Gemeenteraad

GOEDGEKEURD
Zitting van 3 december 2018

Besluit

1

2018_GR_00090

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 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, algemeen directeur

Verontschuldigd:
de heer Jan Dhanis, raadslid

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

Besluit
Artikel 1
De notulen van de gemeenteraad van 5 november 2018 worden goedgekeurd.

Bijlagen
1. GR_181105_NOTULEN
Aldus beslist in bovenvermelde zitting,

Vorselaar - gemeenteraad van 3 december 2018: besluitenlijst
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Intercommunales - Verschillende 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 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, algemeen directeur

Verontschuldigd:
de heer Jan Dhanis, raadslid

Beschrijving
Voorgeschiedenis
 6 juli 2001 en latere wijzigingen : decreet intergemeentelijke samenwerking
 Verschillende data : kennisgeving diverse verslagen
Feiten en context
De leden van de raden van bestuur brengen verslag uit over uitoefening van hun mandaat.
Regelgeving: bevoegdheid
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd op basis van artikel 57 van het
gemeentedecreet.

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











Iveka - Halfjaarverslag 2018
Iveka - RBC West 19 juni 2018
Iveka - RBC West 28 juni 2018
Cipal - Lijst beknopte besluiten Algemene vergadering 15 juni 2018
Pidpa - Directiecomité 03 september 2018
Pidpa - Directiecomité 08 oktober 2018
Pidpa - Raad van Bestuur 18 juni 2018
Iveg - Raad van Bestuur 29 augustus 2018
Iveg - Directiecomité 20 augustus 2018
TMVSD dv - verslag 20 juni 2018

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Vorselaar - gemeenteraad van 3 december 2018: besluitenlijst
2/20

Vorselaar - gemeenteraad van 3 december 2018: besluitenlijst
3/20

Gemeenteraad

GOEDGEKEURD
Zitting van 3 december 2018

Besluit

3

2018_GR_00092

FARYS - Agenda buitengewone algemene vergadering TMVS dv
19 december 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 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, algemeen directeur

Verontschuldigd:
de heer Jan Dhanis, raadslid

Beschrijving
Voorgeschiedenis
 6 november 2017 : gemeenteraadsbesluit waarbij Sara Van Rooy werd aangesteld als
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van TMVS dv
 25 oktober 2018 : oproepingsbrief tot de buitengewone algemene vergadering van TMVS dv
van 19 december 2018
Feiten en context
De oproepingsbrief van 25 oktober 2018 tot de buitengewone algemene vergadering van TMVS dv van
19 december 2018 bevat volgende agendapunten en bijhorende documentatie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Toetredingen
Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge diverse toetredingen
Te ontwikkelen activiteiten en te volgen strategie voor het boekjaar 2019
Begroting
Benoemingen
Mededelingen
1. Presentiegelden vanaf 2019
2. Overige

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

Vorselaar - gemeenteraad van 3 december 2018: besluitenlijst
4/20

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.
Motivatie
Er zijn geen bezwaren voorhanden om de goedkeuring van de voorgelegde agendapunten te weigeren.

Besluit
Artikel 1
Er wordt goedkeuring gegeven aan de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van
TMVS dv gepland op 19 december 2018.

Artikel 2
De afgevaardigde van de gemeente op deze buitengewone 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 TMVS dv.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,

Vorselaar - gemeenteraad van 3 december 2018: besluitenlijst
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PONTES - Agenda algemene vergadering 19 december 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 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, algemeen directeur

Verontschuldigd:
de heer Jan Dhanis, raadslid

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
 29 oktober 2018: oproepingsbrief tot de algemene vergadering van de Intergemeentelijke
vereniging Pontes van 19 december 2018
Feiten en context
De oproepingsbrief van 29 oktober 2018 tot de algemene vergadering van de Intergemeentelijke
Vereniging Pontes van 19 december 2018 bevat volgende agendapunten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Algemene vergadering : verslag 4 juli 2018 - goedkeuring
Beleid : beleidsnota 2019 - goedkeuring
Financiën : budget 2019 - goedkeuring
Financiën : aanstelling bedrijfsrevisor (boekjaren 2018-2020) - goedkeuring
Bestuur : fusie gemeenten Overpelt en Neerpelt - goedkeuring
Bestuur : voorstel provincie Antwerpen i.v.m. waardering aandelen - goedkeuring
Beleid : evaluatienota 2013-2018 - goedkeuring
Varia en rondvraag

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

Vorselaar - gemeenteraad van 3 december 2018: besluitenlijst
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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.

Besluit
Artikel 1
Er wordt goedkeuring gegeven aan de agendapunten van de algemene vergadering van
de Intergemeentelijke vereniging Pontes gepland op 19 december 2018:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Algemene vergadering : verslag 4 juli 2018 - goedkeuring
Beleid : beleidsnota 2019 - goedkeuring
Financiën : budget 2019 - goedkeuring
Financiën : aanstelling bedrijfsrevisor (boekjaren 2018-2020) - goedkeuring
Bestuur : fusie gemeenten Overpelt en Neerpelt - goedkeuring
Bestuur : voorstel provincie Antwerpen i.v.m. waardering aandelen - goedkeuring
Beleid : evaluatienota 2013-2018 - goedkeuring
Varia en rondvraag

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,

Vorselaar - gemeenteraad van 3 december 2018: besluitenlijst
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PIDPA - Agenda buitengewone algemene vergadering 17
december 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 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, algemeen directeur

Verontschuldigd:
de heer Jan Dhanis, raadslid

Beschrijving
Voorgeschiedenis
 4 februari 2013: gemeenteraadsbesluit waarbij Guy Peeters voor de ganse legislatuur werd
aangesteld als afgevaardigde voor de algemene vergaderingen van Pidpa
 26 juni 2018: brief van Pidpa met het voorstel van statutenwijziging
 22 oktober 2018: oproepingsbrief tot de buitengewone algemene vergadering van Pidpa van
17 december 2018
Feiten en context
De gemeente is deelnemer aan de opdrachthoudende vereniging Pidpa.
De oproepingsbrief van 22 oktober 2018 tot de buitengewone algemene vergadering van Pidpa van 17
december 2018 bevat volgende agendapunten:
1. Nazicht van de volmachten/raadsbesluiten voor de afgevaardigden
2. Statutenwijziging - goedkeuring
3. Code van goed bestuur - goedkeuring
4. Presentiegelden en vergoedingen - vaststellen kader
5. Uitzendarbeid - vaststellen kader
6. Uitbreiding van de drinkwateropdracht en bijgaande kapitaalverhoging in de gemeenten Boechout,
Kapellen en Kontich - aanvaarding
7. Begroting 2019 met kennisgeving van de te ontwikkelen activiteiten en te volgen strategieën in
2019 - goedkeuring
8. Benoeming(en)
9. Goedkeuring van het verslag staande de vergadering.
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om deze agendapunten goed te keuren.
Deze algemene vergadering zal o.a. een wijziging van de statuten behandelen ten gevolge van het
decreet lokaal bestuur van 22 december 2017. De statutenwijziging treedt in werking op 1 januari
Vorselaar - gemeenteraad van 3 december 2018: besluitenlijst
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2019 met deze afwijking dat de raad van bestuur en het directiecomité in de huidige samenstelling
verder vergaderen en beslissen en dit tot op het moment dat tot een algehele vervanging van de raad
van bestuur wordt overgegaan, en dit uiterlijk tot 31 maart na de verkiezingen voor de vernieuwing van
de gemeenteraden.
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.
 De statuten van de opdrachthoudende vereniging Pidpa
Motivatie
De voorgelegde documenten omvatten:
 de verslaggeving omtrent de statutenaanpassingen van Pidpa zoals opgelegd door het decreet
lokaal bestuur
 de verslaggeving omtrent de begroting voor 2019 met kennisgeving van de te ontwikkelen
activiteiten en de te volgen strategieën in 2019
 de verslaggeving omtrent de andere diverse agendapunten
Er zijn geen bezwaren voorhanden om de goedkeuring van de voorgelegde agendapunten te weigeren.

Besluit
Artikel 1
Goedkeuring wordt verleend aan de door de raad van bestuur van Pidpa voorgelegde wijzigingen aan
de statuten van Pidpa, na artikelsgewijze behandeling leidende tot de goedkeuring en vaststelling van
de statuten.

Artikel 2
Akkoord te gaan met het voorstel - in afwijking van de bepalingen van het decreet lokaal bestuur dat de
statutenwijzging in werking treedt op 1 januari 2019 - dat de raad van bestuur en het directiecomité in
de huidige samenstelling en volgens de statutaire bepalingen van toepassing voor de voorliggende
statutenwijziging verder vergaderen en beslissen en dit tot op het moment dat tot een algehele
vervanging van de raad van bestuur wordt overgegaan, en dit uiterlijk tot 31 maart na de verkiezingen
voor de vernieuwing van de gemeenteraden.

Artikel 3
Akkoord te gaan met de voorgestelde uitbreiding van de opdracht in de gemeenten Boechout, Kapellen
en Kontich en met de hieraan gekoppelde kapitaalverhoging van respectievelijk 102, 27 en 190 Aaandelen tegen een nominale waarde van 2,50 euro per aandeel.

Vorselaar - gemeenteraad van 3 december 2018: besluitenlijst
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Artikel 4
Goedkeuring te verlenen aan de door de Raad van Bestuur van Pidpa voorgelegde begroting 2019 en
het toelichtend verslag.

Artikel 5
Goedkeuring te verlenen aan alle andere agendapunten van de buitengewone algemene vergadering
van Pidpa gepland op 17 december 2018.

Artikel 6
De afgevaardigde van de gemeente op deze statutaire jaarvergadering wordt gemandateerd om
overeenkomstig onderhavige beslissing te stemmen.

Artikel 7
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 intercommunale vereniging Pidpa.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,

Vorselaar - gemeenteraad van 3 december 2018: besluitenlijst
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Welzijnszorg Kempen - 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 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, algemeen directeur

Verontschuldigd:
de heer Jan Dhanis, raadslid

Beschrijving
Voorgeschiedenis
 23 oktober 1981: oprichtingsakte WZK
 OCMW-raadsbesluit tot toetreding van het OCMW tot WZK
 6 november 2018: besluit OCMW-raad tot goedkeuring agendapuntn algemene vergadering
en goedkeuring statutenwijziging Welzijnszorg Kempen
 14 november 2018: goedkeuring statutenwijziging door de Bijzondere Algemene Vergadering
van Welzijnszorg Kempen
 21 november: kennisname goedkeurde statutenwijziging Welzijnszorg Kempen
Feiten en context
De statutenwijziging is het gevolg van het inwerking treden van het Decreet Lokaal Bestuur op 1
januari 2019.
Het is noodzakelijk om de bestaande statuten aan te passen opdat zij hierdoor in overeenstemming
worden gebracht met het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017.
De OCMW-raad heeft op 6 november de nieuwe statuten goedgekeurd, de Bijzondere Algemene
Vergadering van Welzijnszorg Kempen heeft op 14 november 2018 de nieuwe statuten goedgekeurd.
De gemeenteraad dienst binnen een termijn van 40 dagen na het inkomen van het verzoek zijn besluit
tot goedkeuring of niet-goedkeuring te nemen.
Juridische grond
 15 juli 2005 en wijzigingen: gemeentedecreet
 8 juli 1976 en wijzigingen: organieke wet betreffende de Openbare Centra voor
Maatschappelijk Welzijn
 19 december 2008 en wijzigingen: OCMW-decreet
o meer bepaald artikel 224 bepaalt dat elke beslissing tot wijziging van de statuten is
onderworpen aan hetzelfde toezicht als voor de oprichting van de vereniging. Dit
houdt in dat het met redenen omkleed besluit van de OCMW-raad tot wijziging van de
Vorselaar - gemeenteraad van 3 december 2018: besluitenlijst
11/20

statuten is onderworpen aan de goedkeuring van de betrokken gemeenteraad en aan
de goedkeuring van de Vlaamse regering.
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 statutenwijziging te
weigeren.

Besluit
Artikel 1
Goedkeuring te verlenen aan het voorliggende ontwerp van statutenwijziging en aan voorliggend
ontwerp van statuten van OCMW-vereniging Welzijnszorg Kempen.

Artikel 2
Deze beslissing wordt bezorgd aan het OCMW en aan de Vlaamse overheid.

Bijlagen
1. Ontwerpstatuten Welzijnszorg Kempen oktober 2018
2. Concordantietabel wijziging statuten WZK
3. 181106_besluit OCMW-Raad_statuten WZK
Aldus beslist in bovenvermelde zitting,

Vorselaar - gemeenteraad van 3 december 2018: besluitenlijst
12/20

Gemeenteraad

GOEDGEKEURD
Zitting van 3 december 2018

Besluit

7

2018_GR_00096

PIDPA - Intekening aandelen - 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 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, algemeen directeur

Verontschuldigd:
de heer Jan Dhanis, raadslid

Beschrijving
Voorgeschiedenis
 26 oktober 2018: brief Pidpa overdracht provinciale aandelen - mogelijkheid tot inschrijven
Feiten en context
Gemeente Vorselaar is momenteel eigenaar van 150 aandelen A Pidpa.
Het Vlaams Regeerakkoord 2014-2019 en de Beleidsnota Binnenlands Bestuur en Stedenbeleid 20142019 vermelden "De provincies treden terug uit de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden".
Pidpa heeft in het verleden reeds de nodige stappen gezet om deze terugtreding statutair te
verankeren.
De provincie Antwerpen is momenteel in het bezit van 10.000 aandelen A, met een nominale waarde
van 2,5 euro per aandeel. Gelet op deze decretaal opgelegde uittreding heeft de provincie Antwerpen
recent besloten conform de statutaire bepalingen de totaliteit van haar aandelen A tot overdracht aan
de gemeentelijke deelnemers aan te bieden.
Gemeente Vorselaar kan inschrijven op 63 aandelen.
Juridische grond
 15 juli 2005 en latere wijzigingen: gemeentedecreet
Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Motivatie
Om onze inbreng in de besluitvorming van Pidpa minstens even hoog te houden ten opzichte van
andere besturen is het aangewezen om in te schrijven op de aangeboden aandelen. De financiële dienst
geeft een positief advies.
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Financiële informatie
Financiële informatie
Algemene rekening

Beleidsveld

Actienummer

Bedrag Exploitatie/investering

2811000

0630

2019

157,50 investering

Besluit
Artikel 1
Haar goedkeuring te hechten aan de intekening op 63 extra aandelen A Pidpa tegen nominale waarde
van 2,5 euro per aandeel. Het budget zal voorzien worden in het meerjarenplan 2019.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
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Gemeenteraad

GOEDGEKEURD
Zitting van 3 december 2018

Besluit

8

2018_GR_00097

Kerkfabriek - Budget 2019 en beleidsnota bij budget 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 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, algemeen directeur

Verontschuldigd:
de heer Jan Dhanis, raadslid

Beschrijving
Voorgeschiedenis
 2 november 2018: kennisname budget 2019 en de beleidsnota bij het budget 2019 van de
Kerkfabriek
Feiten en context
De gemeentelijke bijdrage in het budget 2019 komt overeen met de geactualiseerde meerjarenplanning
2014-2019.
Juridische grond
 7 mei 2004 : decreet houdende materiële organisatie en werking van de erkende erediensten,
meer bepaald artikel 41 en 48
Motivatie
De financiële dienst geeft een positief advies.

Besluit
Artikel 1
Verleent gunstig advies op het budget 2019 van de Kerkfabriek St. Pieter dat door de Kerkraad werd
goedgekeurd op 15 oktober 2019 met een sluitend saldo van 5.711,17 euro voor exploitatie en 0,00
euro voor investeringen en maakt derhalve geen bijkomende opmerkingen.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
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Gemeenteraad

GOEDGEKEURD
Zitting van 3 december 2018

Besluit

9

2018_GR_00098

Pensioenverzekering mandatarissen gemeente en OCMW Lastvoorwaarden en gunningswijze - 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 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, algemeen directeur

Verontschuldigd:
de heer Jan Dhanis, raadslid

Beschrijving
Voorgeschiedenis
 2 oktober 2018: besluit OCMW-raad tot machtiging gemeente inzake de overheidspodracht
voor een pensioenfonds voor mandatarissen
Feiten en context
In het kader van de opdracht “Pensioenverzekering mandatarissen gemeente en OCMW” werd een
bestek met nr. 2018/02 opgesteld door de Financiële Dienst.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 2.500.000. We voorzien een initiële koopsom van
€ 2.200.000 voor gemeente Vorselaar en € 70.000 voor OCMW Vorselaar. Nadien kunnen er extra
bijdrages volgen afhankelijk van de financiële mogelijkheden van de besturen.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure.
Deze raming overschrijdt de limieten van de Europese bekendmaking.
Gemeente Vorselaar treedt op als aankoopcentrale voor OCMW Vorselaar bij de gunning en de
uitvoering van de opdracht.
Juridische grond
 Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 42 en 43,
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
 Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen,
en latere wijzigingen.
 Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.
 Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot en met
264 betreffende het bestuurlijk toezicht.
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 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.
 Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 36, en meer bepaald
artikel 2, 6° en 7°a (de aanbestedende overheid verricht gecentraliseerde aankoopactiviteiten
voor de verwerving van leveringen of diensten die bestemd zijn voor aanbesteders).
 Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
 Koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen.
Motivatie
Het uitbetalen van de pensioenen van de mandatarissen is een vaststaande schuld op lange termijn.
Deze schuld moet verplicht tot uiting gebracht worden in de jaarrekening onder ARK 1600000
“voorzieningen voor pensioenen”. Deze voorziening wordt jaarlijks herberekend op basis van de
leeftijd, de wedde en de ambtstermijn van de mandatarissen. Eind 2017 stond er als voorziening
geboekt voor OCMW 364.156,95 euro en voor gemeente 2.509.189,20 euro.
Ter financiering van het pensioen wordt er op de wedde van de actieve mandatarissen een inhouding
voor pensioen gedaan (ARK 7440000). Voor 2017 bedroeg dit in totaal voor OCMW 1.900 euro en
voor de gemeente 12.700 euro. Deze ontvangsten worden mee met de andere tegoeden van het
bestuur belegd op korte termijn.
De thesauriepositie van het gemeentebestuur is zeer positief, momenteel ongeveer 8,4 mio euro. Al
deze financiële middelen worden momenteel op korte termijn belegd en staan grotendeels liquide.
Door de aanhoudende lage rente is de opbrengst minder dan 0,10%. Rekening houdend met de inflatie
wordt het geld eigenlijk minder waard.
Vandaar dat het opportuun is om een gedeelte van de liquide middelen op lange termijn te beleggen
zodat de opbrengst hoger is. Er wordt een kapitaalsgarantie geëist en we streven we naar een zo hoog
mogelijke minimum gegarandeerde intrest. De intresten zullen gekapitaliseerd worden zodat de
provisie verder aangroeit.
Wanneer we kiezen voor een pensioenverzekering worden de begunstigden eigenaars van de gelden.
Dit heeft als voordeel dat die gelden een hogere bescherming genieten bij eventueel faillissement van
de verzekeraar. Ze zijn dan een bijzonder vermogen dat is voorbehouden en genieten absolute
voorrang ten opzichte van andere schuldvorderingen, zelfs voorrang op voorrechten van de fiscus en
de RSZ. De gelden die op bankrekeningen staan van de gemeente of in effecten zitten genieten deze
bescherming niet en zijn mogelijks verloren ingeval van faillissement van een financiële instelling.
De berekening van de pensioenen en de uitbetaling ervan zal ook door de verzekeringsmaatschappij
gebeuren wat een ontzorging betekent voor onze personeelsdienst.
Er zal in 2019 een budget voorzien worden voor een grote storting namelijk 2,2 mio voor gemeente en
70.000 voor OCMW.
Voor het OCMW is dit bedrag lager dan de nu geboekte voorziening omdat het een uitdovend fonds
zal zijn. Vanaf 2019 is er vanuit het OCMW geen betaling van wedde aan een mandataris meer. Enkel
in de gemeente. Daarenboven moet vanaf 2019 het pensioen van een mandataris met een gemengde
carrière (cf bijvoorbeeld de huidige en vorige voorzitter van het OCMW) uitbetaald worden via de
gemeente en is ons huidige voorziening waarschijnlijk te hoog.
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Dit budget valt onder exploitatie omdat het een verzekeringspremie is. Door de grote storting in het
begin zal dit voor 2019 een negatieve autofinancieringsmarge tot gevolg hebben. Ook in de
jaarrekening het jaar nadien zal dit 'negatief tonen' in de cijfers. Er zal bij het budget een
verantwoording opgemaakt worden om dat te verklaren. Ook het budgettair resultaat van het
dienstjaar zal logischerwijze negatief zijn. Het beschikbaar budgettair resultaat (incl. de vorige jaren) zal
uiteraard nog steeds positief zijn (voor 2017 was dit 8,4 mio). Bovendien zijn die centen uit de
koopsom (2,2 mio euro + 70.000 euro) niet verdwenen maar verstandig belegd in het kader van een
toekomstige uitgave.
In het budget 2019 zullen we zelf nog moeten voorzien om de pensioenen voor dat jaar te betalen.
Vanaf 2020 gebeurt het effectief uitbetalen van de pensioenen aan de begunstigden door de
maatschappij en zullen wij die budgetten niet meer zelf voorzien.
We streven nu al naar een ruime dekking van de schuld van 75% maar die kan altijd opgetrokken
worden. Dat wil zeggen dat we tussentijds nog bijstortingen kunnen en moeten doen in het fonds.
Jaarlijks wordt een stand van zaken opgemaakt.

Financiële informatie
Financiële informatie
Algemene rekening

Beleidsveld

Actienummer

Bedrag

Exploitatie/investering

6124000

0100

2019 te voorzien

€ 2.200.000

Exploitatie

Besluit
Artikel 1
Het bestek met nr. 2018/02 en de raming voor de opdracht “Pensioenverzekering mandatarissen
gemeente en OCMW”, opgesteld door de financiële dienst worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden
worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming
bedraagt € 2.500.000,00 incl. btw (0% btw).

Artikel 2
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.

Artikel 3
De opdracht zal Europees bekend gemaakt worden.

Artikel 4
In toepassing van artikel 2, 6°a en 7°a van de wet van 17 juni 2016 betreffende de
overheidsopdrachten, zal Gemeente Vorselaar optreden als aankoopcentrale in die zin dat ze
leveringen en/of diensten verwerft die bestemd zijn voor aanbestedende overheden of aanbestedende
entiteiten, meer bepaald :
 OCMW Vorselaar
 Gemeente Vorselaar

Artikel 5
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal en Europees niveau.
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Artikel 6
De uitgave voor deze opdracht zal voorzien worden in het meerjarenplan 2019 op budgetcode
6124000/0100.

Bijlagen
1. GEMEENTE-20180831_verwerkingsovereenkomst_V1_0.docx
2. OCMW-20180831_verwerkingsovereenkomst_V1_0.docx
3. bestekpensioen.doc
Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
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De algemeen directeur,
Elly Beirinckx
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De voorzitter,
Eddy Steijnen
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