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Gemeenteraad - Notulen vorige vergadering - Goedkeuring

Aanwezig:
de heer Eddy Steijnen, voorzitter; de heer Lieven Janssens, burgemeester; mevrouw Mizel Gebruers,
OCMW-voorzitter; de heer Paul Laeremans, schepen; de heer Filip Van den Broeck, schepen; mevrouw
Sara Van Rooy, schepen; de heer Kobe Vercauteren, schepen; de heer Ludo Adriaenssen, raadslid; de
heer Tom Breugelmans, raadslid; de heer Jos Bouly, raadslid; de heer Jan Dhanis, raadslid; de heer Bart
Geukens, raadslid; de heer Luc Lauwereys, raadslid; mevrouw Leslie Olieslagers, raadslid; de heer Guy
Peeters, raadslid; mevrouw Sofie Rombouts, raadslid; mevrouw Eva Somers, raadslid; de heer Davy Van
Hemelen, raadslid; mevrouw Elly Beirinckx, secretaris

Afwezig:
mevrouw Mia Mesens, raadslid

Beschrijving
Feiten en context
De ontwerpnotulen van de vorige zitting werden opgemaakt. Er worden geen opmerkingen gemaakt.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit.

Besluit
Artikel 1
De notulen van de gemeenteraad van 9 april 2018 worden goedgekeurd.

Bijlagen
1. GR_180409_NOTULEN
Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
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Intercommunales - Verslagen - Kennisname

Aanwezig:
de heer Eddy Steijnen, voorzitter; de heer Lieven Janssens, burgemeester; mevrouw Mizel Gebruers,
OCMW-voorzitter; de heer Paul Laeremans, schepen; de heer Filip Van den Broeck, schepen; mevrouw
Sara Van Rooy, schepen; de heer Kobe Vercauteren, schepen; de heer Ludo Adriaenssen, raadslid; de
heer Tom Breugelmans, raadslid; de heer Jos Bouly, raadslid; de heer Jan Dhanis, raadslid; de heer Bart
Geukens, raadslid; de heer Luc Lauwereys, raadslid; mevrouw Leslie Olieslagers, raadslid; de heer Guy
Peeters, raadslid; mevrouw Sofie Rombouts, raadslid; mevrouw Eva Somers, raadslid; de heer Davy Van
Hemelen, raadslid; mevrouw Elly Beirinckx, secretaris

Afwezig:
mevrouw Mia Mesens, raadslid

Beschrijving
Voorgeschiedenis
 6 juli 2001 en latere wijzigingen: decreet intergemeentelijke samenwerking
 divers: kennisgeving diverse verslagen
Feiten en context
De leden van de raden van bestuur brengen minstens jaarlijks verslag uit over uitoefening van hun
mandaat.
Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Besluit
Artikel 1
Neemt kennis van de verslagen van volgende vergaderingen:






IVEKA - Raad van Bestuur - 21 december 2017
IVEG - Directiecomité - 17 januari 2018
IVEG - Raad van Bestuur - 31 januari 2018
Pidpa - Directiecomité - 05 februari 2018
IVEKA - Samenvatting activiteitenverslag boekjaar 2017

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
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IOK - agenda algemene vergadering 15 mei 2018 - Goedkeuring

Aanwezig:
de heer Eddy Steijnen, voorzitter; de heer Lieven Janssens, burgemeester; mevrouw Mizel Gebruers,
OCMW-voorzitter; de heer Paul Laeremans, schepen; de heer Filip Van den Broeck, schepen; mevrouw
Sara Van Rooy, schepen; de heer Kobe Vercauteren, schepen; de heer Ludo Adriaenssen, raadslid; de
heer Tom Breugelmans, raadslid; de heer Jos Bouly, raadslid; de heer Jan Dhanis, raadslid; de heer Bart
Geukens, raadslid; de heer Luc Lauwereys, raadslid; mevrouw Leslie Olieslagers, raadslid; de heer Guy
Peeters, raadslid; mevrouw Sofie Rombouts, raadslid; mevrouw Eva Somers, raadslid; de heer Davy Van
Hemelen, raadslid; mevrouw Elly Beirinckx, secretaris

Afwezig:
mevrouw Mia Mesens, raadslid

Beschrijving
Voorgeschiedenis
 6 mei 2013: gemeenteraadsbesluit waarbij Leslie Olieslagers voor de ganse legislatuur werd
aangesteld als vertegenwoordiger op de algemene vergaderingen van de intercommunale
vereniging IOK
 23 maart 2018: oproepingsbrief tot de algemene vergadering van de Intercommunale
vereniging IOK van 15 mei 2018
Feiten en context
De oproepingsbrief van 23 maart 2018 tot de algemene vergadering van de intercommunale vereniging
IOK van 15 mei 2018 bevat volgende agendapunten:
1. Goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2017
2. Verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar 2017
3. Resultaatsbestemming 2017
4. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2017, afgesloten per 31 december 2017
5. Kwijting te geven afzonderlijk aan de bestuurders en commissaris-revisor over de uitoefening
van hun mandaat in 2017
6. Varia
Juridische grond
 15 juli 2005 en latere wijzigingen: gemeentedecreet:
 6 juli 2001 en latere wijzigingen: decreet intergemeentelijke samenwerking
o meer bepaald artikel 39 bepaalt dat uiterlijk negentig kalenderdagen voor de
buitengewone algemene vergadering die de statutenwijziging moet beoordelen, een
door de raad van bestuur opgesteld ontwerp aan alle deelnemers wordt voorgelegd;
dat de beslissingen terzake van hun raden die de oorspronkelijke statuten hebben
goedgekeurd, het mandaat bepalen van de vertegenwoordiger(s) op de algemene
vergadering en dat zij bij het verslag gevoegd worden;
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o meer bepaald artikel 44 bepaalt dat de gemeenteraad zijn goedkeuring dient te
hechten aan de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering en onder
meer op expliciete wijze aan de voorgestelde statutenwijzigingen. De gemeenteraad
dient tevens het mandaat van de vertegenwoordiger vast te stellen.
Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Motivatie
Er zijn geen bezwaren voorhanden om de goedkeuring van de voorgelegde agendapunten te weigeren.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit.

Besluit
Artikel 1
Er wordt goedkeuring gegeven aan de agendapunten van de algemene vergadering van IOK gepland op
15 mei 2018.

Artikel 2
De afgevaardigde van de gemeente op deze algemene vergadering wordt gemandateerd om
overeenkomstig onderhavige beslissing te stemmen.

Artikel 3
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in het
bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan IOK.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
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IOK Afvalbeheer - agenda algemene vergadering 15 mei 2018 Goedkeuring

Aanwezig:
de heer Eddy Steijnen, voorzitter; de heer Lieven Janssens, burgemeester; mevrouw Mizel Gebruers,
OCMW-voorzitter; de heer Paul Laeremans, schepen; de heer Filip Van den Broeck, schepen; mevrouw
Sara Van Rooy, schepen; de heer Kobe Vercauteren, schepen; de heer Ludo Adriaenssen, raadslid; de
heer Tom Breugelmans, raadslid; de heer Jos Bouly, raadslid; de heer Jan Dhanis, raadslid; de heer Bart
Geukens, raadslid; de heer Luc Lauwereys, raadslid; mevrouw Leslie Olieslagers, raadslid; de heer Guy
Peeters, raadslid; mevrouw Sofie Rombouts, raadslid; mevrouw Eva Somers, raadslid; de heer Davy Van
Hemelen, raadslid; mevrouw Elly Beirinckx, secretaris

Afwezig:
mevrouw Mia Mesens, raadslid

Beschrijving
Voorgeschiedenis
 6 mei 2013: gemeenteraadsbesluit waarbij Leslie Olieslagers voor de ganse legislatuur werd
aangesteld als vertegenwoordiger op de algemene vergaderingen van de intercommunale
vereniging IOK Afvalbeheer
 23 maart 2018: oproepingsbrief tot de algemene vergadering van de Intercommunale
vereniging IOK Afvalbeheer van 15 mei 2018
Feiten en context
De oproepingsbrief van 23 maart 2018 tot de algemene vergadering van de intercommunale vereniging
IOK Afvalbeheer van 15 mei 2018 bevat volgende agendapunten:
1. Goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2017
2. Verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar 2017
3. Resultaatsbestemming 2017
4. Goedkeuring van de jaarrekeningen over het boekjaar 2017, afgesloten per 31 december 2017
5. Kwijting te geven afzonderlijk aan de bestuurders en commissaris-revisor over de uitoefening
van hun mandaat in 2017
6. Varia
Juridische grond
 15 juli 2005 en latere wijzigingen: gemeentedecreet:
 6 juli 2001 en latere wijzigingen: decreet intergemeentelijke samenwerking
o meer bepaald artikel 39 bepaalt dat uiterlijk negentig kalenderdagen voor de
buitengewone algemene vergadering die de statutenwijziging moet beoordelen, een
door de raad van bestuur opgesteld ontwerp aan alle deelnemers wordt voorgelegd;
dat de beslissingen terzake van hun raden die de oorspronkelijke statuten hebben
goedgekeurd, het mandaat bepalen van de vertegenwoordiger(s) op de algemene
vergadering en dat zij bij het verslag gevoegd worden;
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o meer bepaald artikel 44 bepaalt dat de gemeenteraad zijn goedkeuring dient te
hechten aan de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering en onder
meer op expliciete wijze aan de voorgestelde statutenwijzigingen. De gemeenteraad
dient tevens het mandaat van de vertegenwoordiger vast te stellen.
Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Motivatie
Er zijn geen bezwaren voorhanden om de goedkeuring van de voorgelegde agendapunten te weigeren.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit.

Besluit
Artikel 1
Er wordt goedkeuring gegeven aan de agendapunten van de algemene vergadering van IOK
Afvalbeheer gepland op 15 mei 2018.

Artikel 2
De afgevaardigde van de gemeente op deze algemene vergadering wordt gemandateerd om
overeenkomstig onderhavige beslissing te stemmen.

Artikel 3
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in het
bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan IOK Afvalbeheer.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
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IKA - agenda algemene vergadering 19 juni 2018 - Goedkeuring

Aanwezig:
de heer Eddy Steijnen, voorzitter; de heer Lieven Janssens, burgemeester; mevrouw Mizel Gebruers,
OCMW-voorzitter; de heer Paul Laeremans, schepen; de heer Filip Van den Broeck, schepen; mevrouw
Sara Van Rooy, schepen; de heer Kobe Vercauteren, schepen; de heer Ludo Adriaenssen, raadslid; de
heer Tom Breugelmans, raadslid; de heer Jos Bouly, raadslid; de heer Jan Dhanis, raadslid; de heer Bart
Geukens, raadslid; de heer Luc Lauwereys, raadslid; mevrouw Mia Mesens, raadslid; mevrouw Leslie
Olieslagers, raadslid; de heer Guy Peeters, raadslid; mevrouw Sofie Rombouts, raadslid; mevrouw Eva
Somers, raadslid; de heer Davy Van Hemelen, raadslid; mevrouw Elly Beirinckx, secretaris

Beschrijving
Voorgeschiedenis
 6 mei 2013: gemeenteraadsbesluit waarbij Eva Somers voor de ganse legislatuur werd
aangesteld als vertegenwoordiger op de algemene vergaderingen van IKA
 17 april 2018: oproepingsbrief voor de algemene vergadering IKA met bijhorende documenten
Feiten en context
De gemeente neemt deel aan het intergemeentelijk samenwerkingsverband “Investeringsvereniging
voor de gemeenten van de Kempen en het Antwerpse”, afgekort tot IKA.
De oproepingsbrief van 17 april 2018 tot de algemene vergadering van de opdrachthoudende
vereniging IKA van 19 juni 2018 bevat volgende agendapunten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Strategie en begroting 2018
Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering
Jaarrekening 2017
Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering
Kwijting van de bestuurders en de commissaris
Statutaire benoemingen en mededelingen

De gemeenteraad neemt kennis van
 het verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering
 de balans, resultatenrekening en winstverdeling
 de documenten gevoegd bij de oproeping tot de algemene vergadering
Juridische grond
 15 juli 2005 en latere wijzigingen: gemeentedecreet:
 6 juli 2001 en latere wijzigingen: decreet intergemeentelijke samenwerking
o meer bepaald artikel 39 bepaalt dat uiterlijk negentig kalenderdagen voor de
buitengewone algemene vergadering die de statutenwijziging moet beoordelen, een
door de raad van bestuur opgesteld ontwerp aan alle deelnemers wordt voorgelegd;
dat de beslissingen terzake van hun raden die de oorspronkelijke statuten hebben
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goedgekeurd, het mandaat bepalen van de vertegenwoordiger(s) op de algemene
vergadering en dat zij bij het verslag gevoegd worden;
o meer bepaald artikel 44 bepaalt dat de gemeenteraad zijn goedkeuring dient te
hechten aan de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering en onder
meer op expliciete wijze aan de voorgestelde statutenwijzigingen. De gemeenteraad
dient tevens het mandaat van de vertegenwoordiger vast te stellen.
Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Motivatie
Er zijn geen bezwaren voorhanden om de goedkeuring van de voorgelegde agendapunten te weigeren.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit.

Besluit
Artikel 1
Verleent goedkeuring aan de dagorde en agendapunten van de algemene vergadering van de
opdrachthoudende vereniging IKA gepland op 19 juni 2018.

Artikel 2
Verleent goedkeuring aan de strategie en begroting 2018.

Artikel 3
Verleent goedkeuring aan het verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering.

Artikel 4
Verleent goedkeuring aan de balans, resultatenrekening en winstverdeling met betrekking tot het
boekjaar 2017.

Artikel 5
De afgevaardigde van de gemeente op deze algemene vergadering wordt gemandateerd om
overeenkomstig onderhavige beslissing te stemmen.

Artikel 6
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in het
bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan de opdrachthoudende vereniging IKA.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
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PONTES - agenda buitengewone algemene vergadering 13 juni
2018 - statutenwijziging - Goedkeuring

Aanwezig:
de heer Eddy Steijnen, voorzitter; de heer Lieven Janssens, burgemeester; mevrouw Mizel Gebruers,
OCMW-voorzitter; de heer Paul Laeremans, schepen; de heer Filip Van den Broeck, schepen; mevrouw
Sara Van Rooy, schepen; de heer Kobe Vercauteren, schepen; de heer Ludo Adriaenssen, raadslid; de
heer Tom Breugelmans, raadslid; de heer Jos Bouly, raadslid; de heer Jan Dhanis, raadslid; de heer Bart
Geukens, raadslid; de heer Luc Lauwereys, raadslid; mevrouw Mia Mesens, raadslid; mevrouw Leslie
Olieslagers, raadslid; de heer Guy Peeters, raadslid; mevrouw Sofie Rombouts, raadslid; mevrouw Eva
Somers, raadslid; de heer Davy Van Hemelen, raadslid; mevrouw Elly Beirinckx, secretaris

Beschrijving
Voorgeschiedenis
 4 februari 2013: gemeenteraadsbesluit waarbij Sofie Rombouts voor de ganse legislatuur werd
aangesteld als vertegenwoordiger op de algemene vergaderingen van de Intergemeentelijke
vereniging Pontes
 12 maart 2018: oproepingsbrief tot de buitengewone algemene vergadering van
de Intergemeentelijke vereniging Pontes van 13 juni 2018
Feiten en context
De oproepingsbrief van 12 maart 2018 tot de buitengewone algemene vergadering van
de Intergemeentelijke Vereniging Pontes van 13 juni 2018 bevat volgende agendapunten:
1. Statuten : wijziging en vaststelling van de gecoördineerde versie - goedkeuring
Juridische grond
 15 juli 2005 en latere wijzigingen: gemeentedecreet:
 6 juli 2001 en latere wijzigingen: decreet intergemeentelijke samenwerking
o meer bepaald artikel 39 bepaalt dat uiterlijk negentig kalenderdagen voor de
buitengewone algemene vergadering die de statutenwijziging moet beoordelen, een
door de raad van bestuur opgesteld ontwerp aan alle deelnemers wordt voorgelegd;
dat de beslissingen terzake van hun raden die de oorspronkelijke statuten hebben
goedgekeurd, het mandaat bepalen van de vertegenwoordiger(s) op de algemene
vergadering en dat zij bij het verslag gevoegd worden;
o meer bepaald artikel 44 bepaalt dat de gemeenteraad zijn goedkeuring dient te
hechten aan de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering en onder
meer op expliciete wijze aan de voorgestelde statutenwijzigingen. De gemeenteraad
dient tevens het mandaat van de vertegenwoordiger vast te stellen.
Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Motivatie
Er zijn geen bezwaren voorhanden om de goedkeuring van de voorgelegde agendapunten te weigeren.
Vorselaar - gemeenteraad van 7 mei 2018: besluitenlijst
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Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit.

Besluit
Artikel 1
Er wordt goedkeuring gegeven aan de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van
de Intergemeentelijke vereniging Pontes gepland op 13 juni 2018:
1. Statuten : wijziging en vaststelling van de gecoördineerde versie - goedkeuring

Artikel 2
De voorstellen van beslissingen worden goedgekeurd en de vertegenwoordiger van de gemeente op
deze buitengewone algemene vergadering, mevrouw Sofie Rombouts, wordt gemandateerd om
overeenkomstig onderhavige beslissing te stemmen.

Artikel 3
Een afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving bezorgd aan de intergemeentelijke vereniging
PONTES, gevestigd te 2610 Antwerpen-Wilrijk, aan de Jules Moretuslei 2.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
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PONTES - agenda algemene vergadering 13 juni 2018 Goedkeuring

Aanwezig:
de heer Eddy Steijnen, voorzitter; de heer Lieven Janssens, burgemeester; mevrouw Mizel Gebruers,
OCMW-voorzitter; de heer Paul Laeremans, schepen; de heer Filip Van den Broeck, schepen; mevrouw
Sara Van Rooy, schepen; de heer Kobe Vercauteren, schepen; de heer Ludo Adriaenssen, raadslid; de
heer Tom Breugelmans, raadslid; de heer Jos Bouly, raadslid; de heer Jan Dhanis, raadslid; de heer Bart
Geukens, raadslid; de heer Luc Lauwereys, raadslid; mevrouw Mia Mesens, raadslid; mevrouw Leslie
Olieslagers, raadslid; de heer Guy Peeters, raadslid; mevrouw Sofie Rombouts, raadslid; mevrouw Eva
Somers, raadslid; de heer Davy Van Hemelen, raadslid; mevrouw Elly Beirinckx, secretaris

Beschrijving
Voorgeschiedenis
 4 februari 2013: gemeenteraadsbesluit waarbij Sofie Rombouts voor de ganse legislatuur werd
aangesteld als vertegenwoordiger op de algemene vergaderingen van de Intergemeentelijke
vereniging Pontes
 26 april 2018: oproepingsbrief tot de algemene vergadering van de Intergemeentelijke
vereniging Pontes van 13 juni 2018
Feiten en context
De oproepingsbrief van 26 april 2018 tot de algemene vergadering van de Intergemeentelijke
Vereniging Pontes van 13 juni 2018 bevat volgende agendapunten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Algemene vergadering: verslag 20 december 2017 – goedkeuring
Bestuursorganen: wijziging samenstelling raad van bestuur – goedkeuring
Financiën: balans, resultatenrekening en jaarverslag over het dienstjaar 2017 – goedkeuring
Financiën: verslag van de bedrijfsrevisor-commissaris over de jaarrekening 2017 – aktename
Financiën: verdeling batig saldo van de resultatenrekening 2017 – goedkeuring
Financiën: kwijting aan de raad van bestuur en de commissaris-bedrijfsrevisor – goedkeuring

Elke intergemeentelijke vereniging moet jaarlijks een algemene vergadering organiseren tijdens
dewelke de balans, de resultatenrekening en het jaarverslag over het dienstjaar 2016 worden
behandeld. Jaarlijks worden ook het verslag van de bedrijfsrevisor-commissaris, de verdeling va het
batig saldo van de resultatenrekening 2016 en de kwijting aan de raad van bestuur en de commissarisrevisor behandeld.
Juridische grond
 15 juli 2005 en latere wijzigingen: gemeentedecreet:
 6 juli 2001 en latere wijzigingen: decreet intergemeentelijke samenwerking
o meer bepaald artikel 39 bepaalt dat uiterlijk negentig kalenderdagen voor de
buitengewone algemene vergadering die de statutenwijziging moet beoordelen, een
door de raad van bestuur opgesteld ontwerp aan alle deelnemers wordt voorgelegd;
dat de beslissingen terzake van hun raden die de oorspronkelijke statuten hebben
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goedgekeurd, het mandaat bepalen van de vertegenwoordiger(s) op de algemene
vergadering en dat zij bij het verslag gevoegd worden;
o meer bepaald artikel 44 bepaalt dat de gemeenteraad zijn goedkeuring dient te
hechten aan de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering en onder
meer op expliciete wijze aan de voorgestelde statutenwijzigingen. De gemeenteraad
dient tevens het mandaat van de vertegenwoordiger vast te stellen.
Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Motivatie
Er zijn geen bezwaren voorhanden om de goedkeuring van de voorgelegde agendapunten te weigeren.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit.

Besluit
Artikel 1
Er wordt goedkeuring gegeven aan de agendapunten van de algemene vergadering van
de Intergemeentelijke vereniging Pontes gepland op 13 juni 2018:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Algemene vergadering: verslag 20 december 2017 – goedkeuring
Bestuursorganen: wijziging samenstelling raad van bestuur – goedkeuring
Financiën: balans, resultatenrekening en jaarverslag over het dienstjaar 2017 – goedkeuring
Financiën: verslag van de bedrijfsrevisor-commissaris over de jaarrekening 2017 – aktename
Financiën: verdeling batig saldo van de resultatenrekening 2017 – goedkeuring
Financiën: kwijting aan de raad van bestuur en de commissaris-bedrijfsrevisor – goedkeuring

Artikel 2
De voorstellen van beslissingen worden goedgekeurd en de vertegenwoordiger van de gemeente op
deze algemene vergadering, mevrouw Sofie Rombouts, wordt gemandateerd om overeenkomstig
onderhavige beslissing te stemmen.

Artikel 3
Een afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving bezorgd aan de intergemeentelijke vereniging
PONTES, gevestigd te 2610 Antwerpen-Wilrijk, aan de Jules Moretuslei 2.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
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CIPAL - agenda buitengewone algemene vergadering 15 juni
2018 - Goedkeuring

Aanwezig:
de heer Eddy Steijnen, voorzitter; de heer Lieven Janssens, burgemeester; mevrouw Mizel Gebruers,
OCMW-voorzitter; de heer Paul Laeremans, schepen; de heer Filip Van den Broeck, schepen; mevrouw
Sara Van Rooy, schepen; de heer Kobe Vercauteren, schepen; de heer Ludo Adriaenssen, raadslid; de
heer Tom Breugelmans, raadslid; de heer Jos Bouly, raadslid; de heer Jan Dhanis, raadslid; de heer Bart
Geukens, raadslid; de heer Luc Lauwereys, raadslid; mevrouw Mia Mesens, raadslid; mevrouw Leslie
Olieslagers, raadslid; de heer Guy Peeters, raadslid; mevrouw Sofie Rombouts, raadslid; mevrouw Eva
Somers, raadslid; de heer Davy Van Hemelen, raadslid; mevrouw Elly Beirinckx, secretaris

Beschrijving
Voorgeschiedenis
 4 februari 2013: gemeenteraadsbesluit waarbij Jos Bouly voor de ganse legislatuur werd
aangesteld als vertegenwoordiger op de algemene vergaderingen van de dienstverlenende
vereniging Cipal
 20 april 2018: oproepingsbrief tot het bijwonen van de buitengewone algemene vergadering
van de dienstverlenende vereniging Cipal op 15 juni 2018
Feiten en context
De gemeente is deelnemer van de dienstverlenende vereniging Cipal (hierna kortweg “Cipal”).
De oproepingsbrief van 20 april 2018 tot de buitengewone algemene vergadering van de
dienstverlenende vereniging Cipal van 15 juni 2018 bevat volgende agendapunten:
1. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de enkelvoudige
jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2017
2. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2017, afgesloten
op 31 december 2017
3. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de geconsolideerde
jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2017
4. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2017,
afgesloten op 31 december 2017
5. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris voor de
uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2017
6. Vervanging van een op voordracht van de provincie Antwerpen benoemde bestuurder
7. Benoeming en vervanging van leden van het adviescomité
8. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering
Juridische grond
 15 juli 2005 en latere wijzigingen: gemeentedecreet:
 6 juli 2001 en latere wijzigingen: decreet intergemeentelijke samenwerking
o meer bepaald artikel 39 bepaalt dat uiterlijk negentig kalenderdagen voor de
buitengewone algemene vergadering die de statutenwijziging moet beoordelen, een
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door de raad van bestuur opgesteld ontwerp aan alle deelnemers wordt voorgelegd;
dat de beslissingen terzake van hun raden die de oorspronkelijke statuten hebben
goedgekeurd, het mandaat bepalen van de vertegenwoordiger(s) op de algemene
vergadering en dat zij bij het verslag gevoegd worden;
o meer bepaald artikel 44 bepaalt dat de gemeenteraad zijn goedkeuring dient te
hechten aan de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering en onder
meer op expliciete wijze aan de voorgestelde statutenwijzigingen. De gemeenteraad
dient tevens het mandaat van de vertegenwoordiger vast te stellen.
Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Motivatie
Er zijn geen bezwaren voorhanden om de goedkeuring van de voorgelegde agendapunten te weigeren.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit.

Besluit
Artikel 1
Op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota de agendapunten 1 tot en met 8 goed
te keuren van de buitengewone algemene vergadering van CIPAL van 15 juni 2018.

Artikel 2
De vertegenwoordiger van de gemeente op de buitengewone algemene vergadering van Cipal van 15
juni 2018, de heer Jos Bouly, wordt gemandateerd om overeenkomstig onderhavige beslissing te
stemmen.

Artikel 3
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in het
bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan de dienstverlenende vereniging Cipal.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
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Noodplanning zone Neteland - samenwerkingsovereenkomst reglement interne orde intergemeentelijke veiligheidscel Goedkeuring

Aanwezig:
de heer Eddy Steijnen, voorzitter; de heer Lieven Janssens, burgemeester; mevrouw Mizel Gebruers,
OCMW-voorzitter; de heer Paul Laeremans, schepen; de heer Filip Van den Broeck, schepen; mevrouw
Sara Van Rooy, schepen; de heer Kobe Vercauteren, schepen; de heer Ludo Adriaenssen, raadslid; de
heer Tom Breugelmans, raadslid; de heer Jos Bouly, raadslid; de heer Jan Dhanis, raadslid; de heer Bart
Geukens, raadslid; de heer Luc Lauwereys, raadslid; mevrouw Mia Mesens, raadslid; mevrouw Leslie
Olieslagers, raadslid; de heer Guy Peeters, raadslid; mevrouw Sofie Rombouts, raadslid; mevrouw Eva
Somers, raadslid; de heer Davy Van Hemelen, raadslid; mevrouw Elly Beirinckx, secretaris

Beschrijving
Voorgeschiedenis
 8 september 2017: eerste zonale veiligheidscel Neteland
 6 november 2017: gemeenteraadsbesluit oprichting projectvereniging Neteland
 4 december 2017: gemeenteraadsbesluit afvaardigingen raad van bestuur voor
projectvereniging Neteland
 23 maart 2018: tweede zonale veiligheidscel Neteland
 25 april 2018: voorstel van samenwerkingsovereenkomst en reglement van interne orde voor
een intergemeentelijke veiligheidscel
Feiten en context
Einde 2017 werd projectvereniging Neteland opgericht.
Vanuit de werking van politiezone Neteland is een goede verstandhouding gegroeid tussen de
betrokken gemeenten. Op basis van deze verstandhouding werd de laatste jaren op spontane wijze
voor een heel aantal zaken al nauw samengewerkt. Dat bleek ook duidelijk uit de studie omtrent de
regioscreening.
De gemeenten van Neteland delen onderling opvallend veel samenwerkingsverbanden en hebben een
goede verstandhouding in deze samenwerkingen. Bij de totstandkoming van de projectvereniging werd
ook vooropgesteld om op vlak van gemeenschappelijke veiligheidsthema’s (bv.
zonale/intergemeentelijke veiligheidscel) intensiever en georganiseerd te gaan samenwerken.
Juridische grond
 16 februari 2006: KB betreffende nood- en interventieplannen
Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Motivatie
Rekening houdend met het onvoorziene karakter van noodplanning waarbij de
noodplanningscoördinator in principe 24u/24u en dit 7d/7d bereikbaar moet zijn en binnen een
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redelijke termijn inzetbaar moet zijn en waar dit in de gemeenten van de politiezone Neteland niet
steeds haalbaar is, ligt een samenwerking voor de hand.
De gemeenten van politiezone Neteland zien veel voordelen in een samenwerking rond noodplanning,
in het bijzonder door het leveren van bijstand aan elkaar en elkaar te vervangen tijdens noodsituaties.
De voorliggende documenten zijn gedragen. Ze werden besproken en aangepast tijdens de
veiligheidscel van 23 maart 2018 en gescreend door de drie noodplanningscoördinatoren.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit.

Besluit
Artikel 1
De samenwerkingsovereenkomst noodplannig zone Neteland wordt goedgekeurd.

Artikel 2
Het reglement van interne orde voor de intergemeentelijke veiligheidscel zone Neteland wordt
goedgekeurd.

Artikel 3
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de verdere uitvoering van dit besluit.

Bijlagen
1. 2018_Samenwerkingsovereenkomst_noodplanning_ZoneNeteland
2. Reglement_interne_orde_veiligheidscel_politiezoneNeteland
Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
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Brandweer zone Kempen - Overdracht kazernes - Goedkeuring

Aanwezig:
de heer Eddy Steijnen, voorzitter; de heer Lieven Janssens, burgemeester; mevrouw Mizel Gebruers,
OCMW-voorzitter; de heer Paul Laeremans, schepen; de heer Filip Van den Broeck, schepen; mevrouw
Sara Van Rooy, schepen; de heer Kobe Vercauteren, schepen; de heer Ludo Adriaenssen, raadslid; de
heer Tom Breugelmans, raadslid; de heer Jos Bouly, raadslid; de heer Jan Dhanis, raadslid; de heer Bart
Geukens, raadslid; de heer Luc Lauwereys, raadslid; mevrouw Mia Mesens, raadslid; mevrouw Leslie
Olieslagers, raadslid; de heer Guy Peeters, raadslid; mevrouw Sofie Rombouts, raadslid; mevrouw Eva
Somers, raadslid; de heer Davy Van Hemelen, raadslid; mevrouw Elly Beirinckx, secretaris

Beschrijving
Voorgeschiedenis
 6 oktober 2014: gemeenteraadsbesluit inzake brandweerhervorming, goedkeuring voorlopige
verdeelsleutel en dotatie
 5 oktober 2015: gemeenteraadsbesluit inzake brandweerhervorming, goedkeuring definitieve
financiële verdeelsleutel
 2016-2018: diverse besprekingen in werkvergaderingen en in brandweerraad over overgang
naar hulpverleningszone en de terbeschikkingstelling / overdracht van bestaande materiaal en
kazernes
 12 april 2018: brief Brandweer zone Kempen met vraagt tot principieel besluit omtrent
terbeschikkingstelling en overdracht brandweerkazernes
Feiten en context
Sinds begin 2014 werd van start gegaan met de hervormde brandweerzone Kempen. In de
gemeenteraad van 6 oktober 2014 werd een voorlopige verdeelsleutel goedgekeurd voor het jaar
2015. Op 5 oktober 2015 werd de definitieve verdeelsleutel goedgekeurd door de gemeenteraad.
Door de hervorming van de civiele veiligheid zijn de brandweerzones sinds 1 januari 2015 een feit.
De kwestie van overdracht van de kazernes werd reeds meermaals besproken in werkgroepen (waarin
zowel leden van het gemeentebestuur als medewerkers van de Brandweer zone Kempen zetelen) als
tijdens de vergaderingen van de zoneraad. Op 20 januari 2018 verklaarde de zoneraad van Brandweer
zone Kempen zich akkoord met een voorstel tot overdracht via erfpacht of huurovereenkomst (onder
dezelfde voorwaarden als erfpacht) voor een termijn van 50 jaar. Hierbij betaalt de Brandweer zone
Kempen jaarlijks 2% van de door de landmeters geschatte verkoopprijs (schattingsverslag van het
comité van landmeters van 19 september 2017) en draagt alle uitgaven (exploitatie en investeringen).
Er wordt geen indexering toegepast. Het betreffende voorstel werd in december 2017 overgemaakt
aan alle gemeenten van de Brandweerzone Kempen.
Juridische grond
 15 mei 2007 en latere wijzigingen: wet betreffende de civiele veiligheid die stelt dat ‘de
kazernes en de andere onroerende goederen, hierin begrepen de goederen onroerend door
bestemming, die eigendom zijn van de gemeente, en die noodzakelijk zijn voor het
onderbrengen van het administratief en operationeel personeel van de brandweer worden
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overgedragen aan de zone of ter beschikking gesteld.’ . De memorie van toelichting bij deze
bepaling stelt dat deze onroerende goederen zowel in eigendom kunnen worden
overgedragen, maar ook door de gemeente kunnen worden verhuurd of in leasing gegeven
alsook met een zakelijk recht ten gunste van de zone kunnen worden bezwaard (Memorie van
toelichting, nr. 2928/001, p. 45).
Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Motivatie
Een beslissing over de overdracht van de kazernes is noodzakelijk. Het ontbreken van een beslissing
zorgt o.a. voor:
 Onzekerheid over het toekomstig gebruik van de kazernes zowel bij brandweer als bij de
gemeentebesturen.
 Onduidelijkheid omtrent onderhoud en investeringen met als gevolg achterstallig onderhoud
en - in bepaalde kazernes - op korte termijn voor onveilige situaties.
 Het niet kunnen afsluiten van de jaarrekening van Brandweer zone Kempen.
Het voorliggend voorstel is tot stand gekomen na overleg tussen de Brandweer zone Kempen en de tot
deze zone behorende gemeenten.
Gezien het zonale verhaal is het belangrijk dat alle gemeenten van de Brandweerzone Kempen het
voorstel steunen.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit.

Besluit
Artikel 1
Mits alle gemeenten behorende tot de Brandweerzone Kempen akkoord gaan, gaat de gemeenteraad
principieel akkoord met het voorliggend voorstel tot overdracht van de kazernes aan Brandweer zone
Kempen.

Artikel 2
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de verdere uitvoering van dit besluit.

Bijlagen
1. Schattingsverslag_kazernes_addendum
Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
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GAS - Rekening 2017 - Goedkeuring

Aanwezig:
de heer Eddy Steijnen, voorzitter; de heer Lieven Janssens, burgemeester; mevrouw Mizel Gebruers,
OCMW-voorzitter; de heer Paul Laeremans, schepen; de heer Filip Van den Broeck, schepen; mevrouw
Sara Van Rooy, schepen; de heer Kobe Vercauteren, schepen; de heer Ludo Adriaenssen, raadslid; de
heer Tom Breugelmans, raadslid; de heer Jos Bouly, raadslid; de heer Jan Dhanis, raadslid; de heer Bart
Geukens, raadslid; de heer Luc Lauwereys, raadslid; mevrouw Mia Mesens, raadslid; mevrouw Leslie
Olieslagers, raadslid; de heer Guy Peeters, raadslid; mevrouw Sofie Rombouts, raadslid; mevrouw Eva
Somers, raadslid; de heer Davy Van Hemelen, raadslid; mevrouw Elly Beirinckx, secretaris

Beschrijving
Voorgeschiedenis
 30 maart 2018: goedkeuring rekening 2017 door beheerscomité GAS.
Feiten en context
Het resultaat, zijnde het saldo van de gerealiseerde inkomsten en de aangerekende kosten van de GASdienst, wordt verdeeld over de deelnemende gemeenten rekening houdend met hun bevolkingscijfer.
Er is in 2017 gewerkt met een voorschotfactuur. Er is reeds een factuur gestuurd naar alle gemeenten
voor 85% van de gebudgetteerde bijdrage 2017. De factuur van saldo 2017 zal samen met het
voorschot van 2018 worden gefactureerd.
Concreet betekent dit volgende verdeelsleutel conform de overeenkomst Interlokale Vereniging
Bureau GAS :















Geel : 15,30 %
Laakdal : 6,41 %
Meerhout : 4,07 %
Grobbendonk : 4,60 %
Herentals : 11,16%
Herenthout : 3,63 %
Olen : 4,91%
Vorselaar : 3,14%
Herselt : 5,99 %
Hulshout : 4,08 %
Westerlo :9,96 %
Balen : 8,77 %
Dessel : 3,80 %
Mol : 14,19 %

In het budget werd een tussenkomst van alle gemeenten voorzien van €101 197,000. Bij de afrekening
was dit €84 682,46
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Bijdrage Geel:
Bijdrage Grobbendonk:
Bijdrage Herentals :
Bijdrage Herenthout:
Bijdrage Laakdal:
Bijdrage Meerhout:
Bijdrage Olen:
Bijdrage Vorselaar:
Bijdrage Balen
Bijdrage Dessel
Bijdrage Mol
Bijdrage Herselt
Bijdrage Hulshout

Initieel budget 2017
15 873,49
4 534,01
11 220,91
3 563,59
6 414,55
4 112,34
4 954,07
3 147,18
8 970,90
3 812,07
14 582,16
5 864,19
4 149,97

eindbudget 2017
15 401,84
4 399,29
10 887,50
3 457,71
6 223,95
3 990,15
4 806,87
3 053,67
8 704,34
3 698,80
14 148,88
5 689,94
4 026,66

afrekening 2017
13 283,06
3 794,10
9 389,75
2 982,04
5 367,75
3 441,24
4 145,60
2 633,59
7 506,92
3 189,97
12 202,47
4 907,20
3 472,73

De gemeenten dragen minder bij dan voorzien in het budget 2017. Volgende elementen verklaren de
cijfers van de jaarrekening:
 Sterke stijging kosten bemiddelaar: De stad Turnhout is voor de contractuelen overgeschakeld
naar het systeem van de statutairen maar dat betekent dan dat je een éénmalige uitbetaling
moet doen van het enkelvoudig vakantiegeld.
 Sterke stijging oninvorderbare dossiers: De GDW heeft een inhaalbeweging gemaakt en uit
onderzoek is gebleken dat er toch een aantal dossiers zijn waar er geen mogelijkheden zijn tot
invordering.
 De uiteindelijke bijdrage van elke gemeente is kleiner dan het gebudgetteerde bedrag.
 De inkomsten zijn gestegen tav 2016 ( 45689,94 euro). Nu zijn de inkomsten : 58250 Euro
ondanks de daling van het aantal dossiers. Dit is gedeeltelijk te verklaren door de
inhaalbeweging van de gerechtsdeurwaardersdossiers.
Juridische grond
 statuten van de interlokale vereniging 'Bureau GAS', meer bepaald
o artikel 3: Het beheerscomité stelt jaarlijks en uiterlijk op 31 maart de rekeningen van
het voorgaande werkingsjaar vast en legt ze binnen een termijn van 50 dagen na de
vaststelling ervan ter goedkeuring voor aan de gemeenteraden van de deelnemende
gemeenten. Na het verstrijken van een termijn van 50 dagen vanaf de verzending
ervan aan de voornoemde raden worden zij, zonder tegenbericht, geacht te zijn
goedgekeurd.
Motivatie
Het initiële budget voorzag een bijdrage van de gemeente Vorselaar ten belope van 3147,18€. De
uiteindelijke afrekening bedraagt 2633,59€.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit.

Besluit
Artikel 1
De afrekening GAS voor het werkingsjaar 2017 goed te keuren.
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Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
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Wegen- en rioleringswerken Vorselaar Noord fase 3 Addendum aan studieopdracht voor afkoppelingen op
perceelsniveau - Goedkeuring

Aanwezig:
de heer Eddy Steijnen, voorzitter; de heer Lieven Janssens, burgemeester; mevrouw Mizel Gebruers,
OCMW-voorzitter; de heer Paul Laeremans, schepen; de heer Filip Van den Broeck, schepen; mevrouw
Sara Van Rooy, schepen; de heer Kobe Vercauteren, schepen; de heer Ludo Adriaenssen, raadslid; de
heer Tom Breugelmans, raadslid; de heer Jos Bouly, raadslid; de heer Jan Dhanis, raadslid; de heer Bart
Geukens, raadslid; de heer Luc Lauwereys, raadslid; mevrouw Mia Mesens, raadslid; mevrouw Leslie
Olieslagers, raadslid; de heer Guy Peeters, raadslid; mevrouw Sofie Rombouts, raadslid; mevrouw Eva
Somers, raadslid; de heer Davy Van Hemelen, raadslid; mevrouw Elly Beirinckx, secretaris

Beschrijving
Voorgeschiedenis
 1 juni 2015: gemeenteraadsbesluit waarbij de samenwerkingsovereenkomst met Aquafin en
Pidpa voor de studieopdracht wegen- en rioleringswerken Vorselaar Noord fase 3 werd
goedgekeurd.
Feiten en context
Er werd een samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd tussen de gemeente Vorselaar, Aquafin NV en
Pidpa met het oog op de uitvoering van de studieopdracht voor de uitvoering van de wegen- en
rioleringswerken Vorselaar Noord fase 3. Er wordt gevraagd om een addendum toe te voegen aan de
studieopdracht en hieraan goedkeuring te verlenen. Dit addendum heeft betrekking op het opmaken
van de studie voor de afkoppelingen op perceelsniveau.
Aquafin NV heeft met de ontwerper, Sweco Belgium NV (vroeger Grontmij Belgium NV), een
overeenkomst afgesloten om de studieopdracht uit te voeren via de multilaterale overeenkomst
studiebureaus dd. 14 december 2012.
De samenwerkingovereenkomst tussen Aquafin NV, Pidpa, de gemeente Vorselaar en de ontwerper,
Sweco Belgium NV, werd ondertekend op 29 januari 2016.
Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Motivatie
Aquafin dient conform het optimalisatieprogramma voor 2016 en conform het technisch plan de derde
fase van de rioleringswerken Vorselaar Noord uit te voeren.
De uitbreiding van de studieopdracht met de opmaak van een studie voor de realisatie van de
afkoppelingen op perceelsniveau is noodzakelijk voor de uitvoering van de geplande wegen- en
rioleringswerken.
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De technische dienst geeft positief advies voor uitbreiding van de opdracht.

Financiële informatie
Financiële informatie
Er zijn geen financiële gevolgen aangezien de studiekosten voor de afkoppelingen op perceelsniveau
voor rekening van Pidpa en Hidrorio zijn.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit.

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad hecht goedkeuring aan het addendum bij de samenwerkingsovereenkomst met
Aquafin NV en Pidpa in het kader van de studieopdracht voor de uitvoering van de wegen- en
rioleringswerken Vorselaar Noord fase 3, meer bepaald voor de uitvoering van een bijkomende studie
van de afkoppelingen op perceelsniveau.

Artikel 2
De kosten voor het opmaken van de studie met betrekking tot de afkoppelingen op pereceelsniveau
zijn ten laste van Pidpa en Aquafin N.V.

Bijlagen
1. addendum_samenwerkingsovereenkomst
Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
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De Secretaris,
Elly Beirinckx
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De Voorzitter,
Eddy Steijnen
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