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VERSLAG Gemeenteraad 
DONDERDAG 22 OKTOBER 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, Koen Vaerten, Nicole Haerenout, Katrien 
Herremans, Myriam Baeyens, Philip Lemal, Marjan Nauwelaert, raadsleden 
 

Betty Van Cauteren, algemeen directeur 
• verontschuldigd 
Rita Jacobs, 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: 
- Brief van IVEBICA: uittreksel uit het verslag van de Raad van Bestuur d.d. 03.08.2020: 
verlenging IVEBICA vanaf 11 april 2021. 
 
- Brief van Agentschap Binnenlands Bestuur nav een klacht van een raadslid ivm de 
gemeenteraadszitting van 14 augustus 2020. 
 
- Brief van Agentschap Binnenlands Bestuur nav een klacht van een raadslid betreffende de 
organisatie van de gemeenteraden. 
 
2. Jaarrekening 2019 OCMW. 
De gemeenteraad, 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur; 
Gelet op het feit dat de jaarrekening 2019 werd goedgekeurd op de OCMW-raad op 
22.10.2020; 
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare 
Centra voor Maatschappelijk Welzijn; 
Gelet op het feit dat de jaarrekening 2019 ter inzage van de raadsleden werd gelegd op het 
gemeentesecretariaat; 
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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), 3 onthoudingen (Leo Haucourt, 
Koen Vaerten en Myriam Baeyens) 
Artikel 1: 
De begrotingsrekening OCMW over het dienstjaar 2019, goedgekeurd door de OCMW-raad op 
22.10.2020, met volgende eindcijfers: 
Budgettaire resultaat van het boekjaar              -96.854  
Gecum. budgettaire resultaat vorig boekjaar            389.039  
Gecum. budgettaire resultaat               292.185 
Bestemde gelden                             0 
Resultaat op kasbasis                            292.185 
Artikel 2: 
De balans per 31 december 2019 wordt goedgekeurd met volgende eindcijfers:  
Vaste activa                7.331.157 
Vlottende activa                 463.060 
Totaal van de activa               7.794.217 
 
Netto-actief                3.359.635 
Schulden                4.434.582 
Totaal van de passiva               7.794.217 
Artikel 3: 
De resultatenrekening over het dienstjaar 2019 wordt goedgekeurd met volgende  
eindcijfers: 
Operationeel                259.376 
Financieel                      -88.430 
Uitzonderlijk                                  0 
Resultaat van het boekjaar                     170.946 
 
3. Jaarrekening 2019 gemeente: goedkeuring. 
De gemeenteraad, 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur; 
Gezien de gemeenterekening over het dienstjaar 2019 werd opgesteld door de financieel 
beheerder; 
Overwegende dat de gemeenteraad zich moet uitspreken over de vaststelling van de 
jaarrekening 2019; 
Gelet op art. 249 &2 van het Decreet Lokaal Bestuur en waaraan voldaan is gezien de 
gemeenterekening samen met balans, de resultatenrekening en het financieel verslag, 
opgesteld door de financieel beheerder, voor deze raadszitting werd besteld aan de 
raadsleden op 07.10.2020; 
Gelet op de besprekingen op het managementteam d.d. 05.10.2020; 
 
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 stemmen tegen (Leo Haucourt 
en Myriam Baeyens), 1 onthouding (Koen Vaerten) 
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Artikel 1: 
De begrotingsrekening over het dienstjaar 2019, opgesteld door de financieel beheerder, 
wordt goedgekeurd met volgende eindcijfers: 
Budgettaire resultaat van het boekjaar              322.590  
Gecum. budgettaire resultaat vorig boekjaar         11.915.123  
Gecum. budgettaire resultaat           12.237.713 
Bestemde gelden                  127.385 
Resultaat op kasbasis            12.110.328 
Artikel 2: 
De balans per 31 december 2019 wordt goedgekeurd met volgende eindcijfers:  
Vaste activa             40.543.246 
Vlottende activa             12.579.301 
Totaal van de activa             53.122.547 
 
Netto-actief               38.692.315 
Schulden                14.430.231 
Totaal van de passiva              53.122.547 
Artikel 3: 
De resultatenrekening over het dienstjaar 2019 wordt goedgekeurd met volgende  
eindcijfers: 
Operationeel                 -461.007 
Financieel                   516.253 
Uitzonderlijk                       239.170 
Resultaat van het boekjaar                      294.416 
 
4. Overeenkomst nr. 20/115 inzake de mededeling van persoonsgegevens door de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid - aanslagjaar 2020-2024. 
De gemeenteraad, 
Beslist: Goedgekeurd  Met 15 stemmen voor (Rob Mennes, Geert Rottiers, Vera Goris, Karl Van 
Hoofstat, Axel Boen, Leo Haucourt, Stan Scholiers, Philippe Van Bellingen, Koen Vaerten, 
Nicole Haerenout, Katrien Herremans, Myriam Baeyens, Philip Lemal, Marjan Nauwelaert en 
Pieter Smits) 
Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een 
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15, tweede lid; 
Gelet op het reglement van 28 november 2019 i.v.m. toelagen aan bepaalde categorieën van 
inwoners; 
Gelet op de ingediende aanvraag; 
Gelet op de beraadslaging nr. 16/008 van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en 
van de gezondheid, overeenkomstig artikel 11bis van de wet van 15 januari 1990 houdende 
oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid; 
 
Artikel 1: 
De gemeenteraad neemt kennis van de overeenkomst nr. 20/115 inzake de mededeling van 
persoonsgegevens door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan de gemeente Schelle 
voor de automatische toekenning van aanvullende voordelen aan inwoners die recht hebben 
op een verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging, met 
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toepassing van beraadslaging nr. 16/008 van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en 
van de gezondheid zoals gewijzigd op  
15 januari 1990. 
 
Tussen 
De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, 
Willebroekkaai 38 te 1000 Brussel, 
Vertegenwoordigd door de heer Frank Robben, administrateur-generaal, 
Hierna “KSZ” genoemd, 
Enerzijds 
 
En 
 
De gemeente Schelle, 
Fabiolalaan 55 te 2627 Schelle, 
Vertegenwoordigd door de heer Rob Mennes, burgemeester, 
Hierna “gemeente” genoemd, 
Anderzijds 
 
Wordt overeengekomen hetgeen volgt: 
 
Artikel 1: Voorwerp van de overeenkomst 
Deze overeenkomst beoogt de mededeling, door de KSZ aan de gemeente, van de lijst van de 
inwoners die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor 
geneeskundige verzorging, uitsluitend met het oog op de automatische toekenning van een 
belastingvermindering of een ander aanvullend voordeel vastgesteld in het gemeentelijk 
reglement van 28 november 2019. 
De betrokken partijen verbinden er zich uitdrukkelijk toe om alle bepalingen van 
beraadslaging nr. 16/008 van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de 
gezondheid zoals gewijzigd op 15 januari 1990 na te leven. Deze overeenkomst kan in geen 
geval afbreuk doen aan de bepalingen van deze beraadslaging of aan de bepalingen van de 
regelgeving vermeld in artikel 8 van deze overeenkomst. 
De gemeente zal aan de KSZ de lijst van de inwoners die potentieel in aanmerking komen voor 
de belastingvermindering of het ander aanvullend voordeel (bij een belastingvermindering 
gaat het om de belastingplichtige inwoners) en een kopie van het hogervermeld gemeentelijk 
reglement overmaken. De betrokkenen worden geïdentificeerd aan de hand van hun 
identificatienummer van de sociale zekerheid. 
De KSZ zal de door de gemeente overgemaakte lijst eerst vergelijken met de 
persoonsgegevens die zij dienaangaande van de bevoegde openbare instellingen van sociale 
zekerheid heeft ontvangen, er vervolgens de personen die recht hebben op een verhoogde 
tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging op aanduiden en ze ten 
slotte terug aan de gemeente overmaken. 
De aldus door de KSZ aan de gemeente overgemaakte persoonsgegevens mogen uitsluitend 
worden gebruikt voor het doeleinde vermeld in het eerste lid. Ze mogen slechts worden 
bewaard zolang dat noodzakelijk is voor het verwezenlijken van dat doeleinde en moeten 
daarna worden vernietigd. Ze mogen onder geen beding verder worden medegedeeld aan 
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derden zonder machtiging van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de 
gezondheid. 
 
Artikel 2: Verantwoordelijkheid voor de mededeling 
De KSZ kan nooit verantwoordelijk worden gesteld voor de eventuele onjuiste inhoud of de 
eventuele onjuiste verspreiding van de persoonsgegevens. 
De persoonsgegevens die door de bevoegde openbare instellingen van sociale zekerheid 
worden meegedeeld aan de KSZ geven de toestand weer op 1 januari van het lopende jaar, 
vóór de controle door de federale overheidsdienst Financiën. 
 
Artikel 3: Uitwisselingsmethodes 
Elke mededeling van persoonsgegevens tussen de betrokken partijen in het kader van deze 
overeenkomst gebeurt via filetransfer. De technische aspecten en de veiligheidsaspecten 
worden beschreven in de projectdocumentatie die beschikbaar is op de website van de KSZ 
(zie daartoe 
www.ksz.fgov.be/nl/bcss/services/content/websites/belgium/services/service_institution/s
ervice_regional/service_34.html). 
Enkel in uitzonderlijke gevallen en mits een bilateraal akkoord tussen de KSZ en de gemeente 
kunnen bij de mededeling van persoonsgegevens cassettes, diskettes of andere dragers 
worden gebruikt. 
De identiteit van de personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van de 
verzekering voor geneeskundige verzorging wordt meegedeeld aan de hand van een 
specifieke returncode. 
 
Artikel 4: Verantwoordelijke personen 
De gemeente zal aan de KSZ meedelen wie verantwoordelijk is voor, enerzijds, het overmaken 
van de lijst van de inwoners die potentieel in aanmerking komen voor de 
belastingvermindering of het ander aanvullend voordeel en, anderzijds, het ontvangen van de 
lijst van de personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van de verzekering 
voor geneeskundige verzorging. 
 
Artikel 5: Duur van de overeenkomst 
Deze overeenkomst geldt van 2020 tot 2024 (de meegedeelde persoonsgegevens geven per 
jaar telkens de toestand op 1 januari van dat jaar weer). De duur van deze overeenkomst is 
maximaal vijf jaar en kan in geen geval de duur van het hogervermeld gemeentelijk reglement 
overschrijden. 
Deze overeenkomst kan enkel worden gewijzigd bij een door de beide partijen ondertekend 
aanhangsel en kan na het eerste jaar door de beide partijen worden opgezegd door middel 
van een aangetekende brief en met eerbiediging van een opzegtermijn van drie maanden. 
 
Artikel 6: Kostenregeling 
De totale kostprijs voor de mededeling van de persoonsgegevens door de KSZ aan de 
gemeente komt overeen met de eenheidsprijs van een bericht in het jaar voorafgaand aan het 
jaar van het leveren van de dienst, vermenigvuldigd met het aantal dienstige inputberichten 
van de gemeente, met een minimumbedrag van 342,00 euro (jaarlijks op 1 januari 
geïndexeerd) en een maximumbedrag van 3.423,00 euro (jaarlijks op 1 januari geïndexeerd) 
(BTW niet van toepassing). 
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De KSZ zal de door de gemeente overgemaakte lijst van de inwoners die potentieel in 
aanmerking komen voor de belastingvermindering of het ander aanvullend voordeel zo snel 
mogelijk verwerken en de gemeente achteraf een schuldvordering bezorgen met een 
toelichting over de berekening van het verschuldigde bedrag. 
Een beschrijving van de toepasselijke regels is beschikbaar op de website van de KSZ (zie 
www.ksz.fgov.be/nl/bcss/page/content/websites/belgium/about/organization/financies/fin
ances_01.html), in het document “nota met betrekking tot de financieringsprincipes voor de 
dienstverlening door de KSZ aan de instellingen die geen openbare instellingen van sociale 
zekerheid zijn”. 
De gemeente zal het bedrag storten op bankrekeningnummer 001-1950055-43 van de KSZ, 
uiterlijk binnen de zestig kalenderdagen te rekenen vanaf de ontvangst van de 
schuldvordering. Bij laattijdige betaling is er van rechtswege en zonder voorafgaande 
ingebrekestelling een bedrag van 25 euro als forfaitaire schadevergoeding verschuldigd. 
 
Artikel 7: Plicht tot in kennis stelling van de raadsleden 
De burgemeester van de gemeente verbindt zich ertoe alle gemeenteraadsleden van de 
gemeente in kennis te stellen van deze overeenkomst. De gemeente moet voorafgaandelijk 
aan de uitvoering van de werkzaamheden aan de KSZ een kopie bezorgen van het verslag van 
de vergadering tijdens dewelke de gemeenteraadsleden van de gemeente in kennis werden 
gesteld van deze overeenkomst. 
 
Artikel 8 : Toepasselijke regelgeving en bevoegde rechtbank 
Bij de uitvoering van deze overeenkomst zijn de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting 
en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, de wet van  
8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de 
verwerking van persoonsgegevens, hun respectieve uitvoeringsbesluiten en elke andere 
regelgeving tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer van natuurlijke personen 
onverkort van toepassing. 
Op deze overeenkomst is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.  In geval van geschil 
zijn uitsluitend de rechtbanken van Brussel bevoegd. 
 
Artikel 9: Opheffing van vroegere overeenkomsten 
In voorkomend geval vervangt deze overeenkomst de bestaande overeenkomst gesloten 
tussen de gemeente en de KSZ met betrekking tot het voorwerp bedoeld in artikel 1. De 
bestaande overeenkomst wordt opgeheven met ingang van de datum van inwerkingtreding 
van deze overeenkomst. 
 
Opgemaakt te Brussel op 24/09/2020 in minstens zoveel exemplaren als er belanghebbende 
partijen zijn en waarvan elke partij erkent er minstens één te hebben ontvangen. 
 
5. Aanpassing prijssubsidiereglement 2020. 
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 beslissing van de BTW-administratie, d.d. 19 januari 2016, gepubliceerd 
d.d. 3 februari 2016; 
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Overwegende dat deze beslissing een invloed heeft op de werking van het Autonoom 
Gemeentebedrijf Fluctus; 
Overwegende dat het AGB Fluctus een winstoogmerk heeft en dat werkingstoelagen niet 
mogen meegeteld worden om te kijken of het AGB effectief in staat is om winst te genereren; 
Overwegende dat prijssubsidies wel meegeteld worden. Op deze prijssubsidie dient (in 
tegenstelling tot een werkingssubsidie) BTW aangerekend te worden; 
Overwegende dat de toekenning van prijssubsidies moet vastgelegd worden; 
Overwegende dat een nieuwe berekening noodzakelijk is; 
 
Beslist: Goedgekeurd  Met 13 stemmen voor (Rob Mennes, Geert Rottiers, Vera Goris, Karl Van 
Hoofstat, Axel Boen, Stan Scholiers, Philippe Van Bellingen, Koen Vaerten, Nicole Haerenout, 
Katrien Herremans, Philip Lemal, Marjan Nauwelaert en Pieter Smits), 2 onthoudingen (Leo 
Haucourt en Myriam Baeyens) 
Enig artikel: 
De gemeenteraad van Schelle keurt volgend prijssubsidiereglement voor het gebruik van het 
Sportcomplex Scherpenstein goed als volgt: 
 
PRIJSSUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET SPORTCOMPLEX SCHERPENSTEIN 
 
TUSSEN 
 
1. De gemeente Schelle, met zetel te Schelle, Fabiolalaan 55, hierna genoemd "gemeente", 
enerzijds 
 
2. Het Autonoom Gemeentebedrijf Fluctus, met maatschappelijke zetel te Schelle, Fabiolalaan 
55, opgericht bij besluit van de gemeenteraad van de gemeente Schelle  
d.d. 29 september 2005 en rechtspersoonlijkheid verkregen ingevolge de goedkeuring door 
de minister d.d. 23 december 2005, hierna genoemd "AGB Fluctus", anderzijds 
 
wordt overeengekomen dat de gemeente prijssubsidies zal toekennen aan het AGB Fluctus 
voor het gebruik van het sportcomplex Scherpenstein. 
 
Artikel 1: 
Dit prijssubsidiereglement legt de toekenning van deze prijssubsidies vast en geldt voor een 
periode van 1 november 2020 tot en met 31 december 2020. 
Artikel 2: 
Het AGB Fluctus heeft haar inkomsten en uitgaven geraamd voor een periode van 12 maanden 
van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020. Op basis van deze ramingen heeft het AGB 
Fluctus vastgesteld dat voor bovenvermelde periode de inkomsten voor het gebruik van het 
sportcomplex Scherpenstein minstens 376.000 euro (exclusief 6% BTW) moeten bedragen 
rekening houdende met een bijkomende coronatoelage van 403.600 euro om economisch 
rendabel te zijn. 
Artikel 3: 
Om economisch rendabel te zijn, wenst het AGB Fluctus de voorziene toegangsprijzen voor het 
gebruik van het sportcomplex Scherpenstein te vermenigvuldigen met een jaarlijks te bepalen 
factor. 
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Artikel 4: 
De gemeente erkent dat het AGB Fluctus de voorziene toegangsprijzen voor het gebruik van 
het sportcomplex Scherpenstein moet vermenigvuldigen met een te bepalen factor om 
economisch rendabel zijn. 
De toegangsprijzen voor het gebruik van het sportcomplex Scherpenstein zijn vastgesteld 
door de Raad van Bestuur d.d. 17 december 2018. 
Artikel 5: 
Rekening houdend met de sportieve en sociale functie van het sportcomplex Scherpenstein 
wenst de gemeente dat er geen prijsverhogingen doorgevoerd worden ten aanzien van de 
gebruikers van het sportcomplex Scherpenstein. De gemeente streeft ernaar om een uniform 
tarief te hanteren voor de gemeenten Niel, Schelle en Hemiksem wat betreft het gebruik van 
sportfaciliteiten. 
Artikel 6: 
De gemeente verbindt zich ertoe om voor de periode vanaf 1 november 2020 tot en met 31 
december 2020 deze beperkte toegangsgelden te subsidiëren middels de toekenning van 
prijssubsidies. De waarde van de prijssubsidie toegekend door de gemeente bedraagt de prijs 
(inclusief 6% BTW) die gebruiker betaalt vermenigvuldigd met een factor 33,58 voor de 
periode van 1 november 2020 tot en met 31 december 2020.  
Deze factor is bepaald na evaluatie van de proef- en saldibalans. 
Artikel 7: 
Deze gesubsidieerde toegangsgelden (inclusief 6% BTW) kunnen steeds geherevalueerd 
worden tijdens de periode van 1 november 2020 t.e.m. 31 december 2020 in het kader van een 
periodieke evaluatie van de exploitatieresultaten van het AGB Fluctus. 
Artikel 8: 
Een nieuw prijssubsidiereglement geldig vanaf 1 januari 2021 zal worden onderhandeld tussen 
de gemeente en het AGB Fluctus. 
 
6. Burgerparticipatie zonneproject - deelname coöperatieve vennootschap. 
De gemeenteraad, 
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 14.04.2020 
waarmee de gemeente Schelle: 
- beslist heeft om beroep te doen op de raamovereenkomst van IGEAN milieu & 
veiligheid voor het coöperatief zonneproject en hiertoe daken aan te melden via de website 
van IGEAN 
- toestemming heeft gegeven om de maatschappelijke zetel van de burgercoöperatie die 
door de opdrachtnemer in kader van het coöperatief zonneproject van IGEAN zal opgericht 
worden, te nemen in het gemeentehuis van Schelle, Fabiolalaan 55 te Schelle 
- zich bereid verklaard heeft om bij de formele oprichting van de burgercoöperatie een 
oprichtingsaandeel met een waarde van 100 EURO aan te kopen  
- beslist heeft om de gemeentelijke communicatiemiddelen ter beschikking te stellen 
van de burgercoöperatie; 
Gelet op de verdere besprekingen met IGEAN en met de opdrachtnemer van het coöperatief 
zonneproject ENBRO nv.; 
Gelet op de ontwerp statuten van de coöperatieve vennootschap Fluctus.Net.cvso; 
Gelet op het doel van deze vennootschap om te streven naar een klimaatneutrale samenleving 
door maximaal in te zetten op het rationeel gebruik van hernieuwbare energie en in het 
bijzonder oog te hebben voor burgers die leven in energiearmoede; 
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Gelet op de verschillende activiteiten die door deze vennootschap kunnen uitgeoefend worden 
om het doel te bereiken; 
Overwegende dat de ontwerp statuten een onderscheid maakt tussen A- en B-aandelen, 
telkens met een waarde van 100 euro, waarbij A-aandelen worden onderschreven door de 
oprichters van de vennootschap en B-aandelen kunnen onderschreven worden door wie na de 
oprichting toetreedt tot de vennootschap; 
Overwegende dat de gemeente Schelle wel degelijk de intentie heeft om mee de vennootschap 
op te richten op basis waarvan artikel 3 van de beslissing van het college van burgemeester en 
schepenen van 09.03.2020 de aankoop omvat van een A-aandeel ter waarde van 100 euro; 
Overwegende dat de aansprakelijkheid van de aandeelhouders beperkt is tot het bedrag van 
hun inschrijving. Onder de aandeelhouders bestaat er geen solidariteit, noch onverdeeldheid; 
Gelet op al het voorgaande; 
 
Beslist: Goedgekeurd  Met 13 stemmen voor (Rob Mennes, Geert Rottiers, Vera Goris, Karl Van 
Hoofstat, Axel Boen, Stan Scholiers, Philippe Van Bellingen, Koen Vaerten, Nicole Haerenout, 
Katrien Herremans, Philip Lemal, Marjan Nauwelaert en Pieter Smits), 2 onthoudingen (Leo 
Haucourt en Myriam Baeyens) 
Artikel 1:  
De gemeente Schelle neemt kennis van de ontwerp statuten voor de oprichting van de 
coöperatieve vennootschap Fluctus.Net.cvso in het kader van coöperatief zonneproject van 
IGEAN milieu & veiligheid. 
Artikel 2: 
De gemeente Schelle bevestigt dat rekening houdend met de ontwerp statuten artikel 3 van de 
beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 14.04.2020 de aankoop van 
een A-aandeel betreft met een waarde van 100 euro. 
Artikel 3:  
De gemeente Schelle duidt de heer Rob Mennes, burgemeester, aan als adviseur bij 
Fluctus.Net.cvso. 
Artikel 4: 
Het college van burgemeester en schepenen zal instaan voor de verdere uitvoering van deze 
beslissing. 
 
7. Desaffectatie uit het openbaar domein van de voortuin gelegen aan de Albrecht 

Rodenbachplaats 13. 
De gemeenteraad, 
Gelet op de overdracht overeenkomst tussen de Plaatselijke Maatschappij tot het  Bouwen van 
Goedkope Woningen, enerzijds, en de gemeente Schelle, anderzijds, die op 15.05.1957 werd 
verleden voor notaris Vandermolen met standplaats te Hemiksem; 
Overwegende dat de gemeente Schelle met voormelde overeenkomst eigenaar geworden is 
van het openbaar domein van de Albrecht Rodenbachplaats en aanpalende groenstroken, 
waaronder ook het eerder vermelde perceel grond. 
Gelet op het schattingsverslag d.d. 6.10.2020, zoals opgemaakt door Dirk Ooms, beëdigd 
landmeter-expert, Veerstraat 80, 2840 Rumst; 
Overwegende dat dit schattingsverslag betrekking heeft op voormeld perceel grond, 
kadastraal gekend afdeling sectie C nr. ZN, zoals in geel aangeduid op voormeld 
splitsingsplan;  
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Overwegende dat dit perceel uit het openbaar domein dient gedesaffecteerd te worden, opdat 
ze deel zou kunnen uitmaken van het private domein van de gemeente Schelle en in die zin 
dienstig zou kunnen worden gemaakt;  
 
Beslist: Goedgekeurd  Met 15 stemmen voor (Rob Mennes, Geert Rottiers, Vera Goris, Karl Van 
Hoofstat, Axel Boen, Leo Haucourt, Stan Scholiers, Philippe Van Bellingen, Koen Vaerten, 
Nicole Haerenout, Katrien Herremans, Myriam Baeyens, Philip Lemal, Marjan Nauwelaert en 
Pieter Smits) 
Enig artikel: 
Het perceel grond gelegen voor de Albrecht Rodenbachplaats 13, deel uitmakend van het 
openbaar domein, zonder kadasternummer, met een oppervlakte van 25,79m²,  zoals 
aangeduid op het splitsingsplan d.d. 6.10.2020 van beëdigd landmeter – expert Dirk Ooms, 
Veerstraat 80, 2840 Rumst, te desaffecteren uit het openbaar domein.  
 
8. Verkeersreglement gebiedsdekkende maatregelen: Goedkeuring aanpassingen. 
De gemeenteraad, 
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer; 
Gelet op het Algemeen Reglement op de Politie van het wegverkeer; 
Gelet op het Ministerieel Besluit waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald; 
Gelet op het Ministerieel rondschrijven betreffende de aanvullende reglementen en de 
plaatsing van de verkeerstekens; 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
Overwegende dat de navolgende gebiedsdekkende maatregelen noodzakelijk zijn voor de 
verkeersveiligheid; 
Overwegende dat de navolgende gebiedsdekkende maatregelen betrekking hebben op 
gemeentewegen; 
 
Bebouwde kom. 
Overwegende dat de afbakening van de bebouwde kom noodzakelijk is om duidelijk verschil 
te geven tussen het centrumgebied en het buitengebied; 
Overwegende dat de afbakening van de bebouwde kom bepaald wordt ter hoogte van alle 
straten op de grens met de gemeente Niel en Hemiksem, Zinkvalstraat, Hulstlei, 
Steenwinkelstraat, Tuinlei, Oude Bosstraat, Tolhuisstraat, Laardijk, Koekoekstraat en 
Brandekensweg; 
 
Zone voor parkeren van voertuigen met een max. toegelaten massa van 3,5 ton. 
Overwegende dat binnen de bebouwde kom het parkeren van voertuigen met een toegelaten 
massa van meer dan 3,5 ton niet toegelaten wordt teneinde de maximale capaciteit van de 
parkeerplaatsen voor voertuigen minder dan 3,5 ton te behouden; 
Overwegende dat de afbakening van de zone gelijkgesteld wordt met de afbakening van de 
bebouwde kom;  
 
Zone 30. 
Overwegende dat, met het oog op de verkeersveiligheid en het comfort voor de trage 
weggebruikers, het noodzakelijk is om de snelheid in bepaalde woonstraten terug te brengen 
tot een maximale snelheid van 30 km/u; 
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Gelet op het feit dat verschillende straten gebundeld worden tot een zone; 
Overwegende dat er 5 zones zullen afgebakend worden waarbij zone 1 tussen de Fabiolalaan, 
de Schelde- en Rupeldijk en de Wullebeek, zone 2 ten oosten van de Fabiolalaan en tot de 
Steenwinkelstraat, zone 3 in de Bloemenwijk, zone 4 tussen de Steenwinkelstraat en de 
Brandekensweg en zone 5 in de Vlas-, Reute- en Kwadenhoekweg. 
 
Woonerf. 
Overwegende dat, met het oog op de verkeersveiligheid en het maximale comfort voor de 
trage weggebruikers, het noodzakelijk is om wegens de beperkte afmetingen, sommige 
straten om te vormen tot een woonerf; 
Gelet op het feit dat verschillende straten gebundeld worden tot een zone; 
Overwegende dat 3 zones zullen afgebakend worden, waarbij zone 1 begrensd wordt door de 
Fabiolalaan, Provinciale Steenweg en de Peperstraat, zone 2 begrensd wordt door de 
Steenwinkelstraat en de Tuinlei en zone 3 begrensd wordt door de Kapelstraat en de Stijn 
Streuvelsstraat; 
 
Beslist: Goedgekeurd  Met 15 stemmen voor (Rob Mennes, Geert Rottiers, Vera Goris, Karl Van 
Hoofstat, Axel Boen, Leo Haucourt, Stan Scholiers, Philippe Van Bellingen, Koen Vaerten, 
Nicole Haerenout, Katrien Herremans, Myriam Baeyens, Philip Lemal, Marjan Nauwelaert en 
Pieter Smits) 
Artikel 1: 
De bebouwde kom wordt afgebakend ter hoogte van de grens met de gemeente Niel op: 
- de grens Laarhofstraat en de J. Jaurèsstraat en wordt gesignaleerd met de borden F1a en F3a 
op de grens; 
- de grens Wullebeekstraat en de K. Marxstraat en wordt gesignaleerd met de borden F1a en 
F3a op de grens; 
- de grens Provinciale Steenweg en de Antwerpsestraat en wordt gesignaleerd met de borden 
F1a en F3a op de grens; 
- de grens Rubensstraat en de Eerste Meistraat en wordt gesignaleerd met de borden F1a en 
F3a op de grens; 
- de grens Spruytelei en de Poortelei en wordt gesignaleerd met de borden F1a en F3a op de 
grens. 
De bebouwde kom wordt afgebakend ter hoogte van de grens met de gemeente Hemiksem op 
de grens Provinciale Steenweg en de Sint-Bernardsesteenweg en wordt gesignaleerd met de 
borden F1a en F3a op de grens. 
De bebouwde kom wordt afgebakend ter hoogte van de grens met de gemeente Aartselaar op 
de grens Koekoekstraat en wordt gesignaleerd met de borden F1a en F3a op de grens. 
De bebouwde kom wordt verder afgebakend op: 
- het kruispunt Oude Bosstraat en de Tuinlei en wordt gesignaleerd met de borden F1a en F3a 
in de Tuinlei; 
- de Brandekensweg en wordt gesignaleerd met de borden F1a en F3a ter hoogte van 
huisnummer 9; 
- het Kruispunt Steenwinkelstraat, Halfstraat, Zinkvalstraat en de Bist en wordt gesignaleerd 
met de borden F1a en F3a in de Steenwinkelstraat; 
- de Hulstlei wordt gesignaleerd met de borden F1a en F3a ter hoogte van huisnummer 15; 
- het kruispunt Zinkvalstraat en de Steenwinkelstraat en wordt gesignaleerd met de borden 
F1a en F3a in de Zinkvalstraat; 
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- het kruispunt Laarhofstraat en de Laardijk en wordt gesignaleerd met de borden F1a en F3a in 
de Laardijk. 
De bebouwde kom wordt verder afgebakend in de Tolhuisstraat ter hoogte van huisnummer 
149 en wordt gesignaleerd met de borden F1a en F3a ter hoogte van huisnummer 149. 
Artikel 2: 
De zone voor parkeren van voertuigen met een max. toegelaten massa van 3,5 ton wordt 
gelijkgesteld met de afbakening van de zone voor de bebouwde kom.  
De zone wordt gesignaleerd met de borden E17 en E19 en de borden worden steeds geplaatst 
onder de borden F1a en F3a uit artikel 1 van dit besluit. 
Artikel 3: 
De zone 30 wordt afgebakend voor 5 zones waarbij zone 1 afgebakend wordt op: 
- het kruispunt Dendermondestraat en de Fabiolalaan en wordt gesignaleerd met de borden 
F4a en F4b in de Dendermondestraat; 
- het kruispunt Peperstraat en de Fabiolalaan en wordt gesignaleerd met de borden F4a en F4b 
in de Peperstraat ten westen van het kruispunt; 
- het kruispunt Kapelstraat en de Fabiolalaan en wordt gesignaleerd met de borden F4a en F4b 
in de Kapelstraat westen van het kruispunt; 
- het kruispunt Tolhuisstraat en de Fabiolalaan en wordt gesignaleerd met de borden F4a en 
F4b ten westen van het rondpunt Tolhuisstraat; 
- het kruispunt Esdoornlaan en de Provinciale Steenweg en wordt gesignaleerd met de borden 
F4a en F4b in de Esdoornlaan; 
- de grens Wullebeekstraat en de K. Marxstraat en wordt gesignaleerd met de borden F4a en 
F4b op de grens; 
- de grens Laarhofstraat en de J. Jaurèsstraat en wordt gesignaleerd met de borden F4a en F4b 
op de grens; 
- het kruispunt Tolhuisstraat en de Laarhofstraat en wordt gesignaleerd met de borden F4a en 
F4b in de Tolhuisstraat ter hoogte van westelijke zijde van het kruispunt; 
- het kruispunt Faradaystraat en de Tolhuisstraat en wordt gesignaleerd met de borden F4a en 
F4b in de Faradaystraat. 
- het kruispunt Interescautlaan en de Tolhuisstraat en wordt gesignaleerd met de borden F4a 
en F4b in de Interescautlaan. 
- het kruispunt Kapelstraat en de Suyslaan en wordt gesignaleerd met de borden F4a en F4b in 
de Kapelstraat ten noorden van het kruispunt; 
- de voet- en fietsverbinding Suyslaan naar Stijn Streuvelsstraat en wordt gesignaleerd met de 
borden F4a en F4b op het einde van de voetweg; 
 
Zone 2 wordt afgebakend op: 
- het kruispunt Provinciale Steenweg en de Fabiolalaan en wordt gesignaleerd met de borden 
F4a en F4b in de Provinciale Steenweg ten zuiden van het kruispunt; 
- het kruispunt Provinciale Steenweg en de Stormsstraat en wordt gesignaleerd met de borden 
F4a en F4b in de Stormsstraat; 
- het kruispunt Peperstraat en De Keyserstraat en wordt gesignaleerd met de borden F4a en 
F4b in De Keyserstraat ten westen van het kruispunt; 
- het kruispunt Peperstraat en de Leopoldstraat en wordt gesignaleerd met de borden F4a en 
F4b in de Leopoldstraat; 
- het kruispunt Peperstraat en de Fabiolalaan en wordt gesignaleerd met de borden F4a en F4b 
in de Peperstraat ten oosten van het kruispunt; 
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- het kruispunt Rupelstraat en de Fabiolalaan en wordt gesignaleerd met de borden F4a en F4b 
in de Rupelstraat; 
- het kruispunt Kapelstraat en de Fabiolalaan en wordt gesignaleerd met de borden F4a en F4b 
in de Kapelstraat ten oosten van het kruispunt; 
- het kruispunt Tolhuistraat en Fabiolalaan wordt gesignaleerd met de borden F4a en F4b ten 
oosten van het rondpunt in de Tolhuisstraat 
- het kruispunt Provinciale Steenweg en de Fabiolalaan en wordt gesignaleerd met de borden 
F4a en F4b in de Provinciale Steenweg ten oosten van het kruispunt; 
- de grens Rubensstraat en de eerste Meistraat en wordt gesignaleerd met de borden F4a en 
F4b op de grens; 
- de grens Spruytelei en de Poortelei en wordt gesignaleerd met de borden F4a en F4b op de 
grens; 
- het kruispunt Oude Bosstraat en de Tuinlei en wordt gesignaleerd met de borden F4a en F4b 
in de Oude Bosstraat; 
- het kruispunt Steenwinkelstraat en de Tuinlei en wordt gesignaleerd met de borden F4a en 
F4b in de Steenwinkelstraat ten oosten van het kruispunt. 
- in de Tuinlei en wordt gesignaleerd met de borden F4a en F4b in de Tuinlei ter hoogte van 
huisnummer 89. 
- het kruispunt Clement Bolsensstraat en de Steenwinkelstraat en wordt gesignaleerd met de 
borden F4a en F4b in de Clement Bolsensstraat; 
- het kruispunt Eduard Van Hoofstatstraat en de Tuinlei en wordt gesignaleerd met de borden 
F4a en F4b in de Eduard Van Hoofstatstraat; 
- het kruispunt Eduard Van Hoofstatstraat en de Peerdenkerkhofweg en wordt gesignaleerd 
met de borden F4a en F4b in de Eduard Van Hoofstatstraat. 
 
Zone 3 wordt afgebakend op: 
- het kruispunt Rozenstraat en de Steenwinkelstraat en wordt gesignaleerd met de borden F4a 
en F4b in de Rozenstraat; 
- het kruispunt Speltenlei en de Steenwinkelstraat en wordt gesignaleerd met de borden nF4a 
en F4b in de Speltenlei. 
 
Zone 4 wordt afgebakend op: 
- het kruispunt Steenwinkelstraat en de Koekoekstraat en wordt gesignaleerd met de borden 
F4a en F4b in de Koekoekstraat; 
- ter hoogte van de grens met de gemeente Aartselaar op de grens Koekoekstraat en wordt 
gesignaleerd met de borden F4a en F4b op de grens; 
- de Brandekensweg en wordt gesignaleerd met de borden F4a en F4a ter hoogte van 
huisnummer 9. 
 
Zone 5 wordt afgebakend op: 
- het kruispunt Steenwinkelstraat en de Kwadenhoekweg en wordt gesignaleerd met de 
borden F4a en F4b in de Kwadenhoekweg. 
Artikel 4: 
De zone voor woonerven worden opgesplitst in 3 zones waarbij zone 1 afgebakend wordt op: 
- het kruispunt Fabiolalaan, Hamerstraat en de Leopoldstraat en wordt gesignaleerd met de 
borden F12a en F12b in de Leopoldstraat; 
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- het kruispunt Stormsstraat en de Provinciale steenweg en wordt gesignaleerd met de borden 
F12a en F12b in de Stormsstraat; 
- het kruispunt Keyserstraat en de Peperstraat en wordt gesignaleerd met de borden F12a en 
F12b in De Keyserstraat ten westen van het kruispunt; 
- het kruispunt Leopoldstraat en de Peperstraat en wordt gesignaleerd met de borden F12a en 
F12b in de Leopoldstraat. 
 
Zone 2 wordt afgebakend op: 
- het kruispunt Clement Bolsensstraat en de Steenwinkelstraat en wordt gesignaleerd met de 
borden F12a en F12b in de Clement Bolsensstraat; 
- het kruispunt Eduard Van Hoofstatstraat en de Tuinlei en wordt gesignaleerd met de borden 
F12a en F12b in de Eduard Van Hoofstatstraat; 
- het kruispunt Eduard Van Hoofstatstraat en de Peerdenkerkhofweg en wordt gesignaleerd 
met de borden F12a en F12b in de Eduard Van Hoofstatstraat. 
 
Zone 3 wordt afgebakend op: 
- het kruispunt Kapelstraat en de Suyslaan en wordt gesignaleerd met de borden F12a en F12b 
in de Suyslaan; 
- de voet- en fietsverbinding Suyslaan naar Stijn Streuvelsstraat en wordt gesignaleerd met de 
borden F12a en F12b aan het einde van de voetweg; 
Artikel 5:  
Het algemeen overzichtsplan van de gebiedsdekkende maatregelen maakt integraal deel uit 
van dit besluit.  
Artikel 6: 
De verkeersborden vermeld in dit besluit worden integraal opgenomen in de 
verkeersbordendatabank.  
Artikel 7:  
Dit besluit treedt onmiddellijk na goedkeuring in werking.  
Artikel 8:  
Het gemeenteraadsbesluit verkeersreglement gebiedsdekkende maatregelen  
d.d. 23 juni 2020 wordt opgehoffen. 
Artikel 9:  
Dit reglement zal ter kennisgeving gepubliceerd worden in het digitaal loket voor lokale 
besturen van het Agentschap Binnenlands Bestuur module toezicht.   
 
9. Verkeersreglement Suyslaan - goedkeuring. 
De gemeenteraad, 
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer; 
Gelet op het Algemeen Reglement op de Politie van het wegverkeer; 
Gelet op het Ministerieel Besluit waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald; 
Gelet op het Ministerieel rondschrijven betreffende de aanvullende reglementen en de 
plaatsing van de verkeerstekens; 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
Overwegende dat de Suyslaan als woonerf werd opgenomen in het gemeenteraadsbesluit voor 
de gebiedsdekkende maatregelen d.d. 22.10.2020.; 
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Gelet op het feit dat binnen een woonerf enkel mag geparkeerd worden op de afgebakende 
parkeerplaatsen. 
 
Beslist: Goedgekeurd  Met 15 stemmen voor (Rob Mennes, Geert Rottiers, Vera Goris, Karl Van 
Hoofstat, Axel Boen, Leo Haucourt, Stan Scholiers, Philippe Van Bellingen, Koen Vaerten, 
Nicole Haerenout, Katrien Herremans, Myriam Baeyens, Philip Lemal, Marjan Nauwelaert en 
Pieter Smits) 
Artikel 1: 
Er worden enkel parkeerplaatsen voorzien bij het inrijden van de Suyslaan aan de rechterzijde. 
Deze parkeerplaatsen worden gesignaleerd met het bord E9a met onderbord Xa aan het begin 
van de parkeerplaatsen en met het bord E9a met onderbord Xb achter de laatste parkeerplaats 
voor de elektriciteitscabine.  
Ter ondersteuning van het parkeerverbod worden aan de rechterzijde extra borden geplaatst 
nl. bord E3 met onderbord Xa ter hoogte van de laatste parkeerplaats en het bord E3 met 
onderbord Xb ter hoogte van de bocht. 
Aan de linkerzijde wordt eveneens de volgende signalisatie aangebracht: bord E3 met 
onderbord Xa ter hoogte van de bocht en het bord E3 met onderbord Xb ter hoogte van het 
kruispunt met de Kapelstraat. 
Artikel 2:  
Eén of meerder parkeerplaatsen worden ingericht voor het parkeren van voertuigen van 
minder mobiele personen. Deze plaatsen worden gesignaleerd met het  bord voorzien in art 
70.2.1 3e C van KB 1/12/1975. 
Artikel 3: 
De Suyslaan is een doodlopende straat met achteraan een voet- en fietsverbinding. Dit wordt 
ter hoogte van het kruispunt met de Kapelstraat gesignaleerd met het bord F45. 
Artikel 4: 
Het algemeen overzichtsplan van de verkeersborden maakt integraal deel uit van dit besluit.  
Artikel 5: 
De verkeersborden vermeld in dit besluit worden integraal opgenomen in de 
verkeersbordendatabank.  
Artikel 6:  
Dit besluit treedt onmiddellijk na goedkeuring in werking.  
Artikel 7:  
Alle voorgaande gemeenteraadsbesluiten met betrekking op de Suyslaan worden opgehoffen. 
Artikel 8:  
Dit reglement zal ter gepubliceerd worden in het loket lokaal bestuur van het Agentschap voor 
Binnenlands Bestuur. 
 
10. Aanstellen ontwerper weg- en rioleringswerken in uitbreiding Nelson Mandelastraat - 

Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 
De gemeenteraad, 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikels 40 en 41, 
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; 
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 



verslag gemeenteraad 22-10-2020 Pagina 16 van 46 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en 
met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht; 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de 
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen 
en diensten en concessies, en latere wijzigingen; 
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° 
a) (de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 139.000,00 niet); 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen; 
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 
klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90, 1°; 
Gelet op de samenwerkingsovereenkomst van 22 oktober 2020 met Pidpa voor de weg- en 
rioleringswerken in de Nelson Mandelastraat; 
Overwegende dat de ontwerpopdracht voor de opdracht “Aanstellen ontwerper weg- en 
rioleringswerken in uitbreiding Nelson Mandelastraat” werd gegund aan PIDPA-HIDRORIO, 
Desguinlei 246 te 2018 Antwerpen; 
Overwegende dat in het kader van deze opdracht een bestek met nr. K-20-00655 SL werd 
opgesteld door de ontwerper, PIDPA-HIDRORIO, Desguinlei 246 te 2018 Antwerpen; 
Overwegende dat het aandeel ereloon: 

- voor de gemeente Schelle € 16.937,81 excl. btw  
- voor Pidpa-Hidrorio € 7.531,00 excl. btw bedraagt; 

Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget 2021; 
 
Beslist: Goedgekeurd  Met 15 stemmen voor (Rob Mennes, Geert Rottiers, Vera Goris, Karl Van 
Hoofstat, Axel Boen, Leo Haucourt, Stan Scholiers, Philippe Van Bellingen, Koen Vaerten, 
Nicole Haerenout, Katrien Herremans, Myriam Baeyens, Philip Lemal, Marjan Nauwelaert en 
Pieter Smits) 
Artikel 1: 
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. K-20-00655 SL en de raming voor de 
opdracht “Aanstellen ontwerper weg- en rioleringswerken in uitbreiding Nelson 
Mandelastraat”, opgesteld door de ontwerper, PIDPA-HIDRORIO, Desguinlei 246 te 2018 
Antwerpen. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals 
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.  
Artikel 2: 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking. 
Artikel 3: 
Pidpa wordt gemandateerd om de procedure te voeren en in naam van de gemeente Schelle bij 
de gunning van de opdracht op te treden. 
Artikel 4: 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget 2021. 
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11. Weg- en rioleringswerken in uitbreiding Nelson Mandelastraat: 
samenwerkingsovereenkomst - Goedkeuring gunning. 

De gemeenteraad, 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikels 40 en 41, 
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; 
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en 
met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht; 
Overwegende dat het gemeentebestuur de Nelson Mandelastraat verder wil uitbreiden in het 
kader van toekomstige bebouwing; 
Overwegende dat Pidpa tegelijk de aanleg van een 2DWA-leiding en een open RWA-stelsel in 
dit straatdeel wil uitvoeren en de nodige rioolaansluitingen wil plaatsen; 
 
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), 3 onthoudingen (Leo Haucourt, 
Koen Vaerten en Myriam Baeyens) 
Artikel 1: 
Goedkeuring te verlenen aan de samenwerkingsovereenkomst met Pidpa betreffende de weg- 
en rioleringswerken in de uitbreiding Nelson Mandelastraat. 
Artikel 2: 
De overeenkomst wordt opgesteld als volgt: 
  
Samenwerkingsovereenkomst 
  
Tussen: 
De gemeente Schelle, met zetel ten gemeentehuize, Fabiolalaan 55 te 2627 Schelle, 
vertegenwoordigd door haar college van burgemeester en schepenen, voor wie hier tekenen: 
-          Rob Mennes, burgemeester, en 
-          Betty Van Cauteren, algemeen directeur 
hierna genoemd “Gemeente”) 
 
en: 
 
Pidpa o.v. met maatschappelijke zetel te 2280 Grobbendonk, Vierselse baan 5 
met ondernemingsnummer BE0204908936 
hier vertegenwoordigd door de Raad van Bestuur voor wie optreedt  
-          Mieke Van den Brande, voorzitter, en   
-          Eddy Troosters, directeur-generaal  
hierna genoemd "Pidpa". 
  
Aangezien het gemeentebestuur de volgende werken wenst uit te voeren: 
-         De aanleg van een ontsluitingsweg in de Nelson Mandelastraat   
  
Aangezien Pidpa tegelijk de volgende werken wenst uit te voeren: 
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-         De aanleg van een 2DWA-leiding in dit straatdeel; 
-         De aanleg van een open RWA-stelsel in dit straatdeel; 
-         Het plaatsen van de nodige rioolaansluitingen. 
 
De financiering gebeurt in derde betalersregeling met de gemeente. 
  
Bij Pidpa is dit project gekend als: 
K-20-065: Wegen- en rioleringswerken in Nelson Mandelastraat – gemeente Schelle 
  
Aangezien partijen van oordeel zijn dat de werken en de opdracht in het algemeen belang 
dienen te worden samengevoegd. 
  
wordt overeengekomen wat volgt: 
 
Artikel 1: Opdrachtgevend bestuur 
De gemeente en Pidpa beslissen de hoger beschreven werken in het algemeen belang, samen 
te voegen en Pidpa aan te duiden om in gezamenlijke naam, bij de gunning en de uitvoering 
van de opdracht als opdrachtgevend bestuur op te treden.  
 Alle partijen staan financieel in voor het deel van de opdracht dat ten hunnen laste is en 
zullen hiervoor tijdig alle nodige financiële middelen vrijmaken teneinde alle verplichtingen en 
engagementen genomen in het kader van deze overeenkomst te kunnen honoreren. 
Partijen zullen in dat opzicht nooit solidair moeten optreden. 
 
Artikel 2: Studie en ontwerp, vergunningen, onteigening en veiligheidscoördinatie  
§1. Alle partijen staan in voor de studie en de goedkeuring van het ontwerp voor het deel van 
de opdracht dat ten hunnen last is. Zij nemen tegenover het opdrachtgevend bestuur de 
volledige verantwoordelijkheid voor dit ontwerp, de administratieve en de technische 
bepalingen die zij ter zake in het bestek laten inlassen, en alle wijzigingen of bijwerken die 
tijdens de uitvoering van de opdracht noodzakelijk blijken en verband houden met de 
uitvoering van de werken ten hunnen laste.   
  
§2. Elke partij staat in voor het verwerven van de vergunningen alsook voor de eventuele 
onteigeningen die nodig zijn voor de uitvoering van de werken ten haren laste. Desgevallend 
worden de vergunnings- aanvragen en de onteigeningsdossiers door het opdrachtgevend 
bestuur gebundeld.  
  
§3. Alle partijen zien er op toe dat de veiligheidscoördinator (ontwerp en verwezenlijking) zijn 
opdracht, verbonden met hun aandeel in de samengevoegde opdracht, te allen tijde volledig 
en adequaat vervult, dat hij betrokken wordt bij alle etappes van de werkzaamheden 
betreffende de uitwerking, wijzigingen en aanpassingen van het ontwerp van het bouwwerk en 
dat hij alle nodige informatie krijgt die nodig is voor de uitvoering van zijn opdrachten. 
De aangestelde ontwerper wordt hiertoe contractueel verplicht. 
Alle bouwheren nemen met betrekking tot de praktische uitvoering van deze verbintenissen 
ten aanzien van het opdrachtgevende bestuur de volledige verantwoordelijkheid op. 
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Artikel 3: Grondverzet en het beheer van materiaalkringlopen 
§1. Pidpa zal, rekening houdend met de wetgeving overheidsopdrachten en de bepalingen van 
hoofdstuk X van het Vlarebo instaan voor het opstellen van een technisch verslag en de 
conformverklaring ervan door een erkende bodembeheerorganisatie. 
Het opdrachtgevende bestuur voegt het door een erkende bodembeheerorganisatie conform 
verklaarde technisch verslag toe aan het aanbestedingsdossier 
  
§2. Alle kosten in verband met de in paragraaf 1 vernoemde deelopdrachten worden door alle 
partijen gedragen a rato van de raming der werken vóór aanbesteding van elk der 
respectievelijke delen. 
Dit betreft o.a. – niet-limitatief – volgende kosten: 
- het aanstellen van een erkend bodemsaneringdeskundige 
- het opmaken van een Technisch verslag 
- de conformverklaring van het technisch verslag door een erkende bodembeheerorganisatie. 
- extra gerelateerde prestaties door het studiebureau. 
§3. De kosten voor het milieuhygiënisch onderzoek, nodig voor de opmaak van het Technisch 
verslag, worden door elk van de partijen op basis van hun aandeel in de werken gedragen. 
  
§4. Het opdrachtgevend bestuur zal, rekening houdend met de wetgeving tot vaststelling van 
het Vlaams Reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en 
afvalstoffen instaan voor het opstellen van een sloopopvolgingsplan door een bij Tracimat 
aangesloten deskundige.  
Het opdrachtgevende bestuur voegt het door Tracimat conform verklaarde 
sloopopvolgingsplan toe aan het aanbestedingsdossier. 
  
§5. Alle kosten in verband met de in paragraaf 4 vernoemde deelopdracht worden door alle 
partijen gedragen a rato van de raming der werken vóór aanbesteding van elk der 
respectievelijke delen. 
  
Artikel 4 : Aanstellen ontwerper en aanneming van werken 
§1. De opdracht van het studiebureau wordt uitgevoerd deels voor rekening van de gemeente, 
deels voor rekening van Pidpa. 
Per deel maakt het studiebureau afzonderlijke facturen. Alle partijen zullen de facturen 
betalen conform het opgemaakte bestek of in voorkomend geval conform de bepalingen van 
de tussen partijen en studiebureau gesloten ereloonovereenkomst. 
Indien één der partijen de wettelijk of contractueel voorziene betalingstermijnen niet naleeft 
en hierdoor verwijlinteresten en/of schadevergoedingen verschuldigd zijn, zal de in gebreke 
gebleven partij de andere partijen volledig vrijwaren. 
  
§2. Het opdrachtgevend bestuur schrijft wat de aanneming van werken betreft de 
gunningprocedure uit, staat in voor de opening der inschrijvingen en wijst de opdracht toe. 
Hierbij wordt wel rekening gehouden met het feit dat de aanneming één ondeelbaar geheel 
uitmaakt en dat alle werken dus moeten toevertrouwd worden aan de laagste regelmatige 
bieder voor de totaliteit der werken (de 2 delen samen).   
Het opdrachtgevend bestuur zal de kennisgeving van de goedkeuring van de gezamenlijke 
werken slechts betekenen nadat alle partijen hebben ingestemd met het gunningvoorstel en 
op ondubbelzinnige wijze een verklaring hebben afgelegd dat zij akkoord gaan met het 
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gedeelte der werken te hunnen laste en dat zij voor de betaling ervan de nodige financiële 
middelen hebben voorzien. 
Desnoods verzoekt het opdrachtgevend bestuur, de aannemers om een verlenging van de 
geldigheidsduur der inschrijvingen in afwachting van het akkoord van de andere partij. In elk 
geval zal zij dit akkoord geven binnen de twee maanden nadat zij hierom werd verzocht.  
  
§3. De werken ten laste van de gemeente en deze ten laste van Pidpa, worden in het bestek en 
de opmetingen telkens door een afzonderlijk deel vermeld en maken het voorwerp uit van 
afzonderlijke door de aannemer op te stellen vorderingsstaten. 
Inzonderheid in het artikel: "betalingen" van de administratieve bepalingen van het bijzonder 
bestek zal de speciale aandacht van de aannemer hierop gevestigd worden. 
 
 
Artikel 5 : Borgtocht 
Het opdrachtgevend bestuur verzoekt de aannemer de borgtocht te stellen. 
Deze heeft betrekking op de totaliteit der werken. Het opdrachtgevend bestuur kan dus 
eventueel beslag leggen op de ganse borgtocht, maar zal die uiteraard geheel of gedeeltelijk 
aanwenden ten voordele van deze partijen ten aanzien van wie de aannemer tekort geschoten 
is en dit in verhouding tot de werkelijke kostprijs. 
Aanwending van de borgtocht zal enkel gebeuren op aanvraag en/of met goedkeuring van de 
betrokken partij(en). 
 
Artikel 6 : Leiding der werken, wijziging en verrekening 
§1. Pidpa is opdrachtgevend bestuur der werken en duidt in overleg met de gemeente een 
leidend ambtenaar aan. De leidend ambtenaar neemt de leiding der werken waar. Dit betekent 
dat hij alleen gemachtigd is om - voor alle werken, wie ze ook ten laste neemt - opdrachten te 
geven aan de aannemer, proces-verbaal van ingebrekestelling op te maken, proces-verbaal 
van voorlopige en definitieve oplevering der werken op te maken, de werken te schorsen, 
vorderingsstaten goed te keuren, verrekeningen op te maken en voor te stellen, eventuele 
maatregelen van ambtswege voor te stellen, enzovoort. 
Voor beslissingen die betrekking hebben op het deel ten laste van de andere partij, zal de 
leidend ambtenaar voorafgaandelijk aan zijn beslissing, advies vragen aan de andere partijen. 
Indien er geen tegenstrijdigheden kunnen uit voortvloeien is dit advies bindend. 
In elk geval dient dit advies te worden gegeven binnen een termijn die noodzakelijk is voor de 
vlotte vooruitgang der werken. 
De partijen dragen de volledige verantwoordelijkheid, ook financiële, voor onder meer het 
tijdig verlenen van dit advies. 
  
§2. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht een (belangrijke) wijziging van de opdracht 
voor het gedeelte van één of meerdere partij(en) noodzakelijk wordt geacht, wordt vóór de 
betekening aan de aannemer de goedkeuring van de betrokken partij(en) bekomen met de 
vooropgestelde wijzigingen en/of verrekeningen. 
  
§3. Indien nalatigheid wordt vastgesteld in de uitvoering van de functie van leidend 
ambtenaar dient de partij die niet werkgever of opdrachtgever is van de betrokken persoon 
(hetzij Pidpa, hetzij de gemeente afhankelijk van de werkgever of opdrachtgever van de 
leidend ambtenaar) een schriftelijk verzoek richten aan de andere partij om de ontzetting in de 
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functie van leidend ambtenaar te bewerkstelligen met vermelding van de gefundeerde 
redenen waarom dit verzoek wordt verricht. Beide partijen zullen na ontvankelijk verklaring 
van het schriftelijk verzoek overgaan tot de aanduiding van een nieuwe leidend ambtenaar 
zoals bepaald in artikel 6 §1. 
 
Artikel 7 : Toezicht der werken 
Iedere partij staat in voor het toezicht op de werken opgenomen in haar aandeel en draagt 
daarvan de kosten. 
Iedere partij kan gemandateerde waarnemers aanstellen die de werken te hunnen laste 
opvolgen. Deze gemandateerde waarnemers kunnen advies geven aan de toezichter en/of 
leidend ambtenaar. Dit advies is eveneens bindend tenzij er tegenstrijdigheden zouden 
kunnen uit voortvloeien. 
De partijen dragen de volledige verantwoordelijkheid voor het advies dat deze gemandateerde 
waarnemers verstrekken en staan ook in voor de kosten hiervan. 
 
Artikel 8: Aansprakelijkheid 
§1. De partijen verbinden zich ertoe om, behoudens ingeval van een zware fout of nalatigheid, 
het opdrachtgevend bestuur volledig te vrijwaren en in alle geschillen vrijwillig tussen te 
komen. Het opdrachtgevend bestuur verstrekt alle inlichtingen ten behoeve van de 
gerechtelijke procedure. 
  
§2. Voor zover niet kan worden uitgemaakt of geschillen betrekking hebben op de werken ten 
laste van de ene of de andere partij, zullen de partijen de gebeurlijke aansprakelijkheid op 
zich nemen op basis van het aandeel van elk der partijen in de samengevoegde opdracht en 
instaan voor eventuele financiële gevolgen van deze aansprakelijkheid. 
 
Artikel 9: Betaling der werken 
De werken worden uitgevoerd deels voor rekening van de gemeente en deels voor rekening 
van Pidpa. 
Per deel worden afzonderlijke betalingsaanvragen, vorderingsstaten en facturen opgemaakt. 
De betalingsaanvragen en vorderingsstaten worden ingediend bij het opdrachtgevend 
bestuur. Afzonderlijke kopieën worden per deel ingediend bij de betalende partij, t.t.z. voor 
-        het deel ten laste van de gemeente; 
-        het deel ten laste van Pidpa 
De partijen beschikken over 14 kalenderdagen om de vorderingsstaten na te zien en/of 
eventueel te verbeteren. 
Ook voor de eindafrekening geldt deze termijn van 14 kalenderdagen. 
De al dan niet verbeterde betalingsaanvragen en vorderingsstaten worden ter goedkeuring 
voorgelegd aan de leidend ambtenaar. 
Het opdrachtgevend bestuur stuurt binnen de 5 kalenderdagen de goedgekeurde 
betalingsbundel van de andere delen terug naar de andere partijen en nodigt tezelfdertijd de 
aannemer uit om zijn factuur in te dienen bij de respectieve partijen. 
Ingeval voor één der partijen deze termijnen niet gerespecteerd worden en hierdoor 
verwijlintresten of andere schadevergoedingen voortvloeien, zal de ingebreke gebleven partij 
de andere partij volledig vrijwaren. 
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De gemeente zowel als Pidpa zullen instaan voor de betaling aan de aannemer binnen de 
wettelijk voorziene termijnen en verbinden zich ertoe de vereiste maatregelen te nemen om te 
beschikken over de nodige kredieten voor de betaling van hun respectievelijk aandeel. 
In geval van laattijdige betaling door één van de partijen staan deze in voor de daaruit 
voortvloeiende verwijlintresten en andere schadevergoedingen en zullen deze het 
opdrachtgevend bestuur volledig vrijwaren. 
Artikel 10 : Boetes en kortingen wegens minwaarde 
De boetes en/of kortingen wegens minwaarde die duidelijk overeenstemmen met een bepaald 
aandeel, komen ten goede aan de betrokken partij. De andere boetes (van algemene aard) 
en/of kortingen wegens minwaarde die niet onmiddellijk toewijsbaar zijn aan een bepaald 
deel, worden pro rata van de inschrijvingsbedragen voor de verschillende delen verdeeld over 
de verschillende partijen. 
  
Artikel 11 : Voorlopige en definitieve oplevering. Vrijgave borgtocht 
Aangezien het één globale aanneming betreft, wordt de voorlopige en definitieve oplevering 
verleend voor gans de aanneming, dus voor alle delen samen. 
De voorlopige en definitieve oplevering wordt door de leidend ambtenaar gegeven. 
De vrijgave van de borg heeft betrekking op de ganse aanneming. 
De processen-verbaal van de voorlopige en de definitieve oplevering worden door de leidend 
ambtenaar opgesteld en een afschrift wordt overgemaakt aan alle betrokken partijen. 
Voor het plaatsbezoek met het oog op de oplevering dienen alle betrokken partijen tijdig en 
regelmatig uitgenodigd te worden. Iedere partij dient aldus de mogelijkheid geboden te 
worden om, tegensprekelijk, zijn opmerkingen te formuleren en desnoods te laten opnemen in 
het proces-verbaal van oplevering. 
Indien de partijen oordelen dat de werken niet opgeleverd kunnen worden, geven zij hierover 
een duidelijke motivatie. De leidend ambtenaar beslist, zoals beschreven in artikel 6. 
 
Artikel 12 : Beheer, toezicht en onderhoud na beëindiging der werken 
Na de voorlopige oplevering gebeurt het onderhoud van de afgewerkte werken deels voor 
rekening van de gemeente en deels voor rekening van Pidpa.  De gemeente zowel als Pidpa 
zullen blijven instaan voor de werken die zij betaald hebben en alle verantwoordelijkheid 
nemen voor een goed onderhoud.   Zij kunnen hiervoor ieder afzonderlijk contracten afsluiten 
of de werken laten uitvoeren in eigen beheer. 
De gemeente doet toezicht en verwittigt Pidpa van onregelmatigheden aan haar gedeelte.  
Pidpa vraagt tijdig vergunning aan de gemeente voor alle noodzakelijke onderhoudswerken. 
 
Artikel 13: Veiligheidscoördinatie 
§1 De opdracht voor veiligheidscoördinatie-ontwerp zal aan de bestaande overeenkomst van 
IGEAN met de gemeente worden toegevoegd.  
In casu de afgesloten dienstverleningsovereenkomst met IGEAN milieu & veiligheid, 
Doornaardstraat 60, 2160 Wommelgem. 
De kosten ivm. veiligheidscoördinatie voor deze werken zullen worden gedragen door iedere 
partij volgens de respectievelijke aandelen in de werken. 
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Artikel 14: Verzekeringen 
Pidpa sluit, voor de volledige opdracht, een verzekeringspolis “Alle Bouwplaatsrisico’s” af 
volgens de bepalingen in het bestek. De volledige premie zal worden betaald door Pidpa. (ABR 
01) 
 
Artikel 15: GRB conforme as-built 
Het opdrachtgevend bestuur staat in voor het overmaken van de GRB conforme as-built voor 
de volledige projectzone aan Informatie Vlaanderen. De kosten voor het opmeten van de as-
builtplannen zijn deels voor rekening van de gemeente en deels voor rekening van Pidpa, 
volgens de posten die daartoe in de meetstaat voor het uitvoeren van de werken worden 
voorzien. 
 
Artikel 16: Waarborg 
Tijdens de waarborgperiode zal iedere partij aan het opdrachtgevende bestuur elk 
schadegeval ten gevolge van een eventuele gebrekkige uitvoering van de opdracht 
overmaken. Het opdrachtgevende bestuur zal vervolgens de nodige maatregelen treffen.  
 
Artikel 17: Extranet project portaal 
Pidpa stelt voor de uitwisseling van documenten tijdens de uitvoeringsfase een elektronisch 
projectportaal ter beschikking van de (mede-)opdrachtgevers, de ontwerper en de 
opdrachtnemer. Het gebruik van dit projectportaal tijdens de uitvoeringsfase kan verplicht 
gesteld worden. Bij gebruik van het projectportaal Pidpa dienen alle documenten (ook 
vorderingsstaten) in het projectportaal ingeladen te worden. Een papieren versie ervan is dan 
niet meer noodzakelijk. 
 
Artikel 18: GIPOD 
§1. Het opdrachtgevend bestuur verbindt zich er toe om alle werken welke voorwerp zijn van 
deze overeenkomst en onder het toepassingsgebied van het decreet van 4 april 2014 
houdende de uitwisseling van informatie over een inname van het openbaar domein in het 
Vlaamse Gewest en haar uitvoeringsbesluiten (hierna genoemd "GIPOD-decreet") vallen, in te 
geven in GIPOD. Zij zal hierbij de modaliteiten van het GIPOD-decreet in acht nemen. Het 
opdrachtgevend bestuur staat tevens in voor de tijdige ingave van wijzigingen (zoals onder 
meer uitbreidingen van werken) aan de werken. 
Behoudens in geval dat de andere partijen hun verplichtingen, zoals bepaald in §2 niet 
nakomen of nagekomen zijn, zal het opdrachtgevend bestuur de ander partijen vrijwaren voor 
het hiervoor vermelde. 
  
§2. De andere partijen verbinden zich daarentegen er toe dat het opdrachtgevend bestuur alle 
nodige informatie omtrent hun aandeel in de werken tijdig verkrijgt en dat deze info omtrent 
hun aandeel in de werken correct is zodat het opdrachtgevend bestuur de verplichtingen van 
§1 correct kan uitvoeren. De andere partijen zullen hiervoor het opdrachtgevend bestuur 
vrijwaren. 
 
Artikel 19: Vertrouwelijkheid van gegevens 
Bij de verwerking van persoonsgegevens in het kader van deze opdracht handelen partijen in 
overeenstemming met de bepalingen van de wet- en regelgeving inzake 
gegevensbescherming, hierin begrepen de Algemene Verordening Gegevensbescherming  of 
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Verordening 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad betreffende 
de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van 
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van 
Richtlijn 95/46/EG. 
 
Artikel 20: Inwerkingtreding 
Deze overeenkomst treedt in werking van zodra alle partijen deze 
samenwerkingsovereenkomst ondertekend hebben. 
  
Opgemaakt in 2 originele exemplaren waarvan elke partij erkent er één ontvangen te hebben,  
  
Opgemaakt in tweevoud te Antwerpen op 12/10/2020 
  
Voor de gemeente Schelle. 
Namens het college van burgemeester en schepenen, 
In opdracht: 
  
Algemeen directeur Burgemeester 
Betty Van Cauteren Rob Mennes 
  
  
Voor Pidpa: 
  
  
Directeur-generaal  Voorzitter 
Eddy Troosters  Mieke Van den Brande 
 
12. Overdracht aan de gemeente Schelle van de gewestweg N148 tussen kmp. 8,903 en 

kmp. 10,603: goedkeuring overeenkomst. 
De gemeenteraad, 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikels 40 en 41, 
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; 
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en 
met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht; 
Gelet op het raadsbesluit van 8 januari 2020 betreffende het principieel akkoord voor de 
overdracht aan de gemeente Schelle van de gewestweg N148 tussen kmp. 8,903 en kmp. 
10,603; 
Gelet op de vraag van Agentschap Wegen en Verkeer voor de ondertekening van deze 
overeenkomst; 
 
Beslist: Goedgekeurd  Met 15 stemmen voor (Rob Mennes, Geert Rottiers, Vera Goris, Karl Van 
Hoofstat, Axel Boen, Leo Haucourt, Stan Scholiers, Philippe Van Bellingen, Koen Vaerten, 
Nicole Haerenout, Katrien Herremans, Myriam Baeyens, Philip Lemal, Marjan Nauwelaert en 
Pieter Smits) 
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Artikel 1: 
Onderstaande overeenkomst betreffende de overdracht aan de gemeente Schelle van de 
gewestweg N148 te ondertekenen. 
Artikel 2: 
De overeenkomst is opgesteld als volgt : 
 

OVEREENKOMST 
 
Tussen 
De Vlaamse Overheid, vertegenwoordigd door de heer ir. Tom Roelants, administrateur-
generaal van het Agentschap Wegen en Verkeer, hierna genoemd: 
het gewest 
en 
de gemeente Schelle, vertegenwoordigd door de gemeenteraad waarvoor optreedt de heer 
Rob Mennes, burgemeester, en mevrouw Betty Van Cauteren, algemeen directeur, die 
handelen in uitvoering van het besluit van de gemeenteraad d.d. 8 januari 2020 hierna 
genoemd: 
de gemeente Schelle 
 
aangezien het gewest het gedeelte van de gewestweg N148 tussen kmp. 8,903 en kmp. 10,603 
zoals aangeduid op bijgaand situatieplan 1M3D8E G 02771200, wenst over te dragen aan de 
gemeente Schelle; 
aangezien de goede staat van de over te dragen weg een voorwaarde is voor de overdracht; 
aangezien het in goede staat brengen moet gebeuren op kosten van het gewest; 
overwegende dat de raming van deze kosten volgens huidige aannemingsprijzen bepaald 
werd op 2.214.252,15 EUR + 21% BTW (464.992,95 EUR); 
(gedetailleerde raming in bijlage); 
aangezien de gemeente Schelle wenst op te treden als bouwheer voor het in goede staat 
brengen van de over te dragen wegvak, in combinatie met eventuele andere 
geschiktmakingswerken; 
 
wordt overeengekomen wat volgt: 
 
Artikel 1 
De gewestweg N148 tussen kmp. 8,903 en kmp. 10,603 wordt bij besluit van de Vlaamse 
regering ingedeeld bij de gemeentewegen van de gemeente Schelle. 
 
Artikel 2 
Het gewest verleent voor de overdracht van het weggedeelte in kwestie aan de gemeente 
Schelle een investeringssubsidie ten bedrage van 2.214.252,15 EUR + 21% BTW (464.992,92 
EUR). 
Indien de bekomen offerteprijs voor de uitvoering van de werken lager is dan het hierboven 
geraamde bedrag, zal het lagere offertebedrag als financiële tegemoetkoming door het 
Vlaamse Gewest worden betaald. 
Deze uitgaven zullen worden aangerekend op de kredieten van het begrotingsartikel MDU 
MH208 6321 van de DAB "Vlaams Infrastructuurfonds". 
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Op 3.10.2016 werd een SWO afgesloten tussen AWV en de gemeente voor een studie van het 
structureel onderhoud en de afwatering van de N148.  Deze studie werd echter nooit 
uitgevoerd waardoor de SWO vervalt.  De gemeente Schelle kan hier dan ook geen rechten 
meer uit verhalen. 
 
Artikel 3 
De betaling aan de gemeente zal geschieden op het rekeningnummer  BE12 0910 0011 3092  
van de gemeente, Fabiolalaan 55, 2627 Schelle, binnen de 90 kalenderdagen na het attesteren 
van de aanvang der werken door het bevoegde afdelingshoofd. 
 
Artikel 4 
De gemeente Schelle mag de werken niet aanvangen voor de datum van de bekendmaking van 
het besluit van de Vlaamse regering in het Belgisch Staatsblad. 
Na deze datum kan het gewest op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor de 
staat van de weg of de gevolgen van de werken. 
Zo nodig zal de gemeente Schelle het gewest vrijwaren tegen aanspraken van derden. 
 
Artikel 5 
De gemeente Schelle is gehouden aan de strikte toepassing van : 
. het ministerieel besluit van 4 juli 2002 houdende de vaststelling van de voorwaarden onder 

de welke het Vlaamse Gewest bijdraagt in de kosten bij de overdracht van een gewestweg of 
een gedeelte van een gewestweg naar de gemeenten; 

. de vigerende dienstorder MOW/AWV/2009/6 inzake de procedure van overdracht en 
overname van wegen. 

 
Gedaan in tweevoud 
 
Namens de gemeente Schelle,    Goedgekeurd, 
voor de gemeenteraad     namens het Vlaams Gewest 
 
Rob Mennes  Betty Van Cauteren   ir. Tom Roelants 
Burgemeester Algemeen Directeur   Administrateur-generaal 
 
 
13. Aanpassing tarieven recyclagepark. 
De gemeenteraad, 
Gelet op de exploitatie van het recyclagepark door Igean; 
Overwegende dat Igean een grondige vergelijking en analyse van de cijfers van de afgelopen 
jaren heeft gemaakt en tot de conclusie is gekomen dat de kostprijs aanzienlijk gestegen is; 
Overwegende dat, in tegenstelling tot de stijgende kosten, de Diftar opbrengsten niet zijn 
verhoogd omdat deze nooit werden bijgestuurd sinds 1.10.2010. De inkomsten stijgen op het 
niveau van de regio van IGEAN nog wel lichtjes door de verdere invoering van Diftar met 
weging. Deze stijging is echter voornamelijk te wijten aan de stijging van het aantal 
ingezamelde afvalstoffen. Ze zijn echter niet in verhouding ten opzichte van de stijgende 
kosten voor de exploitatie van het recyclagepark. Dit heeft tot gevolg dat de bijdrage van de 
gemeenten voor de exploitatie van het recyclagepark de afgelopen jaren dan ook sterk 
toenam; 
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Overwegende dat het aangewezen is om de bestaande tarieven aan de inwoners te 
herbekijken en vervolgens een beslissing te nemen over een eventuele aanpassing;  
Gelet op de simulatie waarbij de huidige tarieven voor de betalende fracties zouden stijgen; 
2019  huidig tarief  Simulatie scenario 1  
Fractie  ingezamelde 

hoeveelheden 
(ton)  

euro/kg  "opbrengsten
" - "kosten"  

euro/kg  "opbrengsten
" - "kosten"  

gemengd 
bouw- en 
sloopafval  

68  € 0,20  € 2.061  € 0,25  € 5.459  

grofvuil  166  € 0,20  € 1.223  € 0,25  € 9.544  
groen  358  € 0,03  € -9.297  € 0,04  € -5.717  
grond  71  € 0,03  € 7  € 0,04  € 718  
hout  256  € 0,03  -€ 21.965  € 0,04  -€ 19.406  
kalkplaten en 
cellenbeton  

21  € 0,03  -€ 2.128  € 0,04  -€ 1.919  

zuiver 
steenpuin  

282  € 0,03  -€ 209  € 0,04  € 2.611  

eindtotaal  1.222  -€ 30.308  € -8.710  
 
 
 
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), 3 onthoudingen (Leo Haucourt, 
Koen Vaerten en Myriam Baeyens) 
Beslist: 
Artikel 1: 
De Gemeenteraad beslist om nieuwe tarieven te implementeren en deze als volgt toe te 
passen; 
0,25 euro voor bouw- en sloopafval en grofvuil. 
0,04 euro voor de fracties groen, grond, hout, kalkplaten en cellenbeton en zuiver steenpuin. 
Artikel 2: 
De Gemeenteraad beslist om de fractievrijstelling per gezin te verhogen van 125 kg naar 130 
kg voor groenafval. 
Artikel 3: 
De aangepaste tarieven gaan vanaf 01.01.2021 in voege. 
 
14. Intergemeentelijke samenwerking met IGEAN ter ondersteuning van de handhaving 

ruimtelijke ordening. 
De gemeenteraad, 
Motivering  
1. Relevante voorgeschiedenis, feiten en context  
Om te kunnen voorzien in een gepaste woon- en leefkwaliteit voor alle inwoners, rekening 
houdend met de daar tegenoverstaande schaarse ruimte in Vlaanderen, is een goede 
ruimtelijke ordening van bijzonder belang. Ruimtelijke ordening is dan ook een belangrijke 
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bevoegdheid van de gemeenten. De (lokale) besturen beschikken bij de uitoefening van deze 
bevoegdheid over heel wat instrumenten, gesteund op drie pijlers:  
1. planning; 
2. vergunningverlening;  
3. handhaving.   
Zonder een doordachte en effectieve handhaving verliezen de eerste twee pijlers hun belang 
en wordt aan hun doelen voorbijgegaan.  
Sinds de inwerkingtreding op 1 maart 2018 van het decreet betreffende de handhaving van de 
omgevingsvergunning en het daarbij horende handhavingsbesluit, hebben de gemeenten een 
aantal mogelijkheden, maar ook verantwoordelijkheden, gekregen voor de organisatie en 
uitoefening van een effectief en doortastend (bestuurlijk) handhavingsbeleid inzake 
ruimtelijke ordening. Dit kan gemeentelijk, maar ook intergemeentelijk ingevuld worden. 
Op vraag van verschillende lokale besturen en rekening houdend met het voormelde wettelijk 
kader, heeft IGEAN een eerste voorstel uitgewerkt ter ondersteuning van de lokale besturen 
voor de handhaving RO. IGEAN wenst een intergemeentelijk team samen te stellen bestaande 
uit Intergemeentelijke Verbalisant(en) (IGV) en Intergemeentelijke Stedenbouwkundige 
Inspecteur(s) (IGSI) die kunnen optreden in alle deelnemende gemeenten. 
Dit voorstel werd goedgekeurd door de raad van bestuur in zitting van 4.09.2019 en toegelicht 
aan de burgemeesters, de algemeen directeurs en de financieel directeurs op de 
ontbijtvergadering van 2.10.2019. Naar aanleiding van een verdere bevraging van enkele 
lokale besturen, bleek het aangewezen verschillende ondersteuningsniveaus te voorzien. Het 
in die zin aangepaste voorstel werd toegelicht aan de burgemeesters en de algemeen 
directeurs op de ontbijtvergadering van 16.01.2020.  
Daarna werd het dossier overgemaakt aan alle lokale besturen met de vraag aan het college 
van burgemeester en schepenen om principieel akkoord te gaan met het intergemeentelijk 
voorstel tot ondersteuning in het kader van de handhaving RO en eveneens op te geven 
welk(e) ondersteuningsniveau(s) hierbij gekozen worden.  
Het college ging op 14 april 2020 principieel akkoord met de intergemeentelijke 
samenwerking voor de handhaving ruimtelijke ordening en de drie ondersteuningsniveaus. 
Hieruit is gebleken dat 19 gemeenten bereid zijn om in te tekenen op de intergemeentelijke 
samenwerking van IGEAN ter ondersteuning van de handhaving ruimtelijke ordening.  
Vervolgens werd aan de geïnteresseerde gemeenten aan de hand van een Powerpoint 
presentatie verdere toelichting gegeven bij de concrete inhoud van de verschillende 
ondersteuningsniveaus. 
Midden juli werd aan alle geïnteresseerde gemeenten een bundel overgemaakt met de 
relevante documenten voor de gemeenteraad. 
Op basis hiervan wordt aan de gemeenteraad gevraagd om de beslissing van het college van 
burgemeester en schepenen te onderschrijven en in te tekenen op de intergemeentelijke 
samenwerking van IGEAN ter ondersteuning van de handhaving RO en de keuze in het (de) 
gewenste ondersteuningsniveau(s) te bevestigen. 
Eveneens wordt aan de gemeenteraad gevraagd om het Beleidsplan, houdende de visie en de 
prioriteiten van de gemeente inzake handhaving RO, alsook de afsprakennota goed te keuren.  
  
2. Juridisch kader  
Volgende documenten vormen het juridisch kader voor onderhavige beslissing:  
-Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening  
-Decreet van 25 april 2014 betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning  
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-Het handhavingsbesluit ruimtelijke ordening van 9 februari 2018  
-Statuten IGEAN dienstverlening 
-Het beleidsplan inzake handhaving ruimtelijke ordening bevat (zie bijlage) 
-de afsprakennota voor de handhaving ruimtelijke ordening (zie bijlage) 
-PPT van juni 2020 met toelichting bij de intergemeentelijke samenwerking en de concrete 
inhoud van de verschillende ondersteuningsniveaus (zie bijlage). 
 
3. Financiële gevolgen  
De kostprijs van de intergemeentelijke samenwerking ter ondersteuning van de handhaving 
van de regelgeving op de Ruimtelijke Ordening bestaat uit de kostprijs van het 
intergemeentelijk team (personeelskost en werkingskosten). 
De totale kosten van het intergemeentelijk team worden verdeeld over alle deelnemende 
gemeenten, rekening houdend met volgende parameters en de daarbij horende weging: 
-30% gelijk over alle deelnemende gemeenten 
-15% volgens aantal inwoners 
-15% volgens oppervlakte 
-40% volgens gekozen ondersteuningsniveau, waarbij: 
niveau 1 telt voor 35% 
niveau 2 telt voor 35% 
niveau 3 telt voor 30%. 
Bij de aanvang van de samenwerking wordt aan elke deelnemende gemeente een bedrag 
opgevraagd, rekening houdend met de kostenraming van het intergemeentelijk team.  
Jaarlijks wordt de werkelijke kost van het intergemeentelijk team bepaald en verrekend met 
het reeds opgevraagde bedrag. 
 
Beslist: Goedgekeurd  Met 13 stemmen voor (Rob Mennes, Geert Rottiers, Vera Goris, Karl Van 
Hoofstat, Axel Boen, Stan Scholiers, Philippe Van Bellingen, Koen Vaerten, Nicole Haerenout, 
Katrien Herremans, Philip Lemal, Marjan Nauwelaert en Pieter Smits), 2 onthoudingen (Leo 
Haucourt en Myriam Baeyens) 
Artikel 1: 
De gemeenteraad neemt kennis van het beleidsplan voor de handhaving ruimtelijke ordening, 
houdende de visie en de gemeentelijke prioriteiten en keurt dit goed. 
Artikel 2: 
De gemeenteraad neemt kennis van de toelichting bij de intergemeentelijke samenwerking 
met IGEAN voor de ondersteuning van de handhaving ruimtelijke ordening evenals van de 
concrete inhoud van de verschillende ondersteuningsniveaus zoals opgenomen in de PPT van 
juni 2020. 
Artikel 3: 
De gemeenteraad tekent in op de intergemeentelijke samenwerking met IGEAN voor de 
ondersteuning van de handhaving ruimtelijke ordening en keurt de daarbij horende 
afsprakennota goed.  
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Artikel 4: 
De gemeente zal beroep doen op het intergemeentelijk team van IGEAN in het kader van de 
handhaving voor de ruimtelijke ordening voor volgende ondersteuningsniveaus:  
niveau 1, 2 én 3  

 Niveau 1: zachte handhaving 
Het intergemeentelijk team ondersteunt en begeleidt de gemeente bij het voorbereiden en 
opstellen van raadgevingen en aanmaningen. Dit gebeurt aan de hand van het bijhorende 
dossier en de concrete feitelijke situatie. 

 Niveau 2: opmaak PV of verslag van vaststelling 
Het intergemeentelijk team ondersteunt en begeleidt de gemeente van zodra de vaststellingen 
van stedenbouwkundige overtredingen dienen te worden geformaliseerd in een proces-
verbaal of in een verslag van vaststelling, al dan niet met stakingsbevel. 

 Niveau 3: bestuurlijke en (straf)rechtelijke handhaving  
Het intergemeentelijk team ondersteunt en begeleidt de gemeente bij het uitwerken en 
opleggen van herstelgerichte maatregelen en herstelvorderingen, minnelijke schikkingen, 
…en dit zowel in het bestuurlijke als in het strafrechtelijke traject. 
Opmerking: IGEAN neemt in voorliggend voorstel geen taak op in een eventuele procedure 
voor de burgerlijke rechtbank. 
Artikel 5: 
Twee ondertekende exemplaren van deze beslissing zullen bezorgd worden aan IGEAN. 
 
15. Verplaatsing van een gemeenteweg. 
De gemeenteraad, 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
Gelet op het Decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen; 
Gelet op het voornemen van het college van burgemeester en schepenen om de gemeenteraad 
te laten beraadslagen over het gedeeltelijk verplaatsen van de gemeenteweg Speltenlei – 
voetweg nr. 24  in Schelle;  
Gelet op het ontwerp van rooilijnplan, opgemaakt door IGEAN dienstverlening op 31.08.2020 
waaruit duidelijk de actuele en de toekomstige rooilijn van de gemeenteweg blijkt; 
Overwegende dat Vervoeruitbating Frans Ceulemans en Cie de huidige vergunde 
kleiontginning, ten zuiden van de Speltenlei en gesitueerd in ontginningsgebied volgens het 
gewestplan Antwerpen, wenst uit te breiden naar de uitbreidingszone voor kleiontginning, 
gelegen ten noorden van de Speltenlei. Dat hierbij voetweg 24 plaatselijk verdwijnt. Dat met 
Vervoeruitbating Frans Ceulemans en Cie overeengekomen is om deze voetweg gedeeltelijk te 
verplaatsen op de kadastrale percelen Afdeling 1, C220, C221, C222 en C225, zodat de 
verbinding tussen de Tuinlei (buurtweg 2)en Den Hooghen Weg (buurtweg 35) behouden blijft; 
Overwegende dat het afgeschafte gedeelte van de voetweg een breedte heeft van 1 m volgens 
de atlas van de buurtwegen en voor het nieuwe verplaatste gedeelte een rooilijnbreedte van 2 
m voorzien wordt, zodat 2 fietsers elkaar veilig kunnen kruisen. 
Overwegende dat de Vervoeruitbating Frans Ceulemans en Cie de percelen Afdeling 1, C220, 
C221 recent heeft aangekocht, zodat de voetweg op eigen terrein van Vervoeruitbating Frans 
Ceulemans en Cie verlegd wordt, en er bijgevolg geen min- en meerwaarden van toepassing 
zijn; 
Overwegende dat het voornemen tot verplaatsen van de gemeenteweg uitvoering geeft aan 
artikel 3 (doelstellingen) en aan artikel 4 (principes) van het Decreet houdende de 
gemeentewegen van 3 mei 2019 en dat het aan deze artikels als volgt getoetst wordt; 
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art. 3, Gemeentewegendecreet; 
Overwegende dat de structuur, de samenhang en de toegankelijkheid van het gemeentelijk 
wegennet door het verleggen van de voetweg niet aangetast wordt.  
De voetweg wordt over een beperkte afstand verplaatst. De verbinding voor voetgangers en 
fietsers tussen de Tuinlei (buurtweg 2) en de Steenwinkelstraat (buurtweg 1) enerzijds en de 
Den Hooghen Weg (buurtweg 35) anderzijds blijft behouden. Het fijnmazig net van trage 
wegen blijft behouden zowel voor recreatieve als voor functionele verplaatsingen. De 
verplaatsing van de voetweg kan ook ingepast worden in het voorstel van wandelnetwerk, 
opgemaakt door de Provincie Antwerpen en Toerisme Rupelstreek Vaartland in 2013. Het 
noord-zuid gerichte deel van de verplaatste voetweg is op dit plan aangeduid als potentiële 
wandelroute, die de Steenwinkelstraat verbindt met voetweg 24 Speltenlei; 

Het 
comfort op het nieuwe gedeelte verhoogd doordat de voetweg op een breedte van 2 m i.p.v. op 
1m voorzien wordt. 
art. 4, Gemeentewegendecreet 
Algemeen belang 
Door de geplande uitbreiding van de kleiontginning zal voetweg 24 – Speltenlei onderbroken 
worden. In functie van het behoud en realisatie van een fijnmazig netwerk voor voetgangers en 
fietsers wordt het af te schaffen gedeelte van voetweg 24 verplaatst naar de noordelijk 
gelegen percelen zodat de trage weg met Den Hooghen Weg (buurtweg 35) verbonden blijft. 
Deze werken zijn van algemeen belang. 
Motivering verplaatsing voetweg 
De huidige voetweg 24 kan op deze locatie niet behouden blijven omdat de kleiontginning 
naar het noorden wordt uitgebreid, binnen de uitbreiding van het ontginningsgebied volgens 
het gewestplan Antwerpen. In functie van een efficiënte exploitatie en benutting van de 
beschikbare kleireserves is een afgraving van deze voetweg aangewezen. 
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Verkeersveiligheid en ontsluiting van aangrenzende percelen 
De verkeersveiligheid wordt bevorderd door een verbreding van de voetweg van 1 m naar 2 m.   
De nieuwe kleiput zal op minstens 15 m gesitueerd zijn van de voetweg. Tussen de put en de 
voetweg wordt een antiklimhekwerk met een hoogte van 2 m geplaatst. De veiligheid van de 
gebruikers van de voetweg is hiermee gegarandeerd. 
Door de afschaffing van het oost-west gerichte gedeelte van voetweg 24 komt de ontsluiting 
van de aangrenzende percelen niet in het gedrang. De zuidelijk gelegen percelen maken deel 
uit van de kleiontginning waarvan de ontsluiting voor gemotoriseerd verkeer gebeurt via de 
Tuinlei. De noordelijk gelegen percelen worden ook opgenomen in de kleiontginning met een 
ontsluiting voor gemotoriseerd verkeer via dezelfde Tuinlei. Voor traag verkeer blijven de 
aanpalende percelen van de het af te schaffen gedeelte van voetweg 24 bereikbaar via de 
(verplaatste) voetweg 24 en buurtweg 35. 
Duurzame ruimtelijke ontwikkeling 
Het verplaatsen van de voetweg laat toe om de beschikbare kleireserves op een efficiënte 
wijze te exploiteren en te benutten. Er wordt aldus duurzaam omgesprongen met de nog 
beschikbare kleireserves. Tegelijkertijd kan het bestaande trage wegennetwerk gevrijwaard 
worden met een bredere en dus meer comfortabele trage weg. 
 
Beslist: Goedgekeurd  Met 15 stemmen voor (Rob Mennes, Geert Rottiers, Vera Goris, Karl Van 
Hoofstat, Axel Boen, Leo Haucourt, Stan Scholiers, Philippe Van Bellingen, Koen Vaerten, 
Nicole Haerenout, Katrien Herremans, Myriam Baeyens, Philip Lemal, Marjan Nauwelaert en 
Pieter Smits) 
Artikel 1:  
Principieel akkoord te gaan om de gemeenteweg Speltenlei – voetweg nr. 24 gedeeltelijk te 
verplaatsen zoals aangeduid op het ontwerp-rooilijnplan ‘Verlegging Speltenlei – voetweg nr. 
24’ van 31.08.2020. 
Artikel 2:  
Het ontwerp-rooilijnplan  ‘Verlegging Speltenlei – voetweg nr. 24’, (klassement 
20200708_SHEZ011.11-RL01) van 31.08.2020 voorlopig vast te stellen. 
Artikel 3:  
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met het organiseren van het openbaar 
onderzoek.  
Artikel 5:  
Deze beslissing wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 17 van het Decreet van 3 mei 
2019 houdende de gemeentewegen. 
 
16. Bekrachtiging van het Besluit burgemeester d.d. 21.08.2020 houdende Geen publiek bij 

gemeente- & OCMW-raad d.d. 31.08.2020". 
De gemeenteraad, 
Gelet op het Ministerieel Besluit van 13.03.2020 houdende de afkondiging van de federale 
fase betreffende de coördinatie en het beheer van de crisis coronavirus COVID-19 en op het 
Ministerieel Besluit van 13.03.2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van 
het coronavirus COVID-19 te beperken; 
Gezien het besluit van de burgemeester d.d. 21.08.2020 betreffende het niet toelaten van 
publiek bij de gemeente- en OCMW-raad d.d. 31.08.2020 wegens de maatregelen i.v.m. het 
coronavirus COVID-19; 
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Beslist: Goedgekeurd  Met 15 stemmen voor (Rob Mennes, Geert Rottiers, Vera Goris, Karl Van 
Hoofstat, Axel Boen, Leo Haucourt, Stan Scholiers, Philippe Van Bellingen, Koen Vaerten, 
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. 21.08.2020 betreffende 
het niet toelaten van publiek bij de gemeente- & OCMW-raad  
d.d. 31.08.2020. 
 
17. Bekrachtiging besluit burgemeester. 
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 15 stemmen voor (Rob Mennes, Geert Rottiers, Vera Goris, Karl Van 
Hoofstat, Axel Boen, Leo Haucourt, Stan Scholiers, Philippe Van Bellingen, Koen Vaerten, 
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. 12.10.2020 houdende: 
"Annulatie kermis". 
 
 
18. Buitengewone algemene vergadering van Fluvius dd.16.12.2020: Goedkeuring van de 

agenda, statutenwijziging, de wijziging van voorwerp (doel) & vaststelling van het 
mandaat. 

De gemeenteraad, 
Gelet op het feit dat de gemeente voor één of meerdere activiteiten aangesloten is bij de 
opdracht houdende vereniging Fluvius Antwerpen; 
Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekend schrijven van 16 september 2020 werd 
opgeroepen om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Fluvius 
Antwerpen die op 16 december 2020 plaats heeft in de Royal Yacht Club België, Thonetlaan 
133 te 2020 Antwerpen; 
Gelet op het feit dat een dossier met documentatie stukken aan de gemeente per brief van 16 
september 2020 overgemaakt werd; 
Gelet op het feit dat de voorgestelde statutenwijzigingen vooreerst hun oorsprong vinden in 
de verplichte aanpassing van de statuten aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en 
Verenigingen (WVV): 
- Verwijzing naar van toepassing zijnde bepalingen van de coöperatieve vennootschap 
ingevolge het nieuwe WVV. 
- Vermelding inzake het sui generis karakter van de Opdracht houdende Vereniging. 
- Terminologie in verband met kapitaal werd in overeenstemming gebracht met het WVV, 
met invoering van termen zoals vermogen of inbreng (rekening 10/11 van het passief), 
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onderscheid tussen vast en variabel kapitaal is zonder voorwerp geworden en vervangen door 
de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening. 
- Afstemming op de bepalingen van het WVV wat betreft de procedure schriftelijke 
besluitvorming Raad van Bestuur en de modaliteiten voor het vergaderen op afstand van de 
Algemene Vergadering. 
- In overeenstemming brengen statutaire bepaling inzake de alarmbel procedure; 
Gelet op het feit dat daarnaast nog een aantal wijzigingen worden aangebracht: 
- Vermelding van het correspondentieadres van de administratieve zetel in Melle naast 
de reeds in de statuten opgenomen zetel. 
- Invoeging en/of actualisering van een aantal definities. 
- Toevoeging van een bijkomende onverenigbaarheid in hoofde van een lid of voormalig 
lid van het personeel van Fluvius System Operator cv of van Fluvius Opdracht houdende 
Vereniging. 
- Overige statutaire bepalingen: update, aanvulling; 
Gelet op het feit dat aan het voorwerp (nieuwe aanduiding van het “doel” ten gevolge van de 
inwerkingtreding van het WVV) enkele wijzigingen worden aangebracht; 
Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald 
wordt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald 
voor elke algemene vergadering;  
Gelet op het feit dat we heden geconfronteerd worden met het corona virus COVID-19, waarbij 
het op heden niet vaststaat onder welke vorm deze algemene vergadering zal kunnen 
plaatsvinden: fysiek, digitaal dan wel schriftelijk; 
Overwegende dat mogelijk nog federale richtlijnen alsook politie besluiten van de 
gouverneurs en richtlijnen via het Agentschap Binnenlands Bestuur kunnen komen omtrent 
het corona virus COVID-19 (en de mogelijke evolutie in en aanpassing van deze richtlijnen en 
informatie) en de impact hiervan op onderhavige bijeenkomst, wordt gevraagd om een 
expliciete beslissing over alle voorliggende agendapunten te nemen; Op deze manier kan 
desgevallend overgegaan worden tot het houden van een schriftelijke algemene vergadering 
indien dit noodzakelijk mocht blijken; 
 
Beslist: Goedgekeurd  Met 13 stemmen voor (Rob Mennes, Geert Rottiers, Vera Goris, Karl Van 
Hoofstat, Axel Boen, Stan Scholiers, Philippe Van Bellingen, Koen Vaerten, Nicole Haerenout, 
Katrien Herremans, Philip Lemal, Marjan Nauwelaert en Pieter Smits), 2 onthoudingen (Leo 
Haucourt en Myriam Baeyens) 
Artikel 1: 
Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van 
de opdracht houdende vereniging Fluvius Antwerpen d.d. 16 december 2020: 
1. Aanpassen van de statuten als volgt: 
a. Wijziging van het doel/voorwerp 
b. – Aanpassen van de titels van Hoofdstukken I en II 

– Aanpassen van de bestaande artikels 2, 2bis, 3, 4, 4bis, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 
16bis, 17, 19, 24, 27bis, 28, 29bis, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 37bis, 38, 40 en de bijlagen 1, 
2, 3 en 4 
– Toevoegen van een artikel 29ter. 

2. Verlenen van machtiging aan de Secretaris van de Raad van Bestuur en/of een 
medewerker van de directie Secretariaat-generaal van Fluvius System Operator om de 
beslissingen genomen in de agendapunten 1, 5 en 6 bij authentieke akte te doen vaststellen. 
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3. Bespreking in het kader van artikel 432 van het Vlaams decreet lokaal bestuur van de 
te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2021 alsook van de door 
de raad van bestuur opgestelde begroting 2021. 
4. Vaststelling van de uitkering overeenkomstig artikel 6:114 ev WVV. 
5. Statutaire benoemingen. 
6. a. Aanvaarding van de uitbreiding van de aansluiting van deelnemer(s) voor de 
activiteit openbare verlichting (verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen) en diensten 
als onderdeel van ‘licht als dienstverlening’ – verslag van de Raad van Bestuur en van de 
Commissaris overeenkomstig het artikel 6:110 WVV houdende de inbreng in natura voor de 
toetredingen per 1 juli 2020 en per 16 december 2020. 
 b. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor 
(neven)activiteiten. 
7. Statutaire mededelingen.  
Artikel 2: 
Zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde statutenwijzigingen van Fluvius Antwerpen 
met inbegrip van de voorgestelde wijziging van het doel/voorwerp van Fluvius Antwerpen. 
Artikel 3: 
Artikel 3.1 - in geval van een fysieke of digitale algemene vergadering 
De vertegenwoordiger van de gemeente (Karl Van Hoofstat of plaatsvervanger Pieter Smits) die 
fysiek dan wel digitaal zal deelnemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering van Fluvius 
Antwerpen op 16 december 2020 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd 
zou worden), op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de 
gemeenteraad van heden inzake voormeld artikelen 1 en 2 van onderhavige beslissing. 
Artikel 3.2 – in geval van schriftelijke algemene vergadering 
Zijn akkoord te verlenen over elk van de voorliggende agendapunten, waaronder de 
voorgestelde statutenwijzigingen en wijziging van doel/voorwerp. Dit geeft het standpunt van 
de gemeente weer, en dient in geval van een schriftelijke algemene vergadering (zonder 
fysieke aanwezigheid van de vertegenwoordiger van de gemeente) als een bindend akkoord te 
worden beschouwd dat opgenomen zal worden in een overzichtslijst ‘houdende ontvangen 
inhoudelijke goedkeuringen van de deelnemers’ die gevoegd zal worden bij de notulen van 
bovenvermelde Buitengewone Algemene Vergadering en waarbij de individuele 
gemeenteraadsbeslissingen via het digitaal loket zullen overgemaakt worden aan de 
toezichthoudende overheid. 
Artikel 4: 
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde 
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende 
vereniging Fluvius Antwerpen, ter attentie van het secretariaat (in pdf-versie), uitsluitend op 
het e mailadres vennootschapssecretariaat@fluvius.be  
 
19. Subsidiereglement jeugd: Goedkeuring. 
De gemeenteraad, 
Gelet op het gangbare gewijzigde subsidiereglement inzake jeugdwerkbeleid goedgekeurd in 
de gemeenteraad van 21.06.2018; 
Gelet op het voorstel tot wijziging van het subsidiereglement ingediend door de jeugdraad op 
06.10.2020; 
Overwegende dat het gepast voorkomt dat het gemeentebestuur, gelet op het decreet en de 
diverse uitvoeringsbesluiten, een subsidieregeling voorziet ter verdeling van de subsidies die 
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ter beschikking worden gesteld door de Vlaamse Gemeenschap, aangevuld door de subsidies 
van de gemeente zelf; 
Overwegende dat het nodig is dat de normen worden vastgesteld voor de uitbetaling van deze 
subsidies; 
Gelet op het decreet d.d. 28.04.1993 houdende de regeling, voor het Vlaams Gewest, van het 
administratief toezicht op de gemeenten; 
 
Beslist: Goedgekeurd  Met 15 stemmen voor (Rob Mennes, Geert Rottiers, Vera Goris, Karl Van 
Hoofstat, Axel Boen, Leo Haucourt, Stan Scholiers, Philippe Van Bellingen, Koen Vaerten, 
Nicole Haerenout, Katrien Herremans, Myriam Baeyens, Philip Lemal, Marjan Nauwelaert en 
Pieter Smits) 
Enig artikel: 
Het reglement voor de subsidieverdeling wordt goedgekeurd als volgt: 
 
Algemene bepalingen  
Artikel 1: 
Binnen de perken van de kredieten voorzien in de begroting van de gemeente worden de 
volgende subsidies toegekend op grond van dit reglement: 
A. een subsidie voor de jeugdraad 
B. een basissubsidie voor de jeugdwerkinitiatieven 
C. een werkingssubsidie voor de jeugdwerkinitiatieven 
D. subsidies voor projecten van de jeugdwerkinitiatieven 
E. subsidies voor infrastructuur van de jeugdwerkinitiatieven  
F. subsidies voor vorming 

 
Artikel 2: 
Om in aanmerking te komen voor subsidies volgens dit reglement, moet het 
jeugdwerkinitiatief — d.i. elk initiatief dat zich bezighoudt met groepsgerichte sociaal-
culturele activiteiten met de jeugd (= 6 tot 26-jarigen) in de vrije tijd en dit onder educatieve 
begeleiding — voldoen aan de volgende voorwaarden: 
A. Minimum tien leden hebben jonger dan 26 jaar. 
B. De zetel en/of de lokalen en/of speelpleinen in de gemeente hebben. 
C. De hoofdactiviteiten dienen in de gemeente plaats te vinden. 
D.  Lid zijn bij een overkoepelende federatie die de mensenrechten    
 respecteert.  
E.  Bestuurd worden door jongeren, eventueel bijgestaan door maximum tien   
 personen ouder dan 25 jaar. 
F. De mogelijke burgerrechtelijke aansprakelijkheid krachtens art.    
 1382-1386 van het Burgerlijk Wetboek van de leden, van de leiding en van het  
 jeugdwerkinitiatief zelf, dient door een verzekering gedekt te zijn. 
G.  De jeugdwerkinitiatieven zijn verplicht om hun lokalen en inboedel te    
 verzekeren tegen brand. 
H. Zij moeten op een zelfstandige wijze het beleid en de programmatie    
 kunnen bepalen en de financiën beheren. 
I. Het initiatief dient minstens drie maal per maand (uitgezonderd tijdens de   
 maanden juli en augustus) activiteiten voor haar leden te ontplooien. 
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Worden voor de toepassing van dit reglement niet beschouwd als jeugdwerkinitiatief van 
Schelle: politieke jongerenorganisaties. 
 
Artikel 3: 
De activiteiten van een jeugdwerkinitiatief welke bij toepassing van enig ander gemeentelijk 
reglement gesubsidieerd worden, komen niet in aanmerking voor subsidiëring via dit 
reglement. Tenzij deze gelden apart worden voorzien door het gemeentebestuur (zoals 
huursubsidies, bouwsubsidies, enz). 
 
Kosten voor afvalverwerking komen niet in aanmerking voor subsidiëring. 
Activiteiten die hoofdzakelijk georganiseerd worden door de gemeente kunnen niet 
gesubsidieerd worden. 
 
Artikel 4: 
De subsidie kan nooit meer bedragen dan 100% van de gemaakte kosten. In geval het 
beschikbaar begrotingskrediet ontoereikend is, zal het bedrag dat aan elk jeugdwerkinitiatief 
dient toe te komen, proportioneel verminderd worden. 
 
Verdeling van de subsidies 
A. Subsidie voor de jeugdraad 
 
Artikel 5: 
Aan de jeugdraad wordt jaarlijks een toelage van € 25,00 per vergadering (met max. van € 
250,00) aan de secretaris van de jeugdraad toegekend. Voor men tot uitbetaling van dit 
bedrag kan overgaan, dient eerst een kasverslag door de jeugdraad te worden opgemaakt. 
 
B. Basissubsidie  
Artikel 6: 
Elk jeugdwerkinitiatief dat voldoet aan de voorwaarden opgesomd in artikel 2 krijgt een 
basissubsidie van € 250,00 van de vaste kosten zoals voorzien op de begroting. De aanvraag 
dient dezelfde gegevens te bevatten als deze welke onder artikel 8 worden opgegeven. 
 
C.  Werkingssubsidie  
Artikel 7: 
Van het bedrag dat de gemeente voorziet als jeugdsubsidie zal 45% als werkingssubsidie 
verdeeld worden tussen de gemeentelijke jeugdwerkinitiatieven en dit volgens de volgende 
criteria: 
 
CATEGORIE 1: Duidelijke communicatie met de leden en/of ouders en de buitenwereld: (7,5% 
van de 45% van de subsidies voorzien onder artikel 7) 
A. Papierdrukwerk: maximaal € 140,00 zowel zwart-wit als kleur 
B. Online reclame en communicatie: maximum € 75,00 met maximaal € 25,00 per 
evenement. 
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CATEGORIE 2: Leden en activiteiten 
(82,5% van de 45% van de subsidies voorzien onder artikel 7) 
A.  Groeps-bevorderende-activiteit: voor de kernleden*: met een maximum van   
 € 150,00 voor de terugbetaling van de gemaakte kosten. 
B. Kernleden*: € 2,50 per actief lid op 20 juni van het werkjaar. 

Kernleden mogen niet in andere ledenlijsten worden opgenomen. 
C. Leden -12 jaar: € 5,00 per lid onder de 12 jaar op 20 juni van het werkjaar met een 
 maximum van € 800,00. 
D. Leden +12jaar: € 1,50 per lid boven de 12 jaar op 20 juni van het werkjaar met een 
 maximum van € 600,00. 
E. Lange activiteiten: maximum 50% van de kosten met een maximum van     
 € 2.500,00 voor de huur van een kampplaats waarvan de activiteiten langer   
 duren dan 7 overnachtingen.  

Kosten voor afvalverwerking en kosten om te laten kuisen worden niet terugbetaald. 
F.  Korte activiteiten: maximum 50% van de kosten met een maximum van € 500,00:  
 voor de huur van weekendplaatsen waarvan de activiteiten langer duren dan 36  
 uur en korter dan 7 overnachtingen. 

Kosten voor afvalverwerking en kosten om te laten kuisen worden niet terugbetaald. 
 
Bij overschotten in categorie 2 gaat dit naar categorie 3, bij tekorten worden de bedragen pro 
rato verminderd.   
 
*Kernleden: leden die actief bijdragen tot de werking van de jeugdvereniging. Zij vergaderen 
minstens 1 maal per maand om de werking te optimaliseren en staan minstens 1 maal per 
maand zelf in voor een goed verloop van de werking. 
 
CATEGORIE 3: (10% van de 45% van de subsidies voorzien onder artikel 7) 
Begeleiding 
A.  EHBO-diploma: € 15,00 per persoon in het bezit van een EHBO-diploma. 
B.  Gevolgde cursus: € 15,00 per persoon die een cursus volgde met het oog   op 
het halen van een attest.   
C.  Animator attest:  € 20,00 per persoon in het bezit van een animatorattest. 
D.  Hoofdanimator:  € 30,00 per persoon in het bezit van een hoofdanimator  
 attest. 
E.  Instructeur: € 40,00 per persoon in het bezit van een instructeur-attest. 
 
C-D-E zijn niet combineerbaar. 
Bij overschotten in categorie 3 gaat dit naar categorie 4, bij tekorten worden de bedragen pro 
rato verminderd. 
 
CATEGORIE 4:  
A. Opleidingen (cursussen), bedoeld om de werking van de verenging te versterken,  
 die in groepsverband zijn gevolgd komen in aanmerking tot terugbetaling indien  
 onderstaande voorwaarde zijn voldaan: 

• Minimum 150 minuten 
• Gegeven door een vereniging/ bedrijf die bezig is op het betreffende   
 vakgebied 
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• Bijdrage aan de goede werking van de vereniging 
• Minimum 10 deelnemers van de vereniging (bewijzen via foto en   
 namenlijst) 
• Factuur van de kosten voor het inhuren van de lesgever, zijn    
 aangerekende vervoerskosten en eventuele aankoop van materiaal die  
 nodig is voor de opleiding kunnen worden gesubsidieerd. 

 
Bij tekorten in categorie 4 worden de bedragen pro rato verdeeld. 
 
Bij overschotten gaat dit naar artikel 12 (infrastructuur) op voorwaarde dat hier tekorten zijn. 
Indien er geen tekorten zijn bij infrastructuur (artikel 12) gaat de overschot naar werking, 
categorie 3, de bedragen zullen pro rato worden verhoogd. 
 
Artikel 8: 
De aanvragen dienen de volgende gegevens te bevatten: 
A. Naam en zetel van het jeugdwerkinitiatief; 
B. Adres van de lokalen; 
C. Benaming en adres van de federatie waarbij het jeugdwerkinitiatief is    
 aangesloten; 
D. Datum waarop het jeugdwerkinitiatief in Schelle gevestigd werd; 
E. De namen + geboortedatums van de leden jonger dan 26 jaar, opgesplitst tussen  
 leden onder de 12 jaar en boven de 12 jaar; 
F.  Naam van de verantwoordelijke die de aanvraag indient; 
G. Naam en adres van de verantwoordelijke die gemachtigd is gelden te ontvangen;  H.
 Bankrekeningnummer van het jeugdwerkinitiatief; 
I. Een attest van de verzekeringsmaatschappij waaruit blijkt dat de burgerlijke   
 aansprakelijkheid van de leden werd verzekerd;  
J.  Attest voor brandverzekering. 
   
D.  Project subsidies 
Artikel 9: 
Van het bedrag dat de gemeente als jeugdsubsidie voorziet, wordt 15% voorzien als 
ondersteuning wanneer een jeugdwerkinitiatief investeert in cultuur. Een aanvraag voor 
cultuur kan ingediend worden onder volgende categorieën: 
 
CATEGORIE 1: Muziekinstrumenten (en beschermingsbenodigdheden) 
(12,5% van 15% van de subsidies voorzien onder artikel 9) 
A.  Aankoop van muziekinstrumenten die de leden gebruiken in de werking van het  
 jeugdwerkinitiatief, van de gemaakte kosten wordt er 80% terugbetaald. Bij   
 overschotten in categorie 1 gaat dit naar categorie 2, bij tekorten worden de   
 bedragen pro rato verminderd. 
 
CATEGORIE 2: De organisatie van projecten: 
(50% van 15% van de subsidies voorzien onder artikel 9) 
Maximaal drie projecten per jeugdvereniging. 
De activiteit moet aan volgende voorwaarde voldoen: 
0 Openstaan voor kinderen en/of jongeren uit de gemeente. 
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0 Maatschappelijk verantwoord zijn. 
0 Neutraal. 
0  Het consumeren van alcohol mag niet het hoofddoel zijn en ook niet als reclame  
 gebruikt worden. 
0 Duidelijk openbare publiciteit maken en dit minstens 14 dagen op voorhand. 
0 Activiteit zonder winstoogmerk. 
0 Afrekening van de activiteit moet mee worden ingediend. 
De gelden zullen verdeeld worden onder de verenigingen die aan de voorwaarde voldoen. 
Activiteiten zoals fuiven en eetfestijnen komen niet in aanmerking voor subsidiëring. De 
subsidie kan nooit meer bedragen dan € 500,00 per manifestatie en geldt tot de uitputting van 
het krediet. 
Bij overschotten in categorie 2 gaat dit naar categorie 3, bij tekorten worden de bedragen pro 
rato verminderd. 
 
CATEGORIE 3: Uitingsvorm van jeugdcultuur. 
(37,5% van 15% van de subsidies voorzien onder artikel 9) 
 
A.  Het terugbetalen van Sabam en billijke vergoeding. 
Let wel: van de gemaakte kosten wordt er 80% terugbetaald. 
 
B. Het terugbetalen van internet -en muziekabonnementen. 
Let wel: van de gemaakte kosten wordt er 49,9% terugbetaald en maximaal € 500,00 
Bij overschotten in categorie 3 gaat dit naar categorie 1, bij tekorten worden de bedragen pro 
rato verminderd. 
 
Artikel 10: 
Indien de gelden vanuit artikel 9 niet volledig worden uitgeput, kunnen de bedragen in 
categorie 3, 2 en 1 (in opgesomde volgorde) pro rato worden verhoogd. 
 
Artikel 11: 
Indien men aan artikel 2 voldoet, dienen de aanvragen de volgende gegevens te bevatten:   
A. Naam en datum van het evenement 
B. Kopies van de contracten (zoals beschreven in artikel 9) 
C.  Bewijsstukken van de gemaakte kosten  
E.  Subsidies voor infrastructuur 
 
Artikel 12: 
Van het bedrag dat de gemeente als jeugdsubsidie voorziet, wordt 30% voorzien voor de 
infrastructuur van de jeugdwerkinitiatieven. 
Jeugdwerkinitiatieven die onderhoudswerken, aanpassingen of verbouwingen uitvoeren aan 
hun lokaal, speelplein, enz. kunnen hiervoor een subsidie bekomen. 
Hiervoor komen de volgende werkzaamheden in aanmerking (niet-limitatief): 
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CATEGORIE 1: Grote werken en veiligheid 
(75% van 30% van de subsidies voorzien in artikel 12) 
A. Werken die de (brand)veiligheid van de lokalen en/of terreinen verhogen. 
B.  Grote infrastructuurwerken (zoals bvb. nieuwbouw, vernieuwen dak,...) met een  
 minimum kostprijs hoger dan € 2.500,00. De globale kost van een nieuwbouw  
 kan gespreid worden over 10 jaar, de globale kost van renovatiewerken kan   
 gespreid worden over 5 jaar. Indien er meerdere aanvragen zijn, geschiedt de  
 verdeling pro rato. 
 
CATEGORIE 2: Energie, hygiëne, lawaaihinder en noodzakelijke onderhoudswerken (20% van 
30% van de subsidies voorzien in artikel 12) 
A. Werken in het kader van duurzame energie en met het oog op het verminderen  
 van de energiefactuur.   
B. Werken ter verbetering van de hygiëne in en rond de lokalen. 
C. Werken ter beperking van de lawaaihinder. 
D. Noodzakelijke onderhoudswerken: werken die noodzakelijk zijn voor de goede  
 werking van de vereniging. 
E.  Subsidies infrastructuur 
 
CATEGORIE 3: Extra comfort 
(5% van 30% van de subsidies voorzien in artikel 12) 
Extra — comfort werken: werken die niet noodzakelijk zijn voor de goede werking van de 
vereniging maar die de werking wel optimaliseert (zoals bvb. aankoop licht & geluid,...). Let 
wel: slechts maximum 50% van de gemaakte kosten in deze categorie kunnen gesubsidieerd 
worden. 
 
De volgende kosten komen niet in aanmerking: 
0 gebruikskosten zoals huur van de lokalen, elektriciteitskosten, verwarming,   
 telefoonrekening, waterverbruik,... 
0  kosten die roerend zijn uit aard en/of bestemming 
0 luxe uitvoeringen 
Deze lijst is niet limitatief.   
 
Bij eventuele overschotten in categorie 2 en/of 3 worden de middelen eerst aangewend 
binnen categorie 1. Indien alle kosten binnen categorie 1 werden vergoed kunnen de middelen 
met dezelfde regeling binnen 2 en 3 worden aangewend.   
Eventuele overschotten van artikel 12 worden bijgevoegd bij de subsidies voor vorming (artikel 
14).  
 
Artikel 13: 
De aanvraag tot het bekomen van een subsidie dient, naast de gegevens voorzien in artikel 8, 
gestaafd te worden met een nauwkeurige opgave van de uitgevoerde werken en de kostprijs. 
De subsidie kan geenszins meer bedragen dan de bewezen kostprijs van de uitgevoerde 
werken. Volstaat het totale bedrag niet om alle aanvragen te voldoen, dan geschiedt de 
verdeling pro rato. 
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F. Subsidies voor vorming 
Artikel 14: 
Van het bedrag dat de gemeente als jeugdsubsidie voorziet, wordt 10% voorzien voor vorming. 
Onder vorming wordt meer bepaald verstaan: de pedagogische, de technische en 
geprogrammeerde vorming en vervolmaking van kaderleden (leider/leidster, monitor,  
animator, bestuursleden) met het oog op de animatie en de begeleiding van kinderen en 
jongeren. 
 
Artikel 15: 
Deze subsidie wordt verleend voor personen vanaf 14 jaar tot 26 jaar die een cursus vorming 
voor jeugdwerk volgen en die aan 1 van volgende voorwaarden voldoen: 
0 Actief zijn in een Schels jeugdwerkinitiatief. 
0 Te Schelle gedomicilieerd zijn. 
Uitsluitend cursussen, ingericht door een jeugdorganisatie erkend door de Afdeling Jeugdwerk 
en welke een erkenningsnummer van de Afdeling Jeugdwerk hebben bekomen, komen 
hiervoor in aanmerking. 
 
Artikel 16: 
Om voor de subsidie in aanmerking te komen dient de cursus een minimumduur te hebben 
van 4 uren werkelijke vorming. Indien de vorming een cycluskarakter heeft, moet de werkelijke 
vormingstijd ten minste 8 uren in het totaal bedragen en ten minste 2 uren per onderdeel. 
 
Artikel 17: 
De subsidie bedraagt 80% van de werkelijk betaalde deelnameprijs van de erkende 
cursussen, met een maximum van  € 100,00 voor meerdaagse cursussen en € 42,00 voor 
cursussen van één dag of minder.   
Ingeval het beschikbare begrotingskrediet ontoereikend is, zal het bedrag dat aan elk  
jeugdwerkinitiatief of persoon dient toe te komen, proportioneel verminderd worden. 
Eventuele overschotten van artikel 14 worden bijgevoegd bij de werkingssubsidies (artikel 7). 
 
Artikel 18: 
De aanvragen dienen uit te gaan van het jeugdwerkinitiatief of de persoon die de cursus   
betaald heeft en moet de volgende gegevens bevatten: 
0  Naam en zetel van het jeugdwerkinitiatief of de persoon die het    
 inschrijvingsgeld heeft betaald; 
0 Adres van de lokalen; 
0 Naam en adres van de verantwoordelijke die de aanvraag indient; 
0 Naam en adres van de verantwoordelijke die gemachtigd is gelden te ontvangen; 0
 Bank- en/of postrekeningnummer; 
0 Attest van deelneming, met vermelding van de cursusprijs. 
 
Slotbepalingen 
A.  Aanvraag tot subsidie  
Artikel 19: 
De aanvragen tot subsidiëring moeten op straffe van verval, ingediend worden bij het 
gemeentebestuur voor de derde maandag van januari het jaar volgend op het jaar waarin de 
activiteit en/of cursus heeft plaatsgehad. 
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Artikel 20: 
Indien de gebouwen in eigen beheer zijn, of gehuurd worden zullen deze gecontroleerd 
worden op hygiëne aan de hand van een checklist, opgesteld door de jeugdraad in 
samenwerking met de jeugdverenigingen. 
Er zullen zes controles per jaar worden uitgevoerd: vier aangekondigde en twee 
onaangekondigd. Indien de vereniging niet geslaagd is op deze controle, verliest ze  
subsidies. De eerste controle waarbij de vereniging niet slaagt zal er geen gevolg zijn, bij een 
tweede onvoldoende verliest de vereniging subsidies. 
Bij onvoldoende hygiëne (score onder 60% volgens de checklist) zal 5% van de toegekende 
subsidies afgehouden worden. 
Gelden die verloren gaan door slechte hygiëne kunnen worden terugverdiend indien de twee 
volgende aangekondigde controles geslaagd zijn met 80%. 
De controles (zowel aangekondigd als onaangekondigd) zullen nooit tijdens volgende  
periodes doorgaan: 1 januari t.e.m. 31 januari en 21 mei t.e.m. 25 juni. 
De gelden die niet worden uitgekeerd aan de vereniging worden aan gemeentebestuur Schelle 
overgemaakt. 
De resultaten van de controles worden ter goedkeuring voorgelegd op de volgende jeugdraad, 
bij goedkeuring van de resultaten zullen deze pas bindend zijn. 
 
Artikel 21: 
Er moet een preventiebeleid inzake verslaving worden uitgewerkt en worden voorgelegd een 
jaar na uitwerking van dit reglement. Er wordt een extra eenmalige subsidie van 
€ 300,00 voorzien voor elk jeugdwerkinitiatief dat een preventiebeleid voorlegt. En dit in  
samenwerking met gespecialiseerde diensten. Jaarlijks zal dit beleid worden geëvalueerd. De 
correcte uitvoering met jaarlijkse sensibilisatie krijgt een extra subsidie van € 100,00. 
Hierover dient jaarlijks bij de subsidieaanvraag gerapporteerd te worden. Het bestuur houdt 
zich het recht voor deze subsidie niet toe te kennen bij onvoldoende geacht beleid. 
 
B.  Werkjaar  
Artikel 22:   
De subsidies worden berekend op basis van een werkjaar, gaande van 1 januari tot en met 31 
december. 
 
C. Aanwending van eventuele overschotten  
Artikel 23:   
Op de verdeling van de overschotten kan afgeweken worden met het oog op een grote 
investering van een jeugdwerkinitiatief dat over meerdere jaren gespreid wordt. 
 
D.  Uitbetaling 
Artikel 24: 
De subsidies worden uitgekeerd overeenkomstig de gedragsregels van de gemeentelijke 
comptabiliteit en na voorlegging van alle gevraagde documenten. 
De verdeling van de subsidies wordt op voorstel van de jeugdraad aan het college van 
burgemeester en schepenen ter goedkeuring voorgelegd.  
De verschuldigde bedragen worden aan de rechthebbenden uitbetaald na goedkeuring door 
het college. 
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E.   Alarmprocedure  
Artikel 25: 
Wanneer een jeugdwerkinitiatief niet meer voldoet aan de algemene voorwaarden krijgt het 
één jaar tijd om zich terug in regel te stellen. 
Gedurende dit jaar heeft het recht op 50% van het gemiddelde van de subsidie die men  
afgelopen 3 jaar ontvangen heeft. Dit recht vervalt wanneer het jeugdwerkinitiatief geen 
werking meer heeft en geen plannen heeft om ze opnieuw op te starten. 
 
 
F. Sancties-Betwistingen  
Artikel 26: 
Foutieve gegevens in de aanvraag om subsidies te bekomen kunnen de gehele of gedeeltelijke 
weigering en/of terugvordering van de subsidies tot gevolg hebben. 
Hierover beslist het college van burgemeester en schepenen. Ingeval zich betwistingen 
zouden voordoen, zal ook het college van burgemeester en schepenen hierover beslissen. 
 
G. Overgangsbepalingen  
Artikel 27: 
Dit subsidiereglement zal werkzaam zijn vanaf werkjaar 2020. 
 
De burgemeester verzoekt de raad om volgend agendapunt te behandelen met 
hoogdringendheid. 
20. Kennisneming beslissing Fluvius Antwerpen en overige te verrichten formaliteiten m.b.t. 

de inbreng in natura naar aanleiding van de toetreding voor de activiteit openbare 
verlichting. 

De toevoeging van dit agendapunt met hoogdringendheid werd goedgekeurd met 15 stemmen 
voor (Rob Mennes, Geert Rottiers, Vera Goris, Karl Van Hoofstat, Axel Boen, Leo Haucourt, Stan 
Scholiers, Philippe Van Bellingen, Koen Vaerten, Nicole Haerenout, Katrien Herremans, 
Myriam Baeyens, Philip Lemal, Marjan Nauwelaert en Pieter Smits) 
 
De gemeenteraad, 
Gelet op het Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, inzonderheid de artikelen 
41, 279, 281, 283 en Deel III, Titel III betreffende de Intergemeentelijke samenwerking; 
Gelet op de beslissing d.d. 22 mei 2019 waarbij de gemeenteraad goedkeuring verleende aan 
het aanbod ‘Fluvius Openbare verlichting en de toetreding tot Fluvius Antwerpen voor de 
activiteit openbare verlichting; 
Gelet op de beslissing van de raad van bestuur van Fluvius Antwerpen d.d. 19 december 2019 
tot kapitaalverhoging per 1 juli 2019 van het variabel kapitaal ten bedrage van 273.425,00 
euro door middel van 10.937 Aov-aandelen en de kapitaalverhoging per 19 december 2019 van 
het variabel kapitaal ten bedragen van 5.334.175,00 euro door middel van 213.367 Aov-
aandelen; 
Gelet op de beslissing van de algemene vergadering van Fluvius Antwerpen d.d. 26 juni 2019 
waarbij de gemeente Schelle als deelnemer voor de activiteit openbare verlichting werd 
aanvaard met ingang 1 juli 2019; 
Gelet op het inbrengverslag van de raad van bestuur van Fluvius Antwerpen, het 
inbrengverslag van de commissaris en notulen (onderhands en notarieel) van de 
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buitengewone algemene vergadering waarbij de inbreng voor de gemeente bestaat uit een 
definitieve inbrengwaarde van 364.595,16 euro, vertegenwoordigd door hetzij 10.937 aantal 
aandelen Aov en 91.170,16 euro in cash; 
Gelet op het feit dat het cashgedeelte door Fluvius Antwerpen werd gestort op 14 februari 
2020 op rekening van de gemeente Schelle; 
Gelet op het ontwerp van notariële akte houdende de inbreng in natura en de vaststelling van 
de verwezenlijking van de kapitaalverhoging zoals overgemaakt op 17 september 2020; 
Gelet op het voorstel van Fluvius Antwerpen om deze notariële akte te verlijden op 18 
november 2020 om 14u00 in het gebouw te Hoboken, Boombekelaan 14; 
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Beslist: Goedgekeurd  Met 13 stemmen voor (Rob Mennes, Geert Rottiers, Vera Goris, Karl Van 
Hoofstat, Axel Boen, Stan Scholiers, Philippe Van Bellingen, Koen Vaerten, Nicole Haerenout, 
Katrien Herremans, Philip Lemal, Marjan Nauwelaert en Pieter Smits), 2 onthoudingen (Leo 
Haucourt en Myriam Baeyens) 
Artikel 1: 
Kennis te nemen van de beslissing van de algemene vergadering van Fluvius Antwerpen d.d. 
26 juni 2019 houdende de aanvaarding van de toetreding per 1 juli 2019 van de gemeente voor 
de activiteit openbare verlichting tot Fluvius Antwerpen en van de ermee gepaard gaande 
kapitaalverhoging ingevolge de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 19 
december 2019. 
Artikel 2: 
Haar goedkeuring te hechten aan het ontwerp van notariële akte houdende formalisering van 
hogervermelde inbreng in natura. 
Artikel 3: 
Beslist de heer Rob Mennes (burgemeester) en mevrouw Betty Van Cauteren (algemeen 
directeur) aan te duiden/te bevestigen om als gevolmachtigde van de gemeente de 
authentieke akte te ondertekenen op 18 november 2020 om 14u00 in het gebouw te Hoboken, 
Boombekelaan 14. 
Bij verhindering van één van bovengenoemde personen kan elkeen van hen – overeenkomstig 
de artikelen 281 en 283 van het decreet over het lokaal bestuur – schriftelijk op een 
informatiedrager naar keuze een bevoegde persoon aanduiden om in zijn/haar opdracht als 
gevolmachtigde de voormelde ondertekening te volbrengen. 
Dergelijke aanduiding zal aan de eerstvolgende gemeenteraad ter kennis worden gebracht. 
Artikel 4: 
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van voormelde 
beslissingen alsook kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging 
Fluvius Antwerpen, ter attentie van het secretariaat (in pdf-versie) op het e-mailadres 
vennootschapssecretariaat@fluvius.be. 
 
21. 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. 
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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 
 
22. Mededeling van ingekomen stukken. 
Op verzoek van de voorzitter geeft de algemeen directeur lezing van volgende ingekomen 
stukken: geen. 
 
Omdat de agenda volledig is afgehandeld, sluit de voorzitter de zitting om 21:00 uur en dankt 
de raadsleden voor de positieve samenwerking. 
 

Namens de Gemeenteraad, 
 
 
 
 
 
Betty Van Cauteren 
algemeen directeur 

Pieter Smits 
voorzitter 

 


