VERSLAG Gemeenteraad
MAANDAG 31 AUGUSTUS 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, Nicole Haerenout, Katrien Herremans,
Myriam Baeyens, Philip Lemal, Marjan Nauwelaert, raadsleden
Betty Van Cauteren, algemeen directeur
• verontschuldigd

Rita Jacobs, Koen Vaerten, Chantal Jacobs, Wietse Robbroeckx, Elien Van Breedam,
raadsleden

OPENBARE ZITTING
De voorzitter 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.
Jaarrekening 2019 AGB.
De gemeenteraad,
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur;
Gelet op de statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Fluctus;
Gelet op het ontwerp van de jaarrekening 2019;
Gelet op de algemene invoering van BBC, vanaf het dienstjaar 2014, voor de autonome
gemeentebedrijven;
Gelet op de vergadering van de raad van bestuur van het AGB dd. 31.08.2020 betreffende de
vaststelling van de rekening 2019;
Overwegende dat de gemeenteraad zich moet uitspreken over de vaststelling van de
jaarrekening 2019;
Overwegende dat de jaarrekening 2019 afsluit met een positief resultaat ten bedrage van
14.642,81 euro waarvan 1.464,28 euro uitgekeerd wordt als dividend;
Beslist: Goedgekeurd Met 12 stemmen voor (Rob Mennes, Geert Rottiers, Vera Goris, Karl Van

Hoofstat, Axel Boen, Stan Scholiers, Philippe Van Bellingen, Nicole Haerenout, Katrien
Herremans, Philip Lemal, Marjan Nauwelaert en Pieter Smits), 2 onthoudingen (Leo Haucourt
en Myriam Baeyens)
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Artikel 1:
De jaarrekening 2019 van het Autonoom Gemeentebedrijf Fluctus wordt vastgesteld.
Van het positief resultaat ten bedrage van 14.642,81 euro en 1.464,28 euro uitgekeerd als
dividend aan de gemeente Schelle.
Artikel 2:
De jaarrekening over het dienstjaar 2019, na invoering van de BBC, wordt vastgesteld met
volgende eindcijfers:
Budgettair resultaat van het boekjaar
-35.301
Gecum. budgettair resultaat vorig boekjaar
143.888
Gecum. budgettair resultaat
108.587
Resultaat op kasbasis
108.587
3.
Resultaatverdeling 2019 AGB.
De gemeenteraad,
Gelet op de oprichting van het Autonoom Gemeentebedrijf Fluctus Schelle, bij
gemeenteraadsbesluit van 29 september 2005;
Gelet op het goedkeuringsbesluit, ondertekend door de minister op 23 december 2005;
Gelet op de vergadering van de raad van bestuur van het AGB dd. 31.08.2020 betreffende de
resultaatverdeling;
Gelet op het resultaat van de jaarrekening 2019;
Overwegende dat de jaarrekening 2019 afsluit met een positief resultaat ten bijdrage van
14.642,81 euro waarvan 1.464,28 euro uitgekeerd wordt als dividend;
Beslist: Goedgekeurd Met 12 stemmen voor (Rob Mennes, Geert Rottiers, Vera Goris, Karl Van

Hoofstat, Axel Boen, Stan Scholiers, Philippe Van Bellingen, Nicole Haerenout, Katrien
Herremans, Philip Lemal, Marjan Nauwelaert en Pieter Smits), 2 onthoudingen (Leo Haucourt
en Myriam Baeyens)

Enig artikel:
Van het positief resultaat van de jaarrekening 2019 t.b.v. 14.642,81 euro wordt 1.464,28 euro
uitgekeerd als dividend.
4.

Goedkeuring tracé fietspad tussen Breugelstraat en Marieke Vervoortstraat en de aanleg
van een bufferbekken..
De gemeenteraad,
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur goedgekeurd d.d. 22.12.2017, gepubliceerd in het
Belgisch staatsblad d.d. 15.02.2018 en gedeeltelijk in werking getreden op 25.02.2018,
inzonderheid het artikel 2;
Gelet op het Gemeentedecreet, goedgekeurd d.d. 15.07.2005, gepubliceerd in het Belgisch
staatsblad d.d. 31.08.2005 en gefaseerd in werking getreden en latere wijzigingen,
inzonderheid de artikel 42;
Gelet op het decreet betreffende de omgevingsvergunning (omgevingsvergunningsdecreet),
goedgekeurd d.d. 25.04.2014, gepubliceerd in het Belgisch staatsblad d.d. 23.10.2014 en in
werking getreden op 23.02.2017 en latere wijzigingen, inzonderheid de artikels 31 en 65;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014
betreffende de omgevingsvergunning (omgevingsvergunningsbesluit), goedgekeurd d.d.
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27.11.2015, gepubliceerd in het Belgisch staatsblad d.d. 23.10.2014 en in werking getreden op
23.02.2017 en latere wijzigingen, inzonderheid het artikel 47;
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO), goedgekeurd d.d. 15.05.2009,
gepubliceerd in het Belgisch staatsblad d.d. 23.02.2016 en in werking getreden op 01.09.2009
en zijn uitvoeringsbesluiten;
Gelet op de aanvraag van een omgevingsvergunning voor het realiseren van een bufferbekken
en aanleggen van voet-en fietspad tussen de Breugelstraat en de nieuwe verkaveling in Frans
Cretenlaan op percelen kadastraal bekend: afdeling 1 sectie B nummer 168E10;
Overwegende dat de voorliggende aanvraag werd ontvangen op 06.03.2020 en ontvankelijk
en volledig verklaard werd op 05.05.2020;
Overwegende dat er inzake de voorliggende aanvraag ten laatste op 16.09.2020 een
definitieve beslissing genomen dient te worden om een stilzwijgende weigering te vermijden;
Overwegende dat de voorliggende aanvraag wegeniswerken omvat waarover de gemeenteraad
beslissingsbevoegdheid heeft;
Overwegende dat de gemeenteraad een beslissing over de zaak van de wegen dient te nemen
alvorens de bevoegde overheid een beslissing neemt over de aanvraag;
Overwegende dat de gemeenteraad daarbij kennis neemt van de standpunten, opmerkingen
en bezwaren die zijn ingediend tijdens het openbaar onderzoek;
Overwegende dat de wegeniswerken vermeld in de voorliggende aanvraag het aanleggen van
een fietspad betreft ter verbinding van de Breugelstraat met de verkaveling in de Marieke
Vervoorstraat en de Anne Frankstraat en zo met de Frans Cretenlaan, zoals aangeduid op de
bij de aanvraag gevoegde plannen;
Gelet op het d.d. 03.10.1979 vastgestelde Gewestplan Antwerpen, gewijzigd bij besluit van de
Vlaamse regering d.d. 28.10.1998;
Overwegende dat de aanvraag gelegen is in de bestemming woongebied volgens het
gewestplan Antwerpen;
Gelet op het openbaar onderzoek gehouden van 15.05.2020 tot en met 13.06.2020;
Overwegende dat er noch mondelinge noch schriftelijke bezwaarschriften werden ingediend
tijdens dit openbaar onderzoek;
Overwegende dat geoordeeld kan worden dat het opportuun is om nu reeds mee te geven dat
er inzake de aanleg van het openbaar domein bijkomend opgelegd moet worden dat het
openbaar domein conform typebestek 250 aangelegd moet worden en dat in het uiteindelijke
bestek voor deze werken de nodige specificaties voor de opmeting van de uitgevoerde
toestand opgenomen moet worden opdat het as-built plan conform de
GrootschaligReferentieBestand-skeletbestekken van het AGIV zou opgemaakt en aangeleverd
worden;
Overwegende dat op basis van voormelde voorwaarden ingestemd kan worden met het
geplande fietspadtracé en de infrastructuurwerken;
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)

Artikel 1:
De aanvraag van een omgevingsvergunning voor het realiseren van een bufferbekken en
aanleggen van voet-en fietspad tussen de Breugelstraat en de nieuwe verkaveling in Frans
Cretenlaan op percelen kadastraal bekend: afdeling 1 sectie B nummer 168E10, wordt gunstig
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geadviseerd en goedkeuring wordt verleend aan het geplande wegentracé en de
infrastructuurwerken.
Artikel 2:
Het openbaar domein moet conform typebestek 250 aangelegd worden en in het uiteindelijke
bestek voor deze werken dienen de nodige specificaties voor de opmeting van de uitgevoerde
toestand opgenomen te worden opdat het as-built plan conform de
GrootschaligReferentieBestand-skeletbestekken van het AGIV zou opgemaakt en aangeleverd
worden.
5.

Goedkeuring desaffectatie gedeelte toekomstig openbaar domein naar privaat domein
i.f.v. plaatsing fietsenstalling binnen verkaveling Anne Frank- en Marieke Vervoortstraat.
De gemeenteraad,
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur goedgekeurd d.d. 22.12.2017, gepubliceerd in het
Belgisch staatsblad d.d. 15.02.2018 en gedeeltelijk in werking getreden op 25.02.2018,
inzonderheid het artikel 2;
elet op het Gemeentedecreet, goedgekeurd d.d. 15.07.2005, gepubliceerd in het Belgisch
staatsblad d.d. 31.08.2005 en gefaseerd in werking getreden en latere wijzigingen,
inzonderheid de artikel 42;
Gelet op het decreet betreffende de omgevingsvergunning (omgevingsvergunningsdecreet),
goedgekeurd d.d. 25.04.2014, gepubliceerd in het Belgisch staatsblad d.d. 23.10.2014 en in
werking getreden op 23.02.2017 en latere wijzigingen, inzonderheid de artikels 31 en 65;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014
betreffende de omgevingsvergunning (omgevingsvergunningsbesluit), goedgekeurd d.d.
27.11.2015, gepubliceerd in het Belgisch staatsblad d.d. 23.10.2014 en in werking getreden op
23.02.2017 en latere wijzigingen, inzonderheid het artikel 47;
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO), goedgekeurd d.d. 15.05.2009,
gepubliceerd in het Belgisch staatsblad d.d. 23.02.2016 en in werking getreden op 01.09.2009
en zijn uitvoeringsbesluiten;
Gelet op de aanvraag van een omgevingsvergunning voor het bijstellen van verkaveling
(OMV_2020022858) teneinde een fietsenstalling te plaatsen op privaat domein in plaats van
op openbaar domein op gronden kadastraal bekend: afdeling 1 sectie B nummer 137P;
Overwegende dat de voorliggende aanvraag werd ontvangen op 24.02.2020 en ontvankelijk
en volledig verklaard werd op 24.03.2020;
Overwegende dat er inzake de voorliggende aanvraag ten laatste op 05.09.2020 een
definitieve beslissing genomen dient te worden om een stilzwijgende weigering te vermijden;
Overwegende dat de fietsenstalling in de oorspronkelijke omgevingsvergunning voor het
verkavelen van gronden (OMV_2018014190) ingetekend was aan de westzijde van het
keerpunt van de openbare wegenis;
Overwegende dat de fietsenstalling nu zal worden opgericht binnen de grenzen van de
verkaveling, meer bepaald binnen het huidige lot 9;
Overwegende de fietsenstalling geografisch gezien op dezelfde locatie zal blijven staan zodat
de openbare wegenis zal verkleinen - er zal echter nog voldoende ruimte zijn om te keren - en
dat uiteraard ook de indeling van lot 9 zal veranderen;
Overwegende dat de voorliggende aanvraag een aanpassing van de wegenis omvat waarover
de gemeenteraad beslissingsbevoegdheid heeft;
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Overwegende dat de gemeenteraad een beslissing over de zaak van de wegen dient te nemen
alvorens de bevoegde overheid een beslissing neemt over de aanvraag;
Overwegende dat de gemeenteraad daarbij kennis neemt van de standpunten, opmerkingen
en bezwaren die zijn ingediend tijdens het openbaar onderzoek;
Overwegende dat uiterlijk tien dagen na de gemeenteraadszitting de
gemeenteraadsbeslissing ter beschikking wordt gesteld het bevoegde bestuur;
Gelet op het d.d. 03.10.1979 vastgestelde Gewestplan Antwerpen, gewijzigd bij besluit van de
Vlaamse regering d.d. 28.10.1998;
Overwegende dat de aanvraag gelegen is in de bestemming woongebied volgens het
gewestplan Antwerpen;
Gelet op het openbaar onderzoek gehouden van 19.05.2020 tot en met 17.06.2020;
Overwegende dat er noch mondelinge noch schriftelijke bezwaarschriften werden ingediend
tijdens dit openbaar onderzoek;
Overwegende dat op basis van voormelde voorwaarden ingestemd kan worden met het
aangapaste wegentracé;
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)
Enig artikel:
De aanvraag van een omgevingsvergunning voor het bijstellen van verkaveling
(OMV_2020022858) teneinde een fietsenstalling te plaatsen op privaat domein in plaats van
op openbaar domein op gronden kadastraal bekend: afdeling 1 sectie B nummer 137P wordt
gunstig geadviseerd en goedkeuring wordt verleend aan het aangepaste wegentracé.
6.
Aanvaarding schenking van twee foto-kunstwerken.
De gemeenteraad,
Gelet op de wilsbeschikking van mevrouw Annette Plu waarin staat dat zij twee fotokunstwerken schenkt aan de gemeente Schelle;
Gezien het gaat over twee fotocollages die zijn gemaakt van historische plaatsen en/of
taferelen uit Schelle;
Gezien het aanvaarden van deze fotocollages een verrijking is van het kunstpatrimonium van
de gemeente;
Gelet op art. 41 van het Decreet Lokaal Bestuur;
Gelet op het decreet d.d. 28.04.1993 houdende het administratief toezicht;

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)
Enig artikel:
De schenking van de twee foto-kunstwerken door mevrouw Annette Plu wordt aanvaard.
7.

Aanpassen deel A en deel B van de Uniforme codex van politieverordeningen:
Goedkeuring.
De gemeenteraad,
Gelet op de artikelen 117, 118 en 119 van de nieuwe gemeentewet;

verslag gemeenteraad 31-08-2020

Pagina 5 van 13

Gelet op artikel 135, §2 van de nieuwe gemeentewet houdende de bevoegdheid van de
gemeente te voorzien in een goede politie ten behoeve van de inwoners met name over
zindelijkheid, de gezondheid, de veiligheid en de rust op openbare wegen en plaatsen en in
openbare gebouwen inzonderheid op punt 7° met betrekking tot de opmaak van
politieverordeningen voor het tegengaan van alle vormen van openbare overlast;
Gelet op artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet houdende de toepassing van
gemeentelijke administratieve sancties;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur, inzonderheid op de artikels 40, 41, §2, 2°;
Gelet op de wet van 24 juni 2013 betreffende de intergemeentelijke sancties;
Gezien er aan deel A een algemene bepaling dient toegevoegd te worden die het mogelijk
maakt om overtreders van door de burgemeester opgelegde maatregelen te bestraffen met
een GAS-boete;
Gezien het reglement 'Zorgparkeren' (goedgekeurd in de gemeenteraad d.d. 21.06.2018) in
deel B dient opgenomen te worden;
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)

Artikel 1:
Volgend artikel 6.1.1. wordt ingevoegd in de codex onder Deel A - Hoofdstuk 6:
§1 Onverminderd de in de politiereglementen voorziene maatregelen, kan de burgemeester
telkens wanneer de openbare gezondheid, veiligheid en rust in gevaar zijn of er gevaar is voor
openbare overlast, maatregelen bevelen om dit gevaar te doen ophouden.
Indien deze bevelen niet worden uitgevoerd, kan de burgemeester van ambtswege op kosten
en risico van degene die in gebreke gebleven is, tot uitvoering laten overgaan.
§2 Bij vaststelling door de politie of een bevoegd ambtenaar van het niet-naleven van de door
de burgemeester bevolen maatregelen kan dit bovendien worden bestraft met de voorziene
administratieve geldboete, zoals bepaald in onderhavige Uniforme codex Deel C - GAS
reglement gemeentelijke administratieve sancties, Hoofdstuk VI: Reglement gemeentelijke
administratieve sancties GAS), Afdeling 6.3 – Administratieve geldboete, artikel 6.3.1.
Artikel 2:
Het reglement 'Zorgparkeren' op te nemen in deel B van de codex.
8.

Bekrachtiging van het Besluit burgemeester d.d. 28.07.2020 houdende: Annulering van
het BCSD d.d. 28.07.2020.
De gemeenteraad,
Overwegende dat de burgemeester gemachtigd is om vergaderingen te annuleren op basis
van art. 135, §2, 5° van de Nieuwe Gemeentewet;
Beslist: Goedgekeurd Met 12 stemmen voor (Rob Mennes, Geert Rottiers, Vera Goris, Karl Van

Hoofstat, Axel Boen, Stan Scholiers, Philippe Van Bellingen, Nicole Haerenout, Katrien
Herremans, Philip Lemal, Marjan Nauwelaert en Pieter Smits), 2 onthoudingen (Leo Haucourt
en Myriam Baeyens)
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Enig artikel:
De gemeenteraad bekrachtigt het besluit van de burgemeester d.d. 28.07.2020 houdende:
Annulering van het BCSD d.d. 28.07.2020.
9.

Bekrachtiging van het Besluit burgemeester d.d. 25.07.2020 houdende: Verplichting tot
het dragen van een mondmasker op het openbaar domein van de gemeente Schelle.
De gemeenteraad,
Overwegende dat de burgemeester gemachtigd is om dringende besluiten te nemen op basis
van art. 133 van de Nieuwe Gemeente, art. 134 van de Nieuwe Gemeentewet en art. 135, §2, 5°
van de Nieuwe Gemeentewet;
Overwegende dat deze besluiten dienen bekrachtigd te worden door de gemeenteraad;
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)
Enig artikel:
De gemeenteraad bekrachtigt het besluit van de burgemeester d.d. 25.07.2020 houdende:
Verplichting tot het dragen van een mondmasker op het openbaar domein van de gemeente
Schelle.
10.

Bekrachtiging van het Besluit burgemeester d.d. 27.07.2020 houdende: Interne
maatregelen i.v.m het coronavirus.
De gemeenteraad,
Overwegende dat de burgemeester gemachtigd is om dringende besluiten te nemen op basis
van art. 133 van de Nieuwe Gemeente, art. 134 van de Nieuwe Gemeentewet en art. 135, §2, 5°
van de Nieuwe Gemeentewet;
Overwegende dat deze besluiten dienen bekrachtigd te worden door de gemeenteraad;
Beslist: Goedgekeurd Met 12 stemmen voor (Rob Mennes, Geert Rottiers, Vera Goris, Karl Van

Hoofstat, Axel Boen, Stan Scholiers, Philippe Van Bellingen, Nicole Haerenout, Katrien
Herremans, Philip Lemal, Marjan Nauwelaert en Pieter Smits), 2 onthoudingen (Leo Haucourt
en Myriam Baeyens)
Enig artikel:
De gemeenteraad bekrachtigt het besluit van de burgemeester d.d. 27.07.2020 houdende:
Interne maatregelen i.v.m. het coronavirus.
11.

Bekrachtiging van het Besluit burgemeester d.d. 29.07.2020 houdende: Opheffing van
het Burgemeesterbesluit van 25 juli 2020 houdende de verplichting tot het dragen van
een mondmasker in de openbare ruimte op grondgebied van de gemeente Schelle.
De gemeenteraad,
Overwegende dat de burgemeester gemachtigd is om dringende besluiten te nemen op basis
van art. 133 van de Nieuwe Gemeente, art. 134 van de Nieuwe Gemeentewet en art. 135, §2, 5°
van de Nieuwe Gemeentewet;
Overwegende dat deze besluiten dienen bekrachtigd te worden door de gemeenteraad;
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Beslist: Goedgekeurd Met 12 stemmen voor (Rob Mennes, Geert Rottiers, Vera Goris, Karl Van

Hoofstat, Axel Boen, Stan Scholiers, Philippe Van Bellingen, Nicole Haerenout, Katrien
Herremans, Philip Lemal, Marjan Nauwelaert en Pieter Smits), 2 onthoudingen (Leo Haucourt
en Myriam Baeyens)
Enig artikel:
De gemeenteraad bekrachtigt het besluit van de burgemeester d.d. 29.07.2020 houdende:
Opheffing van het Burgemeesterbesluit van 25 juli 2020 houdende de verplichting tot het
dragen van een mondmasker op het openbaar domein van de gemeente Schelle.
12.

Bekrachtiging van de Besluiten burgemeester d.d. 11.08.2020 houdende: "Vergunning
ijskar: "Jorisijs" & Vergunning ijskar: "Het Ijsbelleke" ."
De gemeenteraad,
Bekrachtiging van de besluiten burgemeester d.d. 11.08.2020 houdende: "Vergunning ijskar:
"Jorisijs" & "Vergunning ijskar: Het Ijsbelleke". "
Overwegende dat de burgemeester gemachtigd is om dringende besluiten te nemen op basis
van art. 133 van de Nieuwe Gemeente, art. 134 van de Nieuwe Gemeentewet en art. 135, §2, 5°
van de Nieuwe Gemeentewet;
Overwegende dat deze besluiten dienen bekrachtigd te worden door de gemeenteraad;
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)
Enig artikel:
De gemeenteraad bekrachtigt de besluiten van de burgemeester d.d. 11.08.2020 houdende:
"Vergunning ijskar: "Jorisijs" & Vergunning ijskar: "Het Ijsbelleke". "
13. Ondertekening Burgemeesterconvenant 2030.
De gemeenteraad,
1.
Relevante voorgeschiedenis, feiten en context
De klimaatverandering is een feit en vormt één van de grootste wereldwijde uitdagingen van
onze tijd. Onmiddellijke actie en samenwerking tussen lokale, regionale en nationale
overheden over de hele wereld is noodzakelijk.

Het Burgemeestersconvenant werd in 2008 door de Europese Commissie gelanceerd met de
ambitie om lokale besturen te engageren om de klimaat- en energiedoelstellingen van de
Europese Unie te behalen en zelfs te overtreffen. Intussen telt het initiatief meer dan 10.000
lokale en regionale overheden verspreid over 59 landen, die stuk voor stuk meegenieten van
de troeven van een internationale gemeenschap en de technische en methodologische
ondersteuning die geboden wordt door het EU-secretariaat. Meer dan 80% van alle steden en
gemeenten in Vlaanderen doen mee met het Burgemeestersconvenant.
In de energietransitie en de strijd tegen klimaatverandering is de lokale overheid de
belangrijkste drijfveer op het bestuursniveau dat het dichtst bij de burgers staat. De lokale
overheid is bereid te handelen en deelt de verantwoordelijkheid voor klimaatactie met de
regionale en nationale niveaus. De lokale overheid neemt eveneens een sleutelpositie in om
de kwetsbaarheid van het grondgebied tegen de verschillende gevolgen van de
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klimaatverandering te beschermen. Daarnaast kunnen lokale oplossingen voor energie- en
klimaatuitdagingen helpen om veilige, duurzame, concurrerende en betaalbare energie aan te
bieden burgers.
Sinds 2014 ondersteunt IGEAN haar gemeenten bij de opmaak van klimaatplannen in het
kader van het Burgemeestersconvenant 2020. Aansluitend organiseert IGEAN verschillende
acties (groepsaankopen isolatie, infomomenten, EnergieKe krant, zonnedelen,…) die
uitvoering geven aan de doelstellingen van de klimaatplannen. Vanaf 2020 verlegt IGEAN de
focus naar 2030.
Met de ondertekening van het Burgemeestersconvenant 2030 verbindt de gemeente zich er
toe volgende engagementen na te komen:
-De uitstoot van CO2 op het grondgebied van de gemeente tegen 2030 met tenminste 40%
terug te dringen ten opzichte van referentiejaar 2012, met name door een betere energieefficiëntie en een ruimer gebruik van hernieuwbare energiebronnen;
-De veerkracht van het grondgebied te verhogen door ons aan te passen aan de gevolgen van
klimaatverandering;
-Een gemeentelijk energie- en klimaatactieplan (SECAP) op te maken en binnen twee jaar na de
formele ondertekening van het burgemeestersconvenant in te dienen bij het Europese
secretariaat;
-Alle relevante belanghebbenden binnen het grondgebied van de gemeente te betrekken bij
de opmaak van het SECAP;
-Passende personele, technische en financiële middelen te voorzien voor de uitvoering van het
gemeentelijke energie- en klimaatactieplan;
-De visie, resultaten, ervaringen en kennis delen met andere lokale en regionale overheden
binnen de EU en daarbuiten;
-Minstens elke twee jaar na het indienen van het SECAP te rapporteren over de geboekte
vooruitgang met het oog op monitoring en evaluatie.
IGEAN wenst samen met provincie Antwerpen de lokale besturen te begeleiden en te
ondersteunen in de opstap naar het Burgemeestersconvenant 2030. IGEAN zal samen met de
provincie instaan voor het voorbereiden en uitwerken van gemeentelijke klimaatactieplannen
(SECAP) bestaande uit volgende elementen:
-Event met de officiële ondertekening van het Burgemeestersconvenant 2030 (najaar 2020);
-Startoverleg met betrokken schepenen en ambtenaren;
-Toelichting voor de adviesraden;
-Workshop mitigatie voor betrokken schepenen en ambtenaren;
-Regionale workshop adaptatie i.s.m. provincie Antwerpen;
-Opstart stuurgroep klimaat met stakeholders;
-Opmaak klimaatimpactanalyse i.s.m. provincie Antwerpen;
-Opmaak risico- en kwetsbaarheidsanalyse i.s.m. provincie Antwerpen;
-Burgerparticipatie aan de hand van een enquête;
-Uitwerken van klimaatactieplannen op gemeentelijk niveau.
2.Juridisch kader
-Akkoord van Parijs 2015
-Europese Green Deal 2050
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-Burgemeestersconvenant 2030
-Nationaal klimaat- en energieplan 2021 - 2030
-Vlaams Klimaatbeleidsplan 2013 - 2020
3.Financiële gevolgen
Voor de opmaak van de klimaatplannen in het kader van het Burgemeestersconvenant 2030
i.s.m. de provincie Antwerpen, zal IGEAN gedurende 2 jaar 1 VTE inzetten.
Ervan uitgaande dat 20 gemeenten het Burgemeestersconvenant 2030 zullen onderschrijven,
wordt de kostprijs voor de volledige ondersteuning geraamd op 5.000 – 7.500 EUR per
gemeente.
Voor zover de deputatie van de provincie Antwerpen haar akkoord geeft om voor de opmaak
van de klimaatplannen middelen uit het Streekfonds te gebruiken, zal voormelde bijdrage
verrekend worden met de middelen uit het Streekfonds, waardoor de bijdrage van de
gemeente lager zal zijn en desgevallend zelfs volledig kan wegvallen.
4.Voorafgaande documenten, bespreking en adviezen
-Startevent EnergieK huis op 5.12.2019 met burgemeesters, schepenen en ambtenaren
bevoegd voor wonen, energie en klimaat.
-Beslissing van de 441ste raad van bestuur van 29.04.2020 onder punt 4.
-Adviescomité van het EnergieK huis van 09.06.2020 met de schepenen bevoegd voor energie
en klimaat.
-Nota met evaluatie van de stand van zaken aan de hand van enkele concrete cijfers en trends.
Beslist: Goedgekeurd Met 12 stemmen voor (Rob Mennes, Geert Rottiers, Vera Goris, Karl Van

Hoofstat, Axel Boen, Stan Scholiers, Philippe Van Bellingen, Nicole Haerenout, Katrien
Herremans, Philip Lemal, Marjan Nauwelaert en Pieter Smits), 2 onthoudingen (Leo Haucourt
en Myriam Baeyens)

Artikel 1
De gemeenteraad gaat akkoord met de ondertekening van het burgemeestersconvenant 2030
en verbindt zich er toe om:
-de uitstoot van CO2 (en eventueel van andere broeikasgassen) op haar grondgebied tegen
2030 met ten minste 40% terug te dringen ten opzichte van referentiejaar 2012, met name
door een betere energie-efficiëntie en een hoger gebruik van hernieuwbare energiebronnen;
-haar veerkracht te verhogen door zich aan te passen aan de gevolgen van
klimaatverandering.
Artikel 2
De gemeenteraad geeft aan IGEAN de opdracht om de verbintenissen uit artikel 1 om te zetten
in praktische maatregelen en daarvoor volgende stappen te nemen:
-een “inventarisatie uitgangswaarden emissies” en een beoordeling van de risico’s van de
kwetsbaarheid voor klimaatverandering uit te voeren i.s.m. provincie Antwerpen;
-een klimaatactieplan (SECAP) voor duurzame energie en klimaat op te maken i.s.m. de
gemeente;
-minstens elke twee jaar na de indiening van het actieplan voor duurzame energie en klimaat
te rapporteren over de geboekte vooruitgang met het oog op evaluatie, monitoring en
verificatie.
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Artikel 3
De gemeenteraad neemt kennis van de kostenraming en de verdeling over alle deelnemende
gemeenten en keurt deze goed.
Artikel 4
Een ondertekend exemplaar van de gemeenteraadsbeslissing en van het aansluitingsformulier
voor het burgemeestersconvenant 2030 worden aan IGEAN bezorgd.
14. Subsidiereglement aankoop regenwaterton: Goedkeuring.
Philip Lemal, fractieleider CD&V stelt voor om 30 euro subsidie uit te betalen ipv het
geformuleerde voorstel van 20 euro.
De voltallige raad is akkoord met het voorstel.
Vervolgens wordt overgegaan tot de afhandeling van dit punt.
De gemeenteraad,
Ontwerp gemeentelijk reglement subsidiëring voor de aankoop van een regenwaterton.
Gelet op de klimaatsverandering en de steeds grotere toename van droogte door extreme
temperatuurstijging;
Overwegende dat het verbruik van drinkwater per dag per inwoner in Vlaanderen zeer hoog is;
Overwegende dat drinkwater kostbaar en schaars is;
Overwegende dat geen “drinkwater” vereist is voor bepaalde toepassingen. Zoals bij
voorbeeld het begieten van planten / tuin, het wassen van voertuigen, het reinigen van
voetpad / terras;
Overwegende dat met het gebruik van regenwater, de mogelijkheid gecreëerd wordt om
minder drinkwater op te pompen uit de grondwaterlagen; dat hiermee het aanwenden van een
schaarse grondstof op een oordeelkundige wijze beperkt wordt;
Overwegende dat het in het kader van een duurzaam beheer van grondstoffen past om het
gebruik van drinkwater te beperken en het gebruik van regenwater te stimuleren;
Overwegende dat het gebruik van regenwater niet alleen een besparing oplevert op het
waterverbruik, maar tevens de kosten van de gemeenschap drukt voor het drinkbaar maken
van water en de natuurlijke reserves van het grondwater beschermt;
Overwegende dat er budgetten beschikbaar zijn op de begroting;
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)

Artikel 1:
De gemeente voorziet een subsidie bij de aankoop en plaatsing van een nieuwe regenwaterton
voor de opvang en het gebruik van regenwater.
Artikel 2:
De bovenvermelde subsidie wordt verleend indien voldaan is aan volgende voorwaarden:
-De regenwaterton dient aangesloten te worden op een dakoppervlakte van minimum 4m².
-De inhoud van de regenwaterton dient minimum 200 liter te bevatten.
-De ton dient geplaatst te worden op het grondgebied van de gemeente Schelle.
-De regenwaterton dient voorzien te zijn van een aftapkraantje.
-De regenwaterton dient zodanig geplaatst en toegepast te worden dat het vrij blijft van
algengroei (lichtafscherming, beluchten, gebruik van waterplanten).
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Artikel 3:
De verleende subsidie bedraagt 50% van de gefactureerde kostprijs met een maximum van €
30 per regenton en kan slechts éénmaal per woonperceel worden aangevraagd.
Artikel 4:
Voor het bekomen van de gemeentelijke toelage moet minimaal aan volgende voorwaarden
voldaan worden:
-De aanvrager is een inwoner van de gemeente Schelle, een Schelse vereniging,…
-De regenwaterton zal geplaatst worden op grondgebied Schelle.
-De schriftelijke aanvraag moet ingediend worden bij de gemeentelijke milieudienst op het
door de gemeente ter beschikking gesteld formulier.
-De aanvrager verwittigt de gemeentelijke milieudienst wanneer de regenwaterton geplaatst
is. De aanvrager dient een betalingsaanvraag in bij het College van Burgemeester en
Schepenen met inbegrip van aankoopbewijs.
-Na controle ter plaatse door de gemeentelijke diensten zullen de vastgelegde subsidies
worden vrijgegeven aan de aanvrager. Indien bij controle frauduleuze en/of onwettige
praktijken worden vastgesteld, vervalt de volledige toelage. Het gemeentebestuur behoudt
zich het recht voor om subsidieaanvragen te weigeren die niet beantwoorden aan de geest van
dit reglement.
Artikel 5:
Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de uitvoering van onderhavige
beslissing.
15. 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
16. Mededeling van ingekomen stukken.
Op verzoek van de voorzitter geeft de algemeen directeur lezing van volgende ingekomen
stukken:
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17.

Toekenning eretitel gewezen gemeenteraadslid Van Frausem Gustaaf.

Omdat de agenda volledig is afgehandeld, sluit de voorzitter de zitting om 20:51 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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