VERSLAG Gemeenteraad
WOENSDAG 8 JANUARI 2020
• 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, Chantal Jacobs, Philip Lemal, Marjan
Nauwelaert, Wietse Robbroeckx, Elien Van Breedam, raadsleden
Betty Van Cauteren, algemeen directeur

OPENBARE ZITTING
De voorzitter opent de zitting om 20:20 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.
Oriënterende beleidsopties 2020-2025: Kennisname.
De gemeenteraad neemt kennis van de oriënterende beleidsopties 2020-2025.
3.
Meerjarenplan 2020-2025 AGB Fluctus: goedkeuring.
De gemeenteraad,
Gelet op het decreet lokaal bestuur, inzonderheid art. 41;
Gelet op het decreet lokaal bestuur, inzonderheid art. 249 t.e.m. art. 256;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 betreffende de beleids- en
beheerscyclus van de lokale besturen;
Gelet op het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de
nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering
van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen;
Gelet op de omzendbrief KB/ABB/2019/4 van 3 mei 2019 betreffende het meerjarenplan 20202025;
Gelet op het ontwerp van het meerjarenplan 2020-2025 van het AGB Fluctus;
Gelet op de goedkeuring van het meerjarenplan 2020-2025 door de Raad van Bestuur d.d. 8
januari 2020;
Beslist: Goedgekeurd Met 10 stemmen voor (Rob Mennes, Geert Rottiers, Vera Goris, Karl Van

Hoofstat, Axel Boen, Philippe Van Bellingen, Nicole Haerenout, Katrien Herremans, Philip
Lemal en Pieter Smits), 9 onthoudingen (Leo Haucourt, Stan Scholiers, Rita Jacobs, Koen
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Vaerten, Myriam Baeyens, Chantal Jacobs, Marjan Nauwelaert, Wietse Robbroeckx en Elien
Van Breedam)
Artikel 1:
De gemeenteraad keurt het meerjarenplan 2020-2025 van het AGB Fluctus, vastgesteld door
de Raad van Bestuur d.d. 08/01/2020, goed.
Artikel 2:
De beslissing zal bekendgemaakt worden overeenkomstig DLB art. 286 §3.
4.
Vaststelling meerjarenplan 2020-2025 - deel gemeente.
De gemeenteraad,
Gelet op het decreet lokaal bestuur, inzonderheid art. 41;
Gelet op het decreet lokaal bestuur, inzonderheid art. 249 t.e.m. art. 256;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 betreffende de beleids- en
beheerscyclus van de lokale besturen;
Gelet op het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de
nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering
van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen;
Gelet op de omzendbrief KB/ABB/2019/4 van 3 mei 2019 betreffende het meerjarenplan 20202025;
Gelet op het ontwerp van het meerjarenplan 2020-2025;
Gelet op het advies van het managementteam d.d. 18 december 2019;
Beslist: Goedgekeurd Met 10 stemmen voor (Rob Mennes, Geert Rottiers, Vera Goris, Karl Van

Hoofstat, Axel Boen, Philippe Van Bellingen, Nicole Haerenout, Katrien Herremans, Philip
Lemal en Pieter Smits), 9 onthoudingen (Leo Haucourt, Stan Scholiers, Rita Jacobs, Koen
Vaerten, Myriam Baeyens, Chantal Jacobs, Marjan Nauwelaert, Wietse Robbroeckx en Elien
Van Breedam)

Artikel 1:
De gemeenteraad stelt zijn deel van het meerjarenplan 2020-2025 vast.
Artikel 2:
De gemeenteraad vertrouwt de procedure overheidsopdrachten toe aan het college van
burgemeester en schepenen volgens de nominatief toegevoegde lijst (zie bijlage).
Artikel 3:
De gemeenteraad vertrouwt de uitbetaling van de nominatieve subsidies toe aan het college
van burgemeester en schepenen volgens de toegevoegde lijst (zie bijlage).
Artikel 4:
De beslissing zal bekendgemaakt worden overeenkomstig DLB art. 286 §3.
5.
Goedkeuring meerjarenplan 2020-2025 - deel OCMW.
De gemeenteraad,
Gelet op het decreet lokaal bestuur, inzonderheid art. 41;
Gelet op het decreet lokaal bestuur, inzonderheid art. 249 t.e.m. art. 256;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 betreffende de beleids- en
beheerscyclus van de lokale besturen;
Gelet op het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de
nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering
van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen;
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Gelet op de omzendbrief KB/ABB/2019/4 van 3 mei 2019 betreffende het meerjarenplan 20202025;
Gelet op het ontwerp van het meerjarenplan 2020-2025;
Gelet op het advies van het managementteam d.d. 18 december 2019;
Gelet op het advies van de jeugdraad d.d.
Gelet op het advies van de minaraad d.d.
Gelet op het advies van de sportraad d.d.
Beslist: Goedgekeurd Met 10 stemmen voor (Rob Mennes, Geert Rottiers, Vera Goris, Karl Van

Hoofstat, Axel Boen, Philippe Van Bellingen, Nicole Haerenout, Katrien Herremans, Philip
Lemal en Pieter Smits), 9 onthoudingen (Leo Haucourt, Stan Scholiers, Rita Jacobs, Koen
Vaerten, Myriam Baeyens, Chantal Jacobs, Marjan Nauwelaert, Wietse Robbroeckx en Elien
Van Breedam)

Artikel 1:
De gemeenteraad keurt het besluit van de OCMW-raad d.d. 8 januari 2020, aangaande het
vaststellen van het meerjarenplan 2020-2025 goed.
Artikel 2:
Door deze goedkeuring wordt het beleidsrapport in zijn geheel geacht definitief vastgesteld te
zijn (DLB art. 249 §3).
Artikel 3:
Het meerjarenplan 2020-2025 sluit met volgende eindcijfers :

Beschikbaar budgettair resultaat

2020
€ 7.279.392,28

2021
€ 4.328.037,70

Autofinancieringsmarge

€ -290.181,72

€ 33.712,42

2022
€
4.505.110,70
€ 29.152,00

Beschikbaar budgettair resultaat
Autofinancieringsmarge

2023
€ 2.707.096,70
€ 154.604,00

2024
€ 611.940,70
€ 503.794

2025
€ 702.167,70
€ 465.551,00

Artikel 4:
De beslissing zal bekendgemaakt worden overeenkomstig DLB art. 286 §3.
6.
1.

Vragen Groen.
Diftar systeem:

In vele gemeenten in het Igean gebied gaan gemeentebesturen over tot de invoering van Diftar
systeem bij het ophalen van het restafval. In Aartselaar gaat men Diftar invoeren in 2020. In
de gemeente Niel wordt Diftar in 2021 ingevoerd. Als je tijdig inschreef voor deelname aan het
Diftar systeem kon een gemeentebestuur terugvallen op een startsubsidie. Onze gemeente
heeft dat niet gedaan. Kan onze gemeente nog aanspraak maken op deze financiële
tussenkomst. Gaat onze gemeente dit Diftar systeem invoeren?
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2. Fiets pedelec: nieuwe wegweging:
De fiets pedelec wordt aanzien als fiets. Op 7 november 2019 heeft Vlaams minister Lydia
Peeters een akkoord bereikt in het Vlaamse Parlement. Dat komt er op neer dat de speed
pedelec gebruik mag maken van het fietspad. In de Steenwinkelstraat en de Tuinlei is het nog
steeds volgens de verkeersborden verboden voor pedelecs om het fietspad te gebruiken.
Wanneer worden deze borden aangepast aan de nieuwe wetgeving?
3.

Ophoging Berreheidebos. Vraag naar controledocumenten:

Bij de opstart van de ophoging van het Berreheidebos was er de afspraak gemaakt om de
gemeenteraad de nodige transport- en controle documenten ter inzage voor te leggen. Die
documenten hebben we nooit gezien. De firma houdt zich niet aan de afgesproken
voorwaarden voor uitbating en ophoging van dit terrein. Wordt het niet tijd dat deze firma
deze afspraken nakomt? Kan men deze firma niet op non actief zetten wegens contractbreuk?
4.

Vraag over de jacht in Schelle:

Momenteel zijn er jagers actief op de gronden rond het Tolhuis en rond de site van Electrabel.
Om te mogen jagen moet er een aansluitend gebied zijn van 40 hectaren. Is dat hier het geval.
Is er een aansluitend gebied van 40 hectaren?
5.
Vraag over bosje in de Tolhuisstraat:
In het najaar werd in het kleine bosje Tolhuisstraat/Interescautlaan grondig gekapt. Al het
bestaande struweel werd verwijderd. Heeft de eigenaar dit gedaan of is dit op vraag van het
gemeentebestuur?
6.
Site Electrabel:
Op de site van Electrabel wordt het opkomend groen vakkundig gesnoeid. De natuur wordt
hier gefnuikt in haar bloei. Er worden aan regelmatig grondwerken uitgevoerd om de fauna en
flora schade toe te brengen. Kan de gemeente hier tegen optreden?
7.
Aanvraag Electrabel voor sloping van 3 windmolens:
Er is al geruime tijd een aanvraag binnen van Electrabel om de bestaande drie windmolens te
slopen. Volgens de documenten die wij konden inkijken is het de bedoeling van Electrabel om
eind januari te starten met deze werken. Volgens Electrabel is hiervoor geen
omgevingsvergunning nodig. Wat is het standpunt van onze gemeente in deze aanvraag?
Bovenstaande vragen werden beantwoord door de bevoegde personen. De resultaten van deze
vragen kunnen beluisterd worden via de audio-opname.
7.

Principieel akkoord voor de overdracht aan de gemeente Schelle van de gewestweg
N148 tussen kmp. 8,903 en kmp. 10,603.
De gemeenteraad,
Gelet op het schrijven dd. 13.12.2019 van het Agentschap Wegen en Verkeer, Antwerpen;
Gezien het Agentschap het wegvak gewestweg N148 tussen kmp. 8,903 en kmp. 10,603 wenst
over te dragen aan onze gemeente;
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Gezien de overdracht plaats zal vinden met aanvaarding van de huidige staat van
berijdbaarheid, maar met een financiële compensatie die gelijk is aan de overeengekomen
begroting voor de herstelling;
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, Chantal Jacobs, Philip Lemal,
Marjan Nauwelaert, Wietse Robbroeckx, Elien Van Breedam en Pieter Smits)
Artikel 1:
De gemeenteraad verklaart zich principieel akkoord met de overdracht aan de gemeente
Schelle van de gewestweg N148 tussen kmp. 8,903 en kmp. 10,603.
Artikel 2:
De raming voor de herstelling bedraagt 2.214.252,15 euro, exclusief BTW.
Artikel 3:
Dit besluit zal worden overgemaakt aan het Agentschap Wegen en Verkeer Antwerpen zodat
de procedure kan verder gezet worden.
8.
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.
Omdat de agenda volledig is afgehandeld, sluit de voorzitter de zitting om 00:15 uur en dankt
de raadsleden voor de positieve samenwerking.
Namens de Gemeenteraad,

Betty Van Cauteren
algemeen directeur
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Pieter Smits
voorzitter
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