger bepaald.
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2.
•
•

Juridisch kader
Decreet Lokaal Bestuur van 22.12.2017
Statuten van IGEAN dienstverlening.

3.
Financiële gevolgen
De buitengewone algemene vergadering heeft op zich geen financiële gevolgen voor het
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.
Mail van IGEAN van 06.02.2019 aan de algemeen directeur en aan de burgemeester voor de
aanduiding van de leden van de raad van bestuur.
5.

Bijkomende bespreking

Beslist: Goedgekeurd Met 19 stemmen voor (Rob Mennes, Geert Rottiers, Vera Goris, Karl Van

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

Artikel 1:
De gemeenteraad neemt kennis van de dagorde van de buitengewone algemene vergadering
van IGEAN dienstverlening die zal gehouden worden in de burelen van IGEAN, gelegen aan de
Doornaardstraat 60 te Wommelgem, op woensdag 20.03.2019 om 19.00 uur evenals van alle
daarbij horende documenten en keurt op basis hiervan de benoeming goed van volgende
leden voor de raad van bestuur:
Gemeente
Gemeente Aartselaar
Gemeente Boom

Regio
zuid
zuid

Grootte
middel
middel

Gemeente Brasschaat
Gemeente Hemiksem
Gemeente Hove
Gemeente Konich
Gemeente Malle

noord
zuid
zuid
zuid
noord

groot
klein
klein
groot
middel

Gemeente Niel
Gemeente Ranst
Gemeente Schelle
Gemeente Schilde
Gemeente Schoten
Gemeente Stabroek
Gemeente Wuustwezel
Gemeente Zwijndrecht

zuid
midden
zuid
midden
midden
noord
noord
zuid

klein
middel
klein
middel
groot
middel
groot
middel
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Naam
Eddy Vermoesen
Ann De Smedt
Jeroen Baert (*)
Goele Fonteyn
Jenne Meyvis
Koen Volckaerts
Cindy Verbaeden
Harry Hendrickx
Sanne Van Looy (*)

M/V
M
V
M
V
M
M
V
M
V

Bart Van der Velde
Johan De Ryck
Vera Goris
Dirk Bauwens
Walter Brat
Rik Frans
Dieter Wouters
Ann Van Damme

M
M
V
M
M
M
M
V
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(*) na 3 jaar
Artikel 2:
De vertegenwoordiger van de gemeente, die met een afzonderlijk besluit werd benoemd,
wordt gemandateerd om op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN
dienstverlening van 20.03.2019 deel te nemen aan de bespreking over de in artikel 1 vermelde
agendapunten en te beraadslagen en te beslissen overeenkomstig dit besluit en verder al het
nodige te doen om de volledige agenda af te werken.
Artikel 3:
Twee uittreksels van onderhavige gemeenteraadsbeslissing zullen aan IGEAN dienstverlening
worden bezorgd.
13.

Buitengewone Algemene Vergadering van Igean milieu & veiligheid d.d. 20.03.2019:
Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente inzake de
agendapunten.
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.
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.
De gemeente is lid bij IGEAN milieu & veiligheid.
Raad van bestuur
Overeenkomstig artikel 431 van het Decreet Lokaal Bestuur beschikt IGEAN milieu & veiligheid
naast een algemene vergadering over een raad van bestuur. Artikel 434 van het Decreet Lokaal
Bestuur bepaalt dat het aantal leden van deze raad van bestuur maximaal 15 bedraagt.
De concrete voordracht regeling is opgenomen in artikel 18 van de statuten van IGEAN milieu &
veiligheid.
Het resultaat hiervan is een lijst van 15 kandidaat-bestuurders voor de raad van bestuur van
IGEAN milieu & veiligheid.
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De benoeming van deze kandidaat-bestuurders wordt voorgelegd aan de buitengewone
algemene vergadering van 20.03.2019.
Overeenkomstig artikel 440 van het Decreet Lokaal Bestuur kunnen aan de vergaderingen van
de raad van bestuur eveneens worden deelgenomen door rechtstreeks door verschillende
gemeenten aangewezen afgevaardigden die lid zijn met raadgevende stem.
De statuten vermelden de criteria die bepalend zijn voor de wijze van aanwijzing van die
afgevaardigden, die altijd raadsleden zijn die in de betrokken gemeenten verkozen zijn op een
lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester en
schepenen.
Artikel 16, §2 van de statuten van IGEAN milieu & veiligheid bepaalt dat er per regio maximaal
1 bestuurder met raadgevende stem kan aangeduid worden, rekening houdend met volgende
criteria in dalende volgorde:
1. het geslacht dat het minst vertegenwoordigd is in de raad van bestuur.
2. de eenparigheid van stemmen waarmee de betrokkene werd aangeduid door de
gemeenteraad.
3. de jongste kandidaat.
Alle door de gemeenten voorgedragen kandidaat-bestuurders met raadgevende stem worden
per regio gerangschikt op basis van voormelde criteria. De buitengewone algemene
vergadering van 20.03.2019 neemt akte van de per regio best gerangschikte kandidaatbestuurder met raadgevende stem.
De aanstelling en het mandaat van de leden van de raad van bestuur gelden in principe voor
de volledige legislatuur.
Besluitvorming
De raad van bestuur van 05.12.2018 heeft beslist om de buitengewone algemene vergadering
te organiseren in de burelen van IGEAN, gelegen aan de Doornaardstraat 60 te Wommelgem,
op woensdag 20.03.2019 om 19.00 uur met als enige agendapunt het benoemen van de leden
van de raad van bestuur.
Met het schrijven van IGEAN milieu & veiligheid van 06.02.2019 werd de uitnodiging en de
dagorde voor de buitengewone algemene vergadering van 20.03.2019 aan alle deelnemers
bezorgd.
De documenten werden via het infonet ter beschikking gesteld van alle deelnemers.
De gemeenteraad heeft met een afzonderlijk besluit de vertegenwoordiger van de gemeente
voor de algemene vergaderingen van IGEAN milieu & veiligheid aangeduid.
Artikel 432 van het Decreet Lokaal Bestuur en artikel 34, §1 van de statuten bepalen dat de
vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene
vergadering.
Met onderstaande beslissing wordt het mandaat van deze vertegenwoordiger bepaald.
2.
•
•

Juridisch kader
Decreet Lokaal Bestuur van 22.12.2017
Statuten van IGEAN milieu & veiligheid.
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3.
Financiële gevolgen
De buitengewone algemene vergadering heeft op zich geen financiële gevolgen voor het
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.
Mail van IGEAN van 06.02.2019 aan de algemeen directeur en aan de burgemeester voor de
aanduiding van de leden van de raad van bestuur.
5.

Bijkomende bespreking

Beslist: Goedgekeurd Met 19 stemmen voor (Rob Mennes, Geert Rottiers, Vera Goris, Karl Van

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

Artikel 1:
De gemeenteraad neemt kennis van de dagorde van de buitengewone algemene vergadering
van IGEAN milieu & veiligheid die zal gehouden worden in de burelen van IGEAN, gelegen aan
de Doornaardstraat 60 te Wommelgem op woensdag 20.03.2019 om 19.00 uur evenals van
alle daarbij horende documenten en keurt op basis hiervan de benoeming goed van volgende
leden voor de raad van bestuur:
Gemeente
Stad Antwerpen
Gemeente Boechout
Gemeente Borsbeek
Gemeente Brecht
Gemeente Edegem
Gemeente Essen
Gemeente Kalmthout

Regio
A'pen
zuid
midden
noord
zuid
noord
noord

Grootte
groot
middel
klein
groot
groot
middel
middel

Naam
Carl Geeraerts
Dirk Crollet
Kristof Van de Velde
Eline Peeters
Sofie De Leeuw
Brigitte Quick
Maarten De Bock

M/V
M
M
M
V
V
V
M

Gemeente Kapellen
Gemeente Lint
Stad Mortsel
Gemeente Rumst
Gemeente Wijnegem
Gemeente Wommelgem
Gemeente Zandhoven
Gemeente Zoersel

noord
zuid
midden
zuid
midden
midden
midden
midden

groot
klein
groot
middel
klein
klein
klein
groot

Koen Helsen
Harry Debrabandere
Erik Broeckx
Benjamin De Roeck
Ivo Wynants
Frank Gys
Maria Van Rompaey
Liesbeth Verstreken

M
M
M
M
M
M
V
V

Artikel 2:
De vertegenwoordiger van de gemeente, die met een afzonderlijk besluit werd benoemd,
wordt gemandateerd om op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN milieu &
veiligheid van 20.03.2019 deel te nemen aan de bespreking over de in artikel 1 vermelde
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agendapunten en te beraadslagen en te beslissen overeenkomstig dit besluit en verder al het
nodige te doen om de volledige agenda af te werken.
Artikel 3:
Twee uittreksels van onderhavige gemeenteraadsbeslissing zullen aan IGEAN milieu &
veiligheid worden bezorgd.
14.

Igean dienstverlening: Aanduiding van een kandidaat-bestuurder voor de Raad van
Bestuur.
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.
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 01.04.2004 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 kunnen de lokale besturen kandidaat-bestuurders
voordragen of aanduiden voor de raad van bestuur van de intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden waarvan het lokaal bestuur deel uitmaakt.
De gemeente is lid bij IGEAN dienstverlening.
Raad van bestuur – “gewone” leden
Overeenkomstig artikel 431 van het Decreet Lokaal Bestuur beschikt IGEAN dienstverlening
naast een algemene vergadering over een raad van bestuur. Artikel 434 van het Decreet Lokaal
Bestuur bepaalt dat het aantal leden van deze raad van bestuur maximaal 15 bedraagt.
De concrete voordracht regeling is opgenomen in artikel 17 van de statuten van IGEAN
dienstverlening.
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Een vergadering van de burgemeesters die door de deelnemende gemeenten worden
voorgedragen na elke algehele vernieuwing van de gemeenteraden, werkt een consultatie- en
formatieopdracht uit, waarbij formateurs de opdracht krijgen om in overleg met de deelnemers
tot een lijst van 15 kandidaat-bestuurders te komen aan de hand van volgende bindende
criteria:
1.
Indeling in regio’s – 6 leden
De gemeenten worden onderverdeeld in de regio’s noord, midden en zuid en wel als volgt:
- Regio noord: Brasschaat, Brecht, Essen, Kalmthout, Kapellen, Malle, Stabroek,
Wuustwezel.
- Regio midden: Borsbeek, Mortsel, Ranst, Schilde, Schoten, Wijnegem, Wommelgem,
Zandhoven, Zoersel.
- Regio zuid: Aartselaar, Boechout, Boom, Edegem, Hemiksem, Hove, Kontich, Lint, Niel,
Rumst, Schelle, Zwijndrecht.
Per regio (noord, midden, zuid) worden er 2 leden aangeduid.
2.
Indeling volgens inwonersaantal – 7 leden
Alle gemeenten worden onderverdeeld in categorieën volgens inwonersaantal en wel als volgt:
- Categorie 1 - klein:
tot 13.000 inwoners
- Categorie 2 - middelgroot: > 13.000 tot 20.000 inwoners
- Categorie 3 - groot:
> 20.000 inwoners
Voor categorie 1 en 2 worden er 2 leden aangeduid; voor categorie 3 worden er 3 leden
aangeduid.
3.
Indeling volgens geslacht
Maximaal twee derden (2/3) van de leden is van hetzelfde geslacht.
Op de ontbijtvergadering met de burgemeesters van 10.01.2019 heeft de vergadering volgende
beslissing genomen:
Besluit de vergadering
Art. 1: De vergadering onderschrijft de leidraad waarin de consultatie- en formatieopdracht
vervat zit. Een exemplaar van deze leidraad zal aan het verslag gehecht worden.
Art. 2: De vergadering keurt het voorstel goed om volgende formateurs aan te stellen:
1.
De heer Koen Kennis
2.
De heer Jan Jambon
3.
De heer Luc Vuylsteke de Laps.
Art. 3: De formateurs zullen het resultaat van de consultatie- en formatieopdracht tegen einde
januari 2019 aan IGEAN bezorgen.
Art. 4: De vergadering geeft IGEAN de opdracht het resultaat van de consultatie- en
formatieopdracht te verwerken in een ontwerpbeslissing en deze tijdig aan alle deelnemers te
bezorgen.
Begin februari hebben de formateurs het resultaat van de consultatie- en formatieopdracht
aan IGEAN bezorgd. Op basis hiervan heeft IGEAN voorliggende ontwerpbeslissing voorbereid.
Aan alle deelnemers wordt het volgende gevraagd:
1.
kennis te nemen van de lijst van de 15 voorgestelde kandidaat-bestuurders voor
de raad van bestuur van IGEAN dienstverlening en deze goed te keuren,
2.
voor zover het lokaal bestuur zelf geen kandidaat-bestuurder voordraagt vanuit
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het eigen bestuur, een kandidaat-bestuurder aan te duiden die door een ander lokaal
bestuur voorgedragen werd.
Bijv.: als gemeente x zelf geen kandidaat-bestuurder voordraagt, dan duidt gemeente x
een kandidaat-bestuurder voorgedragen door gemeente y aan om gemeente x te
vertegenwoordigen.
Als gemeente x wel zelf een kandidaat bestuurder voordraagt, dan vertegenwoordigt
deze kandidaat-bestuurder automatisch het betrokken bestuur.
Hiermee wordt voldaan aan de in house exceptie zoals bedoeld in artikel 30 van de wet op de
overheidsopdrachten op basis waarvan de besluitvormingsorganen van de IGEAN
dienstverlening samengesteld moeten zijn uit vertegenwoordigers van alle deelnemende
aanbestedende diensten. Individuele vertegenwoordigers kunnen in deze verscheidene of alle
deelnemende aanbestedende diensten vertegenwoordigen.
De aanduiding en het mandaat van de leden van de raad van bestuur gelden voor de volledige
legislatuur.
Raad van bestuur – leden met raadgevende stem
Overeenkomstig artikel 440 van het Decreet Lokaal Bestuur kunnen aan de vergaderingen van
de raad van bestuur worden deelgenomen door rechtstreeks door verschillende gemeenten
aangewezen afgevaardigden die lid zijn met raadgevende stem. Deze afgevaardigden worden
niet meegeteld in het maximum aantal leden van de raad van bestuur, vermeld in artikel 434,
§1 van het Decreet Lokaal Bestuur.
De statuten vermelden de criteria die bepalend zijn voor de wijze van aanwijzing van die
afgevaardigden, die altijd raadsleden zijn die in de betrokken gemeenten verkozen zijn op een
lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester en
schepenen.
Artikel 15, §2 van de statuten van IGEAN dienstverlening geeft concreet uitvoering aan
voormelde bepaling van het Decreet Lokaal Bestuur.
Per regio kan er maximaal 1 bestuurder met raadgevende stem benoemd worden.
Hiertoe worden alle gemeenten onderverdeeld in de regio, noord, midden en zuid en de stad
Antwerpen en wel als volgt:
- Regio noord: Brasschaat, Brecht, Essen, Kalmthout, Kapellen, Malle, Stabroek,
Wuustwezel.
- Regio midden: Borsbeek, Mortsel, Ranst, Schilde, Schoten, Wijnegem, Wommelgem,
Zandhoven, Zoersel.
- Regio zuid: Aartselaar, Boechout, Boom, Edegem, Hemiksem, Hove, Kontich, Lint, Niel,
Rumst, Schelle, Zwijndrecht.
Elke gemeente mag bijgevolg één kandidaat-bestuurder met raadgevende stem voordragen
(geen plaatsvervanger).
Indien binnen elke regio slechts één afgevaardigde wordt aangeduid, dan neemt de algemene
vergadering akte van betrokken gemeenteraadsbeslissingen en wonen de aldus aangeduide
leden met raadgevende stem vanaf dat ogenblik de zittingen van de raad van bestuur bij.
Indien binnen één of meerdere regio’s meerdere afgevaardigden worden aangeduid, dan
neemt de algemene vergadering akte van de betrokken gemeenteraadsbeslissingen en wordt
er per regio een rangorde gemaakt op basis van de volgende criteria in dalende volgorde:
1. het geslacht dat het minst vertegenwoordigd is in de raad van bestuur;
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2. de eenparigheid van stemmen waarmee de betrokkene werd aangeduid door de
gemeenteraad;
3. de jongste kandidaat.
De aanstelling en het mandaat van de leden van de raad van bestuur met raadgevende stem
gelden voor de volledige legislatuur.
2.
•
•

Juridisch kader
Decreet Lokaal Bestuur
Statuten van IGEAN dienstverlening

3.
Financiële gevolgen
Het aanduiden van kandidaat-bestuurders 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.
Mail van IGEAN van 06.02.2019 aan de algemeen directeur en aan de burgemeester voor de
aanduiding van de leden van de raad van bestuur.
5.

Bijkomende bespreking

Beslist: Na geheime stemming: bij meerderheid van stemmen;
Artikel 1: (verplicht)
De gemeenteraad neemt kennis van de lijst met de 15 voorgestelde kandidaat-bestuurders
voor de raad van bestuur van IGEAN dienstverlening:
Gemeente
Gemeente Aartselaar
Gemeente Boom

Regio
zuid
zuid

Grootte
middel
middel

Gemeente Brasschaat
Gemeente Hemiksem
Gemeente Hove
Gemeente Kontich
Gemeente Malle

noord
zuid
zuid
zuid
noord

groot
klein
klein
groot
middel

Gemeente Niel
Gemeente Ranst
Gemeente Schelle
Gemeente Schilde
Gemeente Schoten
Gemeente Stabroek
Gemeente Wuustwezel
Gemeente Zwijndrecht

zuid
midden
zuid
midden
midden
noord
noord
zuid

klein
middel
klein
middel
groot
middel
groot
middel
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Naam
Eddy Vermoesen
Ann De Smedt
Jeroen Baert (*)
Goele Fonteyn
Jenne Meyvis
Koen Volckaerts
Cindy Vanbaeden
Harry Hendrickx
Sanne Van Looy (*)

M/V
M
V
M
V
M
M
V
M
V

Bart Van der Velde
Johan De Ryck
Vera Goris
Dirk Bauwens
Walter Brat
Rik Frans
Dieter Wouters
Ann Van Damme

M
M
V
M
M
M
M
V
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(*) na 3 jaar
De gemeenteraad:
1.
keurt deze lijst goed met 14 stemmen ja en 5 onthoudingen.
2.
duidt (uit deze lijst) volgende kandidaat-bestuurder voor de raad van bestuur van
IGEAN dienstverlening aan om de gemeente te vertegenwoordigen:
Vera Goris Schelle met 13 stemmen ja
Deze voordracht geldt in principe voor de volledige legislatuur 2019–2024.
Artikel 2:
Twee uittreksels van onderhavige gemeenteraadsbeslissing zullen aan IGEAN dienstverlening
worden bezorgd.
15.

Igean milieu & veiligheid: Aanduiding van een kandidaat-bestuurder voor de Raad van
Bestuur.
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.
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 kunnen de lokale besturen kandidaat-bestuurders
voordragen of aanduiden voor de raad van bestuur van de intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden waarvan het lokaal bestuur deel uitmaakt.
De gemeente is lid bij IGEAN milieu & veiligheid.
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Raad van bestuur – “gewone” leden
Overeenkomstig artikel 431 van het Decreet Lokaal Bestuur beschikt IGEAN milieu & veiligheid
naast een algemene vergadering over een raad van bestuur. Artikel 434 van het Decreet Lokaal
Bestuur bepaalt dat het aantal leden van deze raad van bestuur maximaal 15 bedraagt.
De concrete voordracht regeling is opgenomen in artikel 18 van de statuten van IGEAN milieu &
veiligheid.
Een vergadering van de burgemeesters die door de deelnemende gemeenten worden
voorgedragen na elke algehele vernieuwing van de gemeenteraden, werkt een consultatie- en
formatieopdracht uit, waarbij formateurs de opdracht krijgen om in overleg met de deelnemers
tot een lijst van 15 kandidaat-bestuurders te komen aan de hand van volgende bindende
criteria:
1.
Indeling in regio’s – 6 leden
De gemeenten worden onderverdeeld in de regio’s noord, midden en zuid en wel als volgt:
- Regio noord: Brasschaat, Brecht, Essen, Kalmthout, Kapellen, Malle, Stabroek,
Wuustwezel.
- Regio midden: Borsbeek, Mortsel, Ranst, Schilde, Schoten, Wijnegem, Wommelgem,
Zandhoven, Zoersel.
- Regio zuid: Aartselaar, Boechout, Boom, Edegem, Hemiksem, Hove, Kontich, Lint, Niel,
Rumst, Schelle, Zwijndrecht.
Per regio (noord, midden, zuid) worden er 2 leden aangeduid.
2.
Indeling volgens inwonersaantal – 7 leden
Alle gemeenten worden onderverdeeld in categorieën volgens inwonersaantal en wel als volgt:
- Categorie 1 - klein:
tot 13.000 inwoners
- Categorie 2 - middelgroot: > 13.000 tot 20.000 inwoners
- Categorie 3 - groot:
> 20.000 inwoners
Voor categorie 1 en 2 worden er 2 leden aangeduid; voor categorie 3 worden er 3 leden
aangeduid.
3.
Indeling volgens geslacht
Maximaal twee derden (2/3) van de leden is van hetzelfde geslacht.
Op de ontbijtvergadering met de burgemeesters van 10.01.2019 heeft de vergadering volgende
beslissing genomen:
Besluit de vergadering
Art. 1: De vergadering onderschrijft de leidraad waarin de consultatie- en formatieopdracht
vervat zit. Een exemplaar van deze leidraad zal aan het verslag gehecht worden.
Art. 2: De vergadering keurt het voorstel goed om volgende formateurs aan te stellen:
1.
De heer Koen Kennis
2.
De heer Jan Jambon
3.
De heer Luc Vuylsteke de Laps.
Art. 3: De formateurs zullen het resultaat van de consultatie- en formatieopdracht tegen einde
januari 2019 aan IGEAN bezorgen.
Art. 4: De vergadering geeft IGEAN de opdracht het resultaat van de consultatie- en
formatieopdracht te verwerken in een ontwerpbeslissing en deze tijdig aan alle deelnemers te
bezorgen.
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Begin februari hebben de formateurs het resultaat van de consultatie- en formatieopdracht
aan IGEAN bezorgd. Op basis hiervan heeft IGEAN voorliggende ontwerpbeslissing voorbereid.
Aan alle deelnemers wordt het volgende gevraagd:
1.
kennis te nemen van de lijst van de 15 voorgestelde kandidaat-bestuurders voor
de raad van bestuur van IGEAN milieu & veiligheid en deze goed te keuren,
2.
voor zover het lokaal bestuur zelf geen kandidaat-bestuurder voordraagt vanuit
het eigen bestuur, een kandidaat-bestuurder aan te duiden die door een ander lokaal
bestuur voorgedragen werd.
Bijv. als gemeente x zelf geen kandidaat-bestuurder voordraagt, dan duidt gemeente x
een kandidaat-bestuurder voorgedragen door gemeente y aan om gemeente x te
vertegenwoordigen.
Als gemeente x wel zelf een kandidaat bestuurder voordraagt, dan vertegenwoordigt
deze kandidaat-bestuurder automatisch het betrokken bestuur.
Hiermee wordt voldaan aan de in house exceptie zoals bedoeld in artikel 30 van de wet op de
overheidsopdrachten op basis waarvan de besluitvormingsorganen van de IGEAN milieu &
veiligheid samengesteld moeten zijn uit vertegenwoordigers van alle deelnemende
aanbestedende diensten. Individuele vertegenwoordigers kunnen in deze verscheidene of alle
deelnemende aanbestedende diensten vertegenwoordigen.
De aanduiding en het mandaat van de leden van de raad van bestuur gelden voor de volledige
legislatuur.
Raad van bestuur – leden met raadgevende stem
Overeenkomstig artikel 440 van het Decreet Lokaal Bestuur kunnen aan de vergaderingen van
de raad van bestuur worden deelgenomen door rechtstreeks door verschillende gemeenten
aangewezen afgevaardigden die lid zijn met raadgevende stem. Deze afgevaardigden worden
niet meegeteld in het maximum aantal leden van de raad van bestuur, vermeld in artikel 434,
§1 van het Decreet Lokaal Bestuur.
De statuten vermelden de criteria die bepalend zijn voor de wijze van aanwijzing van die
afgevaardigden, die altijd raadsleden zijn die in de betrokken gemeenten verkozen zijn op een
lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester en
schepenen.
Artikel 16, §2 van de statuten van IGEAN milieu & veiligheid geeft concreet uitvoering aan
voormelde bepaling van het decreet lokaal bestuur.
Per regio kan er maximaal 1 bestuurder met raadgevende stem benoemd worden.
Hiertoe worden alle gemeenten onderverdeeld in de regio, noord, midden en zuid en de stad
Antwerpen en wel als volgt:
- Regio noord: Brasschaat, Brecht, Essen, Kalmthout, Kapellen, Malle, Stabroek,
Wuustwezel.
- Regio midden: Borsbeek, Mortsel, Ranst, Schilde, Schoten, Wijnegem, Wommelgem,
Zandhoven, Zoersel.
- Regio zuid: Aartselaar, Boechout, Boom, Edegem, Hemiksem, Hove, Kontich, Lint,
Niel, Rumst, Schelle, Zwijndrecht.
Elke gemeente mag bijgevolg één kandidaat-bestuurder met raadgevende stem voordragen
(geen plaatsvervanger).
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Indien binnen elke regio slechts één afgevaardigde wordt aangeduid, dan neemt de algemene
vergadering akte van betrokken gemeenteraadsbeslissingen en wonen de aldus aangeduide
leden met raadgevende stem vanaf dat ogenblik de zittingen van de raad van bestuur bij.
Indien binnen één of meerdere regio’s meerdere afgevaardigden worden aangeduid, dan
neemt de algemene vergadering akte van de betrokken gemeenteraadsbeslissingen en wordt
er per regio een rangorde gemaakt op basis van de volgende criteria in dalende volgorde:
1. het geslacht dat het minst vertegenwoordigd is in de raad van bestuur;
2. de eenparigheid van stemmen waarmee de betrokkene werd aangeduid door de
gemeenteraad;
3. de jongste kandidaat.
De aanstelling en het mandaat van de leden van de raad van bestuur met raadgevende stem
gelden voor de volledige legislatuur.
2.
•
•

Juridisch kader
Decreet Lokaal Bestuur
Statuten van IGEAN milieu & veiligheid

3.
Financiële gevolgen
Het aanduiden van kandidaat-bestuurders 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.
Mail van IGEAN van 06.02.2019 aan de algemeen directeur en aan de burgemeester voor de
aanduiding van de leden van de raad van bestuur.
5.

Bijkomende bespreking

Beslist: Na geheime stemming: bij meerderheid van stemmen;
Artikel 1: (verplicht)
De gemeenteraad neemt kennis van de lijst met de 15 voorgestelde kandidaat-bestuurders
voor de raad van bestuur van IGEAN milieu & veiligheid:
Gemeente
Stad Antwerpen
Gemeente Boechout
Gemeente Borsbeek
Gemeente Brecht
Gemeente Edegem
Gemeente Essen
Gemeente Kalmthout

Regio
A'pen
zuid
midden
noord
zuid
noord
noord

Grootte
groot
middel
klein
groot
groot
middel
middel

Naam
Carl Geeraerts
Dirk Crollet
Kristof Van de Velde
Eline Peeters
Sofie De Leeuw
Brigitte Quick
Maarten De Bock

M/V
M
M
M
V
V
V
M

Gemeente Kapellen
Gemeente Lint
Stad Mortsel
Gemeente Rumst

noord
zuid
midden
zuid

groot
klein
groot
middel

Koen Helsen
Harry Debrabandere
Erik Broeckx
Benjamin De Roeck

M
M
M
M
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Gemeente Wijnegem
Gemeente Wommelgem
Gemeente Zandhoven
Gemeente Zoersel

midden
midden
midden
midden

klein
klein
klein
groot

Ivo Wynants
Frank Gys
Maria Van Rompaey
Liesbeth Verstreken

M
M
V
V

De gemeenteraad:
1.
keurt deze lijst goed met 14 stemmen ja en 5 onthoudingen
2.
duidt (uit deze lijst) volgende kandidaat-bestuurder voor de raad van bestuur van
IGEAN milieu & veiligheid aan om de gemeente te vertegenwoordigen:
Maarten De Bock, Kalmthout, met 13 stemmen ja, 5 neen en 1 onthouding
Deze voordracht geldt in principe voor de volledige legislatuur 2019 – 2024.
Artikel 2:
Twee uittreksels van onderhavige gemeenteraadsbeslissing zullen aan IGEAN milieu &
veiligheid worden bezorgd.
16.

Buitengewone Algemene Vergadering van IVEBICA d.d. 28.03.2019: Aanduiden van de
vertegenwoordiger, vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger en
goedkeuring van de agenda.
De gemeenteraad,
Gelet op het decreet van 06 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Overwegende dat artikel 44 van het decreet houdende intergemeentelijke samenwerking
bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering;
Gelet op artikel 398 van de statuten van de Intergemeentelijke Vereniging voor
Bibliotheekwerking, Cultuur en Academie voor Deeltijds Kunstonderwijs (IVEBICA) waaruit
blijkt dat ons bestuur 2 afgevaardigden voor de algemene vergadering kan aanduiden;
Gelet op de buitengewone algemene vergadering van IVEBICA die plaatsvindt op 28 maart
2019 om 20.00 uur in het Administratief Centrum, Sint Bernardusabdij 1 te Hemiksem;
Gelet op de oproepingsbrief met de agenda van de buitengewone algemene vergadering van
IVEBICA van 28.01.2019 die volgende agendapunten omvat:
1. Vaststelling van het aantal aanwezige aandelen
2. Samenstelling van het bureau
3. Nieuwe samenstelling van de Raad van Bestuur
4. Goedkeuring van de notulen van de Algemene Vergadering;
Na beraadslaging en stemming;
Beslist: Na geheime stemming: bij meerderheid van stemmen;
Artikel 1:
Op basis van de bekomen documenten en toelichtingsnota worden de agendapunten van de
buitengewone algemene vergadering van IVEBICA, zoals overgemaakt met het schrijven van
28.01.2019, goedgekeurd bij eenparigheid:
1. Vaststelling van het aantal aanwezige aandelen.
2. Samenstelling van het bureau.
3. Nieuwe samenstelling van de Raad van Bestuur.
4. Goedkeuring van de notulen van de Algemene Vergadering.
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Artikel 2:
Als vertegenwoordigers van de gemeente Schelle voor de buitengewone algemene
vergadering van IVEBICA van 29 maart 2019, en voor de duurtijd van de legislatuur, worden
aangewezen:
1. Nicole Haerenout met 12 stemmen
2. Philip Lemal met 12 stemmen
Artikel 3:
Bovengenoemde vertegenwoordigers worden gemandateerd om op de buitengewone
algemene vergadering van IVEBICA van 28 maart 2019 te handelen en te beslissen conform de
beslissingen die door de gemeenteraad zijn genomen over de agendapunten van de algemene
vergadering van IVEBICA van 28 maart 2019 en al het nodige te doen voor de afwerking van de
volledige agenda, bij eenparigheid.
Artikel 4:
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van onderhavige
beslissing en zal onverwijld een afschrift bezorgen van deze beslissing aan IVEBICA,
Administratief Centrum, Sint Bernardusabdij 1, 2620 Hemiksem.
17. Raad van bestuur van IVEBICA: Aanduiden van de leden van de raad van bestuur.
De gemeenteraad,
Gelet op de oprichting van de "Intergemeentelijke vereniging voor bibliotheekwerking,
deeltijds kunstonderwijs en cultuur" met als doelstelling: “De vereniging heeft als doel de
exploitatie van een intergemeentelijke openbare bibliotheek, de organisatie van een
intergemeentelijke academie voor deeltijds kunstonderwijs, de ondersteuning van de
deelnemende gemeenten bij de uitbouw van een integraal cultuurbeleid middels een
gemeenschappelijke cultuurcel.”;
Gezien overeenkomstig artikel 14 van de statuten 2 stemgerechtigde leden voor de raad van
bestuur kunnen worden aangeduid;
Gezien overeenkomstig artikel 23 van de statuten 1 lid met raadgevende stem voor de raad van
bestuur kan worden aangeduid;
Gezien overeenkomstig artikel 35 van de statuten 1 deskundige voor de raad van bestuur kan
worden aangeduid;
Beslist: Na geheime stemming: bij meerderheid van stemmen;
Artikel 1:
Volgende personen aan te duiden als stemgerechtigd lid van de raad van bestuur van IVEBICA:
1. Vera Goris met 12 stemmen.
2. Rob Mennes met 12 stemmen.
Artikel 2:
Volgende persoon aan te duiden als raadgevend lid van de raad van bestuur van IVEBICA:
Nauwelaert Marjan met 15 stemmen.
Artikel 3:
Volgende persoon aan te duiden als deskundige voor van de raad van bestuur van IVEBICA:
Katrien Herremans met 11 stemmen.
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18.

Aanstelling van een vertegenwoordiger van de gemeente voor het bekkenbestuur
Benedenscheldebekken.
De gemeenteraad,
Gelet op het nieuwe gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 18 juli 2003 houdende het integraal waterbeleid (gecoördineerd op 15
juni 2018 in het Waterwetboek);
Gelet op het schrijven van de provinciegouverneur, voorzitter van het bekkenbestuur
Benedenscheldebekken, van datum m.b.t. de vraag tot afvaardiging van een gemeentelijk
mandataris in het bekkenbestuur, waarvan gemeente Schelle deel uitmaakt;
Overwegende dat het bekkenbestuur tot taak heeft:
1° het bekkensecretariaat te organiseren en aan te sturen;
2° het ontwerp van het bekkenspecifieke deel van het stroomgebiedbeheerplan goed te
keuren, rekening houdend met het advies dat de bekkenraad daarover heeft uitgebracht en
met de resultaten van het openbaar onderzoek, vermeld in artikel 1.6.2.5, binnen een termijn
van 90 dagen na het afsluiten van het openbaar onderzoek en uiterlijk vier maanden voor het
begin van de periode waarop het stroomgebiedbeheerplan betrekking heeft;
3° het ontwerp van het bekkenspecifieke deel van een wateruitvoeringsprogramma goed te
keuren, rekening houdend met het advies dat de bekkenraad daarover heeft uitgebracht;
4° advies te verlenen over de waterbeleidsnota en de documenten vermeld in artikel 1.6.2.5,
§1;
5° advies te verlenen over het ontwerp van zoneringsplan, vermeld in artikel 9, §3 van het
besluit van de Vlaamse Regering van 10 maart 2006 houdende de vaststelling van de regels
voor de scheiding tussen de gemeentelijke en bovengemeentelijke saneringsverplichting en
de vaststelling van de zoneringsplannen;
6° advies te verlenen over:
a) ontwerpen van investeringsprogramma's met een rechtstreekse invloed op de
watersystemen;
b) ontwerpen van investeringsprogramma's over openbare rioleringen en groot- en
kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties;
7° het voorstellen van een adequate bevoegdheidsverdeling van de waterwegen en de
onbevaarbare waterlopen om een meer geïntegreerd, logisch samenhangend en efficiënter
beheer te realiseren;
8° indien gewenst, de toelichting en/of bespreking van belangrijke projecten of intenties
binnen het bekken te agenderen;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Met algemene stemmen;
Beslist: Na geheime stemming: bij meerderheid van stemmen;
Artikel 1:
Zich akkoord te verklaren met de deelname van de gemeente in het Benedenscheldebekken
onder voorzitterschap van de gouverneur van de provincie Antwerpen en de gouverneur van de
provincie Oost-Vlaanderen. Hiertoe worden volgende gemeentelijke mandatarissen
aangeduid:
- Effectief lid: Rob Mennes met 11 stemmen.
- Plaatsvervanger: Karl Van Hoofstat met 11 stemmen.
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Artikel 2:
Het antwoordformulier wordt ingevuld gezonden naar het bekkensecretariaat
Benedenscheldebekken, Anna Bijns-gebouw, Lange Kievitstraat 111-113 bus 44, 2018
Antwerpen.
19.

Algemene Vergaderingen van Erkend Regionaal Samenwerkingsverband Provincie
Antwerpen: Aanduiding van de afgevaardigde van de gemeente.
De gemeenteraad,
Motivatie
Aanleiding en context
De gemeente is lid van de vzw Erkend Regionaal Samenwerkingsverband Provincie Antwerpen
(vzw ERSV Provincie Antwerpen).
Om de zes jaar vervallen alle mandaten in de algemene vergadering van de vzw Erkend
Regionaal Samenwerkingsverband Provincie Antwerpen, onmiddellijk na de eerste
vergadering die volgt op de vernieuwing van de gemeenteraden.
Op deze eerste vergadering van het jaar 2019 dienen de voordrachten van de gemeenteraden
voor de benoemingen van de leden in de algemene vergadering te worden voorgelegd.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om een vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de
algemene vergadering aan te duiden.
Argumentatie
De gemeente is lid van de vzw Erkend Regionaal Samenwerkingsverband Provincie Antwerpen.
Er worden geen bepaling opgelegd inzake wie er voorgedragen wordt.
De gemeenteraad dient:
•
een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering aan te duiden.
•
een plaatsvervanger voor de algemene vergadering aan te duiden.
•
een voordracht voor de raad van bestuur (optioneel).
Juridische grond
Artikel 7 van de statuten van vzw ERSV Provincie Antwerpen.
Regelgeving: bevoegdheid
Artikel 41, §1, 4° van het Decreet Lokaal Bestuur: De volgende bevoegdheden kunnen niet aan
het college van burgemeester en schepenen worden toevertrouwd: het oprichten van en het
toetreden tot rechtspersonen en het beslissen tot oprichting van, deelname aan of
vertegenwoordiging in agentschappen, instellingen, verenigingen en ondernemingen
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Artikel 7 van de statuten van vzw ERSV Provincie Antwerpen.
Beslist: Na geheime stemming: bij meerderheid van stemmen;
Artikel 1:
De gemeenteraad duidt als vertegenwoordiger van de gemeente voor de algemene
vergadering van de vzw Erkend Regionaal Samenwerkingsverband Provincie Antwerpen, voor
de duur van de legislatuur 2019-2024, aan:
mevrouw Nicole Haerenout, gemeenteraadslid, Fabiolalaan 110, 0494/369845,
nicole.haerenout@gmail.com.

verslag gemeenteraad 11-03-2019

Pagina 35 van 40

Artikel 2:
De gemeenteraad duidt als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente voor de
algemene vergadering van de vzw Erkend Regionaal Samenwerkingsverband Provincie
Antwerpen, voor de duur van de legislatuur 2019-2024, aan:
de heer Rob Mennes, burgemeester, Provinciale Steenweg 144, 0475/617403,
rob.mennes@telenet.be.
Artikel 3:
De gemeenteraad draagt de vertegenwoordiger van het lokaal bestuur Schelle voor als lid van
de raad van bestuur Axel Boen, schepen.
Artikel 4:
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en
in het bijzonder met het in kennis stellen aan de vzw Erkend Regionaal
Samenwerkingsverband Provincie Antwerpen.
20. Toerisme Scheldeland vzw: Aanduiden van een vertegenwoordiger van de gemeente voor
de algemene vergaderingen.
De gemeenteraad,
Gelet op het raadsbesluit van 25.10.2007 houdende "Goedkeuring statuten en toetreding tot
Toerisme Scheldeland vzw";
Gelet op het schrijven van Toerisme Scheldeland d.d. 24.01.2019 om een vertegenwoordiger
aan te duiden voor de algemene vergaderingen;
Beslist: Na geheime stemming: bij meerderheid van stemmen;
Artikel 1:
Als effectief vertegenwoordiger van de gemeente op de algemene vergaderingen van Toerisme
Scheldeland vzw wordt, voor de duur van de legislatuur 2019-2024, de heer Philippe Van
Bellingen, gemeenteraadslid, Fabiolalaan 87, met 10 stemmen, aangeduid en met als
plaatsvervangend vertegenwoordiger de heer Philip Lemal, gemeenteraadslid,
Steenwinkelstraat 36, met 10 stemmen.
Artikel 2:
Een afschrift van deze gemeenteraadsbeslissing te bezorgen aan Toerisme Scheldeland vzw.
21. Energiemotie: zonnepanelen boven het spoorwegennet.
De gemeenteraad,
Gemeenteraad van Schelle:
Oproep tot plaatsing van één groot zonnedak boven het spoorwegnet – een kansrijk
duurzaamheidsproject met ruime participatiemogelijkheden in alternatieve energie.
De gemeenteraad van Schelle, bijeen in zitting van 13 maart 2019 roept naast de federale
overheid alle overheden op de nodige initiatieven te nemen om samen werk te maken van het
overkappen van het spoorwegnet met zonnepanelen.
Gelet op het mondiaal Klimaatakkoord van Parijs (2015) waarbij 197 landen zich engageerden
werk te maken van een snelle transitie naar een koolstofarme economie en energiebeleid;
Gelet op de Klimaatconferentie van Bonn (2017) en de VN-Klimaatconferentie van Katowice
(Polen – 2018) om de klimaatdoelstellingen van Parijs en Bonn te implementeren;
Gelet op het feit dat alternatieve energie (zon, wind, water, bodem, licht of een combinatie van
deze natuurelementen) een essentieel onderdeel van de energievoorziening is;
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Gelet op het feit dat deze groene energiebronnen onverwijld moeten benut worden;
Gelet op de realiteit van klimaatopwarming en dat deze niet kan ontkend worden;
Gelet op de wereldbreed erkende noodzaak om CO2 - uitstoot en andere broeikasgassen
drastisch en versneld te verminderen teneinde de klimaatopwarming af te remmen en onder
de 1,5 graad te houden;
Gelet op het feit dat België volgens de 2020-doelstellingen 13 procent van de energieproductie
uit alternatieve energie moet halen;
Gelet op het feit dat België in 2017 niet meer dan 9,1 procent van het energieverbruik uit
alternatieve energie opwekte en bijgevolg tegen 2020 nog 3,9 procent moet realiseren;
Gelet op het feit dat Vlaanderen tegen 2020 15,7 procent minder CO2 moet uitstoten (t.o.v. van
2005);
Gelet op het feit dat ons land tegen 2030 de CO2-uitstoot met 35% moet afbouwen;
Gelet op de noodzaak om alle kansen en mogelijkheden tot eco-participatie te benutten en
waarbij een concept van groene-energiedelen (cfr zonnedelen) kan ingevoerd worden om ecosociale uitsluiting te vermijden;
Om deze klimaatnoodzakelijke doelstellingen te halen heeft elke overheid de
maatschappelijke verplichting om o.m. maximaal in te zetten op hernieuwbare energie waarbij
elke opportuniteit onderzocht en slim moet benut worden;
Gelet op de vele en aanhoudende klimaatmarsen in ons land, in meerdere landen van Europa
en ook daar buiten, die telkens opnieuw beleidsverantwoordelijken op alle niveaus oproepen
om volgens wetenschappelijke inzichten klimaatmaatregelen te nemen om hun en onze
toekomst en die van toekomstige generaties te beschermen tegen de gevolgen van de
klimaatopwarming;
In het streven naar duurzame maatschappelijke doelstellingen is de plaatsing van een
zonnedak boven het spoorwegennet een kansrijke opportuniteit. De federale overheid
kondigde een grondige vernieuwing van het spoorwegnet aan waarbij ook Vlaanderen zich
engageerde om hierin te participeren. Minstens in het kader van deze infrastructurele
vernieuwingsoperatie is een sterke groene-energie-implementatie een slimme opwaardering
van de mogelijkheden van het spoorwegnet. Tevens zal het maatschappelijk belang van het
spoorwegvervoer - zowel voor personen als voor goederen - toenemen. Deze noodzakelijke
vervoerstransitie vraagt tevens om meer energie. Vervoers- en energietransitie ontmoeten
mekaar hier op hetzelfde maatschappelijke spoor en creëren zo ruime maatschappelijke
winst.
De spoorweginfrastructuur neemt een immense oppervlakte in waarbij de ruimte daar boven
onbenut blijft. Zeker in een verdicht landschap zoals Vlaanderen is dit een gemiste kans, een
maatschappelijke zonde. Minimaal moet er onderzocht worden op welke manier de dragende
constructies voor de elektriciteitsleidingen basisstructuren kunnen zijn voor het plaatsen van
zonnepanelen. Zo krijgen deze constructies een toegevoegde waarde: voorzien van
zonnepanelen trekken zij energiesporen door heel het land. Bovenop deze constructies
kunnen de zonnepanelen maximaal georiënteerd worden naar de zon zodat het rendement
wordt geoptimaliseerd. Ook de daken van de vele stationsgebouwen en de vaak omvangrijke
infrastructuur rond en bij die gebouwen kunnen voorzien worden van zonnepanelen.
De energie die kan worden opgewekt door de overkapping van het spoorwegennet en
bijhorende infrastructuur met zonnepanelen en het plaatsen van zonnepanelen op de daken
van de stationsgebouwen kan de elektriciteitsbehoefte voor de treinen dekken en produceert
zelfs een energieproductieoverschot die in een energiedeelsysteem kan worden ingebracht.
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De spoorlijnen doorkruisen het open landschap, maar eveneens industrie- en KMO-zones,
landbouw - en woongebieden. De nabijheid van vele energieverbruikers creëert de bijzondere
opportuniteit om de naastgelegen energievragers te betrekken in dit investeringsconcept. De
kosten voor deze alternatieve energieproductie - die een sterke injectie krijgt met een
dergelijk project – kan gefinancierd worden met de energiefactuur van de NMBS ( jaarlijks ca.
€ 100 miljoen) en tevens door de eco-participanten die de investeringsbasis hierdoor
verruimen. Duurzaamheid wordt sociaal verbreed. Met verbreden en decentraliseren van
alternatieve energie wordt duurzaamheid van en voor iedereen.
Voor het behalen van de energiedoelstellingen 2020 en vooral van 2030 voor de gewesten en
het land, maar ook voor het Burgemeestersconvenant biedt een dergelijke project wellicht
extra kansen.
Het spoorwegennet in België is 3.607 km (of 3.607.000 m) lang. Zonder enig ruimtebeslag
creëert men bij een breedte van 12 m - en dit is een erg beperkte breedte - een
zonnedakruimte van 43.284.000 m² (of een dak zo groot als ca. 5.770 voetbalvelden). Hierbij
zijn de stationsgebouwen en de ruime bijhorende infrastructuur niet in opgenomen. Dit project
is ruimteneutraal en slingert zich door heel het land.
De realisatie van een dergelijk omvangrijk project zorgt tevens voor een zeer zinvolle
werkgelegenheid voor vele mensen gedurende vele jaren.
Mutadis mutandis is het aangewezen te onderzoeken in welke mate het tramnet -ook al zijn de
mogelijkheden hiertoe ruimtelijk minder kansrijk- met zonne-energie bij middel van panelen
bediend kan worden.
Beslist: Goedgekeurd Met 19 stemmen voor (Rob Mennes, Geert Rottiers, Vera Goris, Karl Van

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

Artikel 1:
De gemeenteraad van Schelle vraagt de federale en de Vlaamse overheid de diverse facetten
van dit project (financieel, technisch, eco-realistisch en burgerparticipatief,…) te onderzoeken,
hierover transparant te communiceren, alle middelen te voorzien om dit project op de rails te
krijgen (al dan niet gefaseerd uitgevoerd).
Artikel 2:
De gemeenteraad van Schelle verklaart zich bereid om dit concept als een proefproject
langsheen de spoorlijn 52 op het grondgebied van de gemeente mee te ondersteunen.
Artikel 3:
Deze oproep wordt verstuurd naar de gemeenten en steden, naar vertegenwoordigers van de
federale, de gewestregeringen en de provincies en naar de voorzitters van de Vlaamse
partijen.
Artikel 4:
Gemeenten en steden worden gevraagd deze oproep via een gemeenteraadsbesluit over te
maken aan de instanties vermeld onder punt 3.
Artikel 5:
Gemeenten en steden worden gevraagd om de gemeente Schelle te laten weten welk gevolg
hun bestuur aan deze oproep heeft gegeven zodat een globaal overzicht van de reacties hier
op kan worden opgemaakt.
NB: een voorstellingsondersteunende en suggestieve tekening wordt hieraan toegevoegd.

verslag gemeenteraad 11-03-2019

Pagina 38 van 40

22. 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.
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
23. Mededeling van ingekomen stukken.
Op verzoek van de voorzitter geeft de algemeen directeur lezing van volgende ingekomen
stukken: geen.
24. Beslissing tot aanwijzing van een gemeentelijke omgevingsambtenaar in de discipline
milieu.
De gemeenteraad,
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning
(Omgevingsvergunningendecreet);
Overwegende dat met art. 9 van het Omgevingsdecreet aan de gemeenteraad de opdracht
wordt gegeven minimaal één gemeentelijke omgevingsambtenaar (OA) aan te wijzen, waarbij
deze ambtenaar of ambtenaren samen voldoende kennis van zowel ruimtelijke ordening als
milieu in zich dient/dienen te verenigen;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het
decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning
(Omgevingsvergunningenbesluit);
Overwegende dat het uitvoeringsbesluit van 27 november 2015, waarbij de criteria voor
aanstelling van een omgevingsambtenaar met kennis van stedenbouw en milieu worden
vastgesteld;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26 januari 2017 houdende “Beslissing tot aanwijzing
van gemeentelijke omgevingsambtenaren in uitvoering van het decreet betreffende de
omgevingsvergunning.”;
Overwegende dat met voormeld besluit de heren Wim Verlinden en Thomas Verreth als
omgevingsambtenaren werden aangewezen en dit respectievelijk in de disciplines milieu en
ruimtelijke ordening;
Overwegende dat de heer Wim Verlinden inmiddels niet meer werkzaam is voor de gemeente
Schelle;
Gelet op het collegebesluit van 12 maart 2018 houdende “Aanstelling
duurzaamheidsambtenaar B1-B3 & administratief medewerker milieu C1-C3”;
Gelet op het collegebesluit van 18 januari 2019 houdende “Aanstelling: milieuambtenaar B1B3.”;
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Overwegende dat met voormelde collegebesluiten mevr. Kim Caremans aangeworven werd als
duurzaamheidambtenaar en vervolgens als milieuambtenaar;
Overwegende dat mevr. Kim Caremans momenteel een opleiding inzake de milieuregelgeving
volgt en op dit moment nog niet voldoet aan de voorwaarden om aangewezen te worden als
omgevingsambtenaar in de discipline milieu;
Overwegende dat ze wel voldoet aan de voorwaarden om aangewezen te worden als
waarnemend omgevingsambtenaar in de discipline milieu;
Overwegende dat een aanwijzing als waarnemend gemeentelijk omgevingsambtenaar
maximaal achttien maanden kan duren;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Beslist: Na geheime stemming: 19 stemmen voor;
Artikel 1:
Mevr. Kim Caremans wordt voor een maximale periode van 18 maanden aangewezen als
waarnemend omgevingsambtenaar in de discipline milieu.
Artikel 2:
De aanwijzing van dhr. Wim Verlinden als omgevingsambtenaar wordt ingetrokken.
Artikel 3:
Dit besluit treedt onmiddellijk in werking.
Omdat de agenda volledig is afgehandeld, sluit de burgemeester de zitting om 23:23 uur en
dankt de raadsleden voor de positieve samenwerking.
Namens de Gemeenteraad,

Betty Van Cauteren
algemeen directeur
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voorzitter

Pagina 40 van 40

