Gemeente Vorselaar
Overzichtslijst van de besluiten van de gemeenteraad van 04 juli 2016
01. Goedkeuring verslag vorige vergadering
De gemeenteraad van Vorselaar,
Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 6 juni 2016 goed.

02. Tijdelijke verhindering Sofie Rombouts
De gemeenteraad van Vorselaar,
Besluit
Artikel 1
Neemt akte van de verhindering van mevrouw Sofie Rombouts als
gemeenteraadslid. De Raad wenst haar veel sterkte toe.
Artikel 2
En besluit de nodige regelingen te zullen treffen tot vervanging van mevrouw Sofie
Rombouts tijdens haar afwezigheid wegens medische redenen.

03. Tijdelijke verhindering Sara Van Rooy
De gemeenteraad van Vorselaar,
Besluit
Artikel 1
Neemt akte van de verhindering van mevrouw Sara Van Rooy als gemeenteraadslid.
Artikel 2
En besluit de nodige regelingen te zullen treffen tot vervanging van mevrouw Sara
Van Rooy tijdens haar afwezigheid.

Vervoegt de zitting :
Benny Van Hooghten - raadslid
04. Eedaflegging Benny Van Hooghten
De gemeenteraad van Vorselaar,
Besluit met eenparigheid van stemmen

Artikel 1
De geloofsbrieven van de heer Benny Van Hooghten goed te keuren.
Artikel 2
De heer Benny Van Hooghten wordt onmiddellijk uitgenodigd om de eed af te leggen
en gaat daarom over tot het uitspreken in de handen van de voorzitter van de
volgende woorden: “Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te
komen.”
De gemeenteraad neemt kennis van de eedaflegging van de bovenvermelde
persoon en van de ondertekening van de bijhorende akte van eedaflegging door de
comparant en de voorzitter van de gemeenteraad.
Bijgevolg wordt de heer Benny Van Hooghten aangesteld tot gemeenteraadslidtitularis. Hij zal het mandaat van mevrouw Sofie Rombouts waarnemen tot einde
augustus, en aansluitend het mandaat van Sara Van Rooy (van gemeenteraadslid)
waarnemen zolang de toestand van verhindering duurt.

05. Kennisname verslagen intercommunales
De gemeenteraad van Vorselaar,
Neemt kennis van
Artikel 1
Onderstaande verslagen van de volgende vergaderingen:
-

Verslag raad van bestuur IVEKA van 09 maart 2016
Verslag raad van bestuur Eandis Assets van 09 maart 2016
Verslag directiecomité Pidpa van 11 april 2016
Verslag directiecomité IVEG van 11 april 2016
Verslag directiecomité IVEG van 25 april 2016
Verslag raad van bestuur IVEG van 27 april 2016
Verslag directiecomité IVEG van 09 mei 2016
Verslag algemene vergadering IOK Afvalbeheer van 17 mei 2016
Verslag algemene vergadering IOK van 17 mei 2016
Verslag raad van bestuur FINEG van 10 mei 21016
Verslag statutaire jaarvergadering van Pidpa van 20 juni 2016

06. OCMW: kennisname jaarverslag en jaarrekening 2015
De gemeenteraad van Vorselaar,
Besluit

Artikel 1
Neemt akte na inzage van de rekening van het dienstjaar 2015 van het OCMW.
Artikel 2
De jaarrekening 2015 bestaande uit een beleidsnota, een financiële nota en een
samenvatting van de algemene rekeningen met volgende resultaten wordt
goedgekeurd.
Budgettair resultaat boekjaar (J):
Resultaat op kasbasis (J):
Autofinancieringsmarge (J):
Balanstotaal (J6)

144.813 euro
592.305 euro
120.908 euro
7.235.519,06 euro

Totaal kosten:
Totaal opbrengsten:
Overschot van het boekjaar (J7):

1.872.298,08 euro
2.024.828,62 euro
152.530,54 euro

07. Gemeentelijke basisschool De Knipoog
Aanpassing schoolreglement
De gemeenteraad van Vorselaar,
Besluit unaniem
Artikel 1
Het hierbij gevoegde schoolreglement wordt goedgekeurd en vervangt het
voorgaande schoolreglement.
De capaciteitsbepaling, die deel uitmaakt van de afsprakennota, blijft ongewijzigd.
Artikel 3
Het schoolreglement gewoon basisonderwijs wordt bij elke inschrijving van een
leerling en nadien bij elke wijziging, ter beschikking gesteld (op papier of via een
elektronische drager) aan de ouders, die ondertekenen voor akkoord.
Artikel 4
De afsprakennota maakt integraal deel uit van het schoolreglement. Het college van
burgemeester en schepenen wordt gemandateerd om in de loop van het schooljaar
noodzakelijke wijzigingen aan de afsprakennota van de school goed te keuren na
overleg in de schoolraad.

08. IV Sportregio Kempen: uittreding gemeente Herselt
De gemeenteraad van Vorselaar,
Besluit

De gemeenteraad neemt kennis van de opzeg van gemeente Herselt uit Interlokale
Vereniging Sportregio Kempen.

09. Kinderclub De Regenboog
Goedkeuring retributiereglement
De gemeenteraad van Vorselaar,
Besluit unaniem
Artikel 1
Met ingang van 1 september 2016 wordt een gemeentelijke retributie gevestigd voor
het gebruik van de buitenschoolse kinderopvang:
A. Op voor – en naschoolse opvang
0.90 euro per begonnen half uur
B. Op schoolvrije dagen en vakantiedagen
4.50 euro voor een verblijf van minder dan 3 uur
6.50 euro voor een verblijf tussen 3 en 6 uur
11.50 euro voor een verblijf langer dan 6 uur
C. Op woensdagnamiddag wordt het voordeligste tarief toegepast
D. Bij gelijktijdige opvang van meerdere kinderen uit hetzelfde gezin wordt 25%
korting verleend op de totale ouderbijdrage.
E. Voor de namiddagopvang van middagslapertjes wordt een vast tarief van 5
euro per kind aangerekend.
F. Er wordt een sociaal tarief toegepast onder de volgende voorwaarden: Als de
financiële situatie van de ouder(s) daartoe aanleiding geeft, kan een sociaal
tarief gehanteerd worden. Dit sociaal tarief bedraagt 50% van de
ouderbijdrage overeenkomstig de bepalingen in artikel 1 punt A en B werd
vastgelegd. In zeer uitzonderlijke gevallen kan een gratis tarief toegepast
worden. Het college van burgemeester en schepenen beslist, na onderzoek
van de bestaansmiddelen, over het al dan niet toekennen van het sociaal
tarief op basis van een individueel administratief dossier dat alle relevante
aspecten voor een gemotiveerde beslissing bevat. Een toegekend sociaal
tarief wordt door het bestuur jaarlijks geëvalueerd en, indien noodzakelijk,
bevestigd of stopgezet.
G. Indien de ouders tijdens de schoolvrije dagen, vakantiedagen en voor de
namiddagopvang van middagslapertjes het nalaten om de dienst te verwittigen
als hun ingeschreven kind niet aanwezig zal zijn, wordt het dagtarief van 11.50
euro aangerekend.

H. Indien ouders te laat hun gereserveerde kinderopvang tijdens schoolvrije
dagen, vakantiedagen en de namiddagopvang voor middagslapertjes
annuleren, wordt er een annuleringskost van 6 euro per kind per dag
aangerekend. Ouders kunnen kosteloos annuleren tot 7 dagen vooraf tot 9u.
I. Indien kinderen meer dan 5 minuten na sluitingstijd worden afgehaald, wordt
het dagtarief voor een vakantiedag aangerekend op de factuur.
Artikel 2
De retributie wordt inbaar na geleverde prestatie. Er zal hiervoor een factuur
opgesteld worden. De inning gebeurt bij voorkeur door middel van storting.
Artikel 3
De ouderbijdragen in artikel 1 liggen tussen de minimum – en maximumbijdragen
zoals bepaald in het subsidiërings- en erkenningsbesluit Art. 13 § 8. Onze
ouderbijdragen kunnen verhoogd worden indien de, door de overheid vastgestelde
minimum- en maximumbedragen verhoogd worden met de procentuele stijging van
de index van de consumptieprijzen tussen 1 juni van hetzelfde kalenderjaar en 1 juni
van het voorafgaande kalenderjaar. Als de gecumuleerde stijging in een verhoging
van minstens 0.12 euro op het minimumbasisbedrag voor een ganse dag resulteert,
worden de minimum- en maximumbedragen, vastgesteld door de overheid,
aangepast.
Artikel 4
De retributie wordt ingeschreven op budgetartikel BV0945 – 7040003 van het
exploitatiebudget.

10. Voorlopige aanvaarding vijf nieuwe straatnamen:
Pachtersdreef, Kasteeldreef, Palderbeemden, Huls, Wouwersweg
en hernoeming/hernummering adressen
De gemeenteraad van Vorselaar,
Besluit unaniem
Artikel 1
Vijf nieuwe straatnamen, namelijk Pachtersdreef, Kasteeldreef, Palderbeemden, Huls
en Wouwersweg voorlopig te aanvaarden.
Artikel 2
Het wijzigen van delen van straten naar een andere bestaande straatnaam voorlopig
te aanvaarden.

11. Uitbreiding buitenschoolse kinderopvang
Goedkeuring dadingsovereenkomst Menbo
De gemeenteraad van Vorselaar,
Besluit unaniem
Artikel 1
Onderstaande dadingovereenkomst goed te keuren:
Dading over boete wegens laattijdige uitvoering van de werken aan de
uitbreiding van de buitenschoolse kinderopvang
Tussen

Bouwbedrijf Menbo NV
Spijker 65
2910 Essen
vertegenwoordigd door Mevr. BiceMennes
Hierna genoemd ‘Menbo’
en

Gemeentebestuur Vorselaar
Markt 14
2290 Vorselaar
Vertegenwoordigd door Dhr Lieven Janssens, burgemeester, en Elly Beirinckx,
secretaris, handelend in uitvoering van het besluit van de gemeenteraad dd. 4 juli
2016.
Hierna genoemd ‘de gemeente’
Hierna gezamenlijk ‘de Partijen’ genoemd.
wordt overeengekomen als volgt:
Artikel 1
De huidige overeenkomst heeft tot voorwerp om bij wijze van dading, conform de
artikelen 2044 e.v. van het Burgerlijk Wetboek, de bestaande alsook de eventuele
toekomstige betwistingen tussen de gemeente en Menbo te beëindigen inzake het
overschrijden van de uitvoeringstermijn en de boete die daarmee gepaard gaat
aangaande de uitbreiding van de buitenschoolse kinderopvang.
De Partijen gaan akkoord dat er een forfaitair bedrag van 8.202,77 euro als boete
voor termijnoverschrijding wordt toegekend aan de gemeente.
Menbo gaat uitdrukkelijk akkoord dat de boete wordt ingehouden op factuur 16/03007. De gemeente zal het openstaande saldo, zijnde 993,61 euro (9.196,38 –
8.202,77) storten aan Menbo op het rekeningnummer BE89 2200 7072 7685, binnen
de 15 kalenderdagen nadat zij een ondertekend exemplaar van deze
dadingovereenkomst van Menbo ontvangt.

Menbo zal geen eventuele interesten vorderen aangaande de reeds ingehouden
boete wegens termijnoverschrijding in het kader van deze opdracht.
Artikel 2
De Partijen erkennen dat huidige regeling definitief en onherroepelijk is en dat zij
geldt tot slot van alle rekeningen voor wat betreft het overschrijden van de
uitvoeringstermijn en de boete die daar mee gepaard gaat aangaande de uitbreiding
van de buitenschoolse kinderopvang.
De Partijen verbinden er zich toe geen verdere vorderingen of eisen te stellen
tegenover elkaar in verband met de huidige of toekomstige betwistingen ingevolge
het overschrijden van de uitvoeringstermijn en de boete die daar mee gepaard gaat
aangaande de uitbreiding van de buitenschoolse kinderopvang.
Artikel 3
Elke Partij verzaakt aan het recht zich te beroepen op dwaling zowel in rechte als in
feite en iedere vergetelheid met betrekking tot het bestaan en de omvang van haar
rechten.
Onderhavige dading houdt geen schuldbekentenis in in hoofde van de Partijen.
Artikel 4
Het Belgische recht is toepasselijk op onderhavige dading. Ingeval van betwistingen
zullen enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen bevoegd
zijn.

12. Charter voor een sterk fietsbeleid
De gemeenteraad van Vorselaar,
Besluit unaniem
Het charter ‘sterk fietsbeleid’ te ondertekenen en zich bijgevolg te engageren tot een
sterk fietsbeleid.

13. Goedkeuring toetreding raamovereenkomst CIPAL
Aankoop van licenties, gebruiksrechten, onderhouds- en
ondersteuningsprogramma’s m.b.t. standaardsoftware
De gemeenteraad van Vorselaar,
Besluit unaniem
Artikel 1
Goedkeuring te hechten aan de deelname aan het raamcontract ‘Aankoop van
licenties, gebruiksrechten, onderhouds- en ondersteuningsprogramma’s m.b.t.
standaardsoftware’ (Bestek nr. I00022) van Cipal DV.

Artikel 2
Een afschrift te bezorgen aan de financiële dienst en aan Cipal DV.

14. Goedkeuring toetreding raamcontract stad Brugge (Real Dolmen)
De gemeenteraad van Vorselaar,
Besluit unaniem
Artikel 1
Goedkeuring te hechten aan de deelname, de lastvoorwaarden en de gunningswijze
voor de ICT Opdrachtencentrale van stad Brugge.
Artikel 2
Een afschrift te bezorgen aan de financiële dienst en aan stad Brugge.

