Verslag aan provincie – gemeenteraad 05 september 2016
01. Goedkeuring verslag vorige vergadering
De gemeenteraad van Vorselaar,
Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 04 juli 2016 goed.

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

Verslag algemene vergadering van Inter-Regies van 09 juni 2016
Verslag Raad van Bestuur van Eandis Assets van 01 juni 2016
Verslag Raad van Bestuur van Pidpa van 18 april 2016
Verslag Directiecomité van Pidpa van 09 mei 2016
Verslag buitengewone algemene vergadering van IVEG van 25 mei 2016
Verslag Raad van Bestuur van IVEG van 25 mei 2016
Verslag Directiecomité van IVEG van 23 mei 2016
Verslag Directiecomité van IVEG van 06 juni 2016
Verslag Directiecomité van IVEG van 20 juni 2016

03. Budgetwijziging 2016/1
De Gemeenteraad van Vorselaar,
Besluit unaniem
Artikel 1
De budgetwijziging wordt goedgekeurd als volgt:
RESULTAAT OP KASBASIS
I. Exploitatiebudget (B-A)
A. Uitgaven
B. Ontvangsten
1.a. Belastingen en boetes
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden
1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar
2. Overige

II. Investeringsbudget (B-A)
A. Uitgaven

Vorig bedrag /
krediet

Wijziging

Nieuw bedrag /
krediet

942.923
7.917.855
8.860.778

81.283
24.184
105.467

1.024.206
7.942.039
8.966.245

4.275.815

26.443

4.302.258

0

0

0

0

0

0

4.584.963

79.024

4.663.987

-1.934.507
2.265.960

-178.118
209.340

-2.112.626
2.475.300

B. Ontvangsten

331.452

31.222

362.674

III. Andere (B-A)
A. Uitgaven

77.435
23.965

0
0

77.435
23.965

23.965

0

23.965

23.965

0

23.965

0

0

0

0

0

0

1. Aflossing financiële schulden
a. Periodieke aflossingen
b. Niet-periodieke aflossingen
2. Toegestane leningen
3. Overige transacties

B. Ontvangsten
1. Op te nemen leningen en leasings
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden
a. Periodieke terugvorderingen
b. Niet-periodieke terugvorderingen
3. Overige transacties

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig
boekjaar
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)
VII. Bestemde gelden (toestand op 31
december)
A. Bestemde gelden voor de exploitatie
B. Bestemde gelden voor de investeringen
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)

0

0

0

101.400

0

101.400

0

0

0

101.400

0

101.400

101.400

0

101.400

0

0

0

0

0

0

-914.149

-96.835

-1.010.985

4.519.062
3.604.913

1.874.227
1.777.392

6.393.289
5.382.304

0
0
0
0
3.604.913

0
0
0
0
1.777.392

0

5.382.304

Artikel 2
Dit besluit zal voor kennisgeving worden overgemaakt aan de provinciegouverneur.

04. Welzijnszorg Kempen: kennisname jaarrekening 2015
De gemeenteraad van Vorselaar,
Besluit unaniem
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van de jaarrekening 2015 van de OCMW-vereniging
Welzijnszorg Kempen, en heeft hierbij geen opmerkingen.
Artikel 2
Het gemeenteraadsbesluit wordt overgemaakt aan de provinciegouverneur.

05. Samenaankoop aardgas en elektriciteit voor installaties en gebouwen
Goedkeuring gezamenlijke overeenkomst met het Vlaams Energiebedrijf (VEB)
door de gemeenten, OCMW's en politiezones voor aankoop van aardgas en
elektrische energie voor installaties en gebouwen en de openbare verlichting
De Gemeenteraad van Vorselaar,
Besluit unaniem
Artikel 1
Het mandaat te aanvaarden dat gegeven werd door de Kerkfabriek St-Pieter op 17
augustus 2016 en dat in voorkomend geval zal worden gegeven door het OCMW van
Vorselaar op 6 september 2016 om voor rekening van de Kerkfabriek en het OCMW
een overeenkomst af te sluiten met het Vlaams EnergieBedrijf voor de levering van
elektriciteit en aardgas.
Artikel 2
Een overeenkomst af te sluiten met het Vlaams EnergieBedrijf voor de levering van
elektriciteit en aardgas voor de gemeente, alsook voor de Kerkfabriek en in
voorkomend geval voor het OCMW.
Artikel 3
De gemeente neemt hierbij alle procedurele verplichtingen op zich m.b.t. de in artikel
1 bedoelde overeenkomst.
Artikel 4
De gemeente mandateert Eandis System Operator cvba, Brusselsesteenweg 199,
9090 Melle, om de lijst van gecontracteerde verbruikspunten en facturatieadressen
op te vragen bij de huidige energieleveranciers teneinde op te treden als facilitator
voor de overgang naar het nieuwe contract.
Artikel 5
De gemeente, en in voorkomend geval de Kerkfabriek St-Pieter en het OCMW, zijn
zelf verantwoordelijk voor de tijdige betaling van de facturen met betrekking tot de
leveringen op hun eigen afnamepunten in de vermelde overeenkomst met het
Vlaams EnergieBedrijf.
Artikel 6
In geval van een juridisch geschil met betrekking tot voormelde overeenkomst,
anders dan bepaald in artikel 8, is de gemeente mee verantwoordelijk voor alle
mogelijke kosten in verhouding tot haar aandeel in de overeenkomst.

06. Principebesluit verkoop grond Den Tip
De gemeenteraad van Vorselaar
Besluit unaniem
Artikel 1
Principieel akkoord te gaan met de verkoop van een stuk grond (gespecifieerd
volgens plan in bijlage) gelegen op openbaar domein. Het stuk grond paalt aan het
perceel sectie G nr. 138w en behelst de inham van het gebouw welke reeds jaar en
dag in gebruik is als terras.
Artikel 2
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de verdere
samenstelling van het dossier, onder meer met het doen opstellen van een
schattingsverslag en een opmetingsplan.

07. Principebesluit verkoop grond padje Markt 13
De gemeenteraad van Vorselaar
Besluit unaniem
Artikel 1
Principieel akkoord te gaan met de verkoop van een stuk grond (gespecifieerd
volgens plan in bijlage). Het betreft een paadje tussen Markt 13 en Markt 14, gelegen
te:
Kad ligging kad perceel
Markt 14
G_200_h (deel)

aard
gewestplan
GEM/HUIS zone voor gemeenschaps- en
nutsvoorzieningen

Artikel 2
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de verdere
samenstelling van het dossier, onder meer met het doen opstellen van een
schattingsverslag en een opmetingsplan.

08. Kleine Landeigendom De Zuiderkempen
Het uitvoeren van infrastructuurwerken in De Pretlaan (verlengen van straat)
Goedkeuring van het bestek, raming en gunningswijze
De gemeenteraad van Vorselaar,
Besluit unaniem

Artikel 1
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek opgemaakt door de Kleine
Landeigendom De Zuiderkempen op 1 augustus 2016 met betrekking tot het
uitvoeren van infrastructuurwerken in de De Pretlaan 5 (verlengen van deze straat).
De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.
De raming van de wegenwerken bedraagt € 40.000,00 excl. btw.
Artikel 2
De infrastructuurwerken in de De Pretlaan zijn volledig voor rekening van de Kleine
Landeigendom De Zuiderkempen.
Artikel 3
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhadelingsprocedure
zonder bekendmaking.

09. Bouwen van een veranda aan de sporthal op het sportcentrum
en aanstellen van een architect
Goedkeuring lastvoorwaarden, raming, gunningswijze en uit te nodigen firma’s
De gemeenteraad van Vorselaar,
Besluit unaniem
Artikel 1
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2016/015 en de raming voor de
opdracht “Het bouwen van een veranda aan de sporthal op het sportcentrum en het
aanstellen van een architect”, opgesteld door de Technische Dienst. De
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De
raming bedraagt € 41.322,31 excl. btw of € 50.000,00 incl. btw.
Artikel 2
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure
zonder bekendmaking.
Artikel 3
Volgende firma’s worden uitgenodigd om deel te nemen aan de
onderhandelingsprocedure:
- Verandaland Perfecta, Noordervaart 39 te 2200 Herentals
- All seasons, Langestraat 161 te 2240 Zandhoven
- Veranda's De Kempen, Poederleeseweg 115 te 2275 Lille
- Willems Veranda's, Molsebaan 47 te 2450 Meerhout.

Artikel 4
De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 28 september 2016 om
10.00 uur.
Artikel 5
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2016, op
budgetcode 2300000/BD04/0740 (actie 2016140139/2016000036).

10. Ontwikkelingssamenwerking
Goedkeuring engagementsverklaring ‘global goals, local focus’
De gemeenteraad van Vorselaar,
Besluit unaniem
Artikel 1
Gaat akkoord met de ondertekening van de engagementsverklaring ‘global goals,
local focus’.

11. OVSG: goedkeuring beginselverklaring neutraliteit gemeentelijk onderwijs
De gemeenteraad van Vorselaar,
Besluit unaniem
Artikel 1
De beginselverklaring neutraliteit van het gemeentelijk onderwijs wordt goedgekeurd
als volgt:
Het onderwijs van steden en gemeenten is een openbare dienst en moet per definitie
beantwoorden aan de principes van neutraliteit.
Deze principes worden vastgelegd in een lokaal pedagogisch, agogisch of artistiek
project, in het schoolreglement en in het schoolwerkplan. Ook voor de
onderwijspraktijk (keuze van leerplannen en leermethodes) zijn ze richtinggevend.
Schoolbesturen, schoolteams, cursisten, leerlingen en ouders stemmen hiermee in
en dragen de neutraliteit van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs mee uit.

WETTELIJK KADER
Open voor iedereen
- Volgens artikel 6bis van de Schoolpactwet van 29 mei 1959 zijn de scholen, centra
en academies toegankelijk voor iedereen die van hun aanbod wil genieten. Dit artikel
bepaalt dat een officiële school ‘een open karakter heeft door open te staan voor alle

leerlingen, ongeacht de ideologische, filosofische of godsdienstige opvattingen van
de ouders en de leerlingen’.
Belgische Grondwet en Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en
van het Kind
- Scholen, centra en academies respecteren in hun werking de
internationaalrechtelijke en grondwettelijke beginselen inzake de rechten van de
mens en van het kind.
Democratisch burgerschap versterken
- Scholen, centra en academies respecteren de principes van de democratische
rechtstaat en versterken deze door hun aanbod, door de manier waarop ze zichzelf
organiseren, door een participatieve cultuur te stimuleren en door zelf model te staan
voor een democratische samenleving.
ACTIEF PLURALISME
Verbondenheid stimuleren
- Scholen, centra en academies gaan uit van de gemeenschappelijke waarden,
overtuigingen, aspiraties … die mensen met elkaar delen, over en door alle mogelijke
verschillen heen. Tegelijk spreken ze hun verwachtingen hieromtrent uit tegenover
leerlingen, ouders en cursisten. Ze maken in hun curriculum plaats voor
gemeenschappelijke waarden. Door hun aanpak stimuleren ze de verbondenheid
tussen mensen in hun eigen leer- en leefgemeenschap en in de samenleving.
Diversiteit erkennen en respecteren
- Scholen, centra en academies erkennen en respecteren de diversiteit bij hun
leerlingen en cursisten op het vlak van filosofische, levensbeschouwelijke en
religieuze overtuiging, sociale, etnische en talige achtergrond, nationaliteit,
huidskleur, gender en seksuele voorkeur. Tegelijk stellen ze duidelijk de verwachting
dat leerlingen, ouders en cursisten de aanwezige verschillen eveneens respecteren,
dat ze bereid zijn te luisteren naar elkaar en begrip opbrengen voor andere
opvattingen.
Diversiteit als meerwaarde benutten
- Voor het realiseren van hun doelen vertrekken scholen, centra en academies van
de meerwaarde die diversiteit biedt. Als dat mogelijk en relevant is, spelen ze in op
de verschillen tussen leerlingen en cursisten door hun aanpak en door het aanbieden
van inhoud (curriculum). Ze doen dat onder meer door een kritische dialoog tussen
levensbeschouwingen en overtuigingen te stimuleren.
LOKAAL VERANKERD, OPEN OP DE WERELD EN OP DE TOEKOMST
Lokale verankering
- Scholen, centra en academies zijn sterk verweven met de lokale overheid en
omgeving. Ze gaan actief op zoek naar samenwerking met andere scholen,
buurtbewoners, (groot-)ouders, socio-economische partners of andere partners uit de
wijk-, sport-, welzijns-, jeugd- en cultuursector.
Wereldburgerschap

- Scholen, centra en academies zijn niet alleen verankerd in de lokale gemeenschap,
maar ze staan ook open voor een wereld gekenmerkt door globalisering en
internationalisering.
Duurzaamheid (ecologisch en toekomstgericht)
- Scholen, centra en academies erkennen de noodzaak om met het oog op de
toekomst ecologisch duurzame (en gezonde) keuzes te maken en ze vertalen deze
overtuiging in hun aanbod en in hun manier van werken.
Artikel 2
Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de uitvoering van dit
besluit.
Artikel 3
Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan OVSG vzw.

12. Eandis Assets: goedkeuring agendapunten en aanduiding
vertegenwoordiger algemene vergadering van 03 oktober 2016
De gemeenteraad van Vorselaar,
Besluit met 18 stemmen voor en 1 stem tegen (Jan Dhanis, sp.a)
Artikel 1
Zijn goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de algemene vergadering van
de opdrachthoudende vereniging Iveka d.d. 3 oktober 2016 :
1. Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de
intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te
volgen strategie voor het boekjaar 2017 alsook van de door de raad van
bestuur opgestelde begroting 2017
2. Statutaire benoemingen
3. Statutaire mededelingen.
Artikel 2
Zijn goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de algemene vergadering van
de opdrachthoudende verening Eandis Assets d.d. 3 oktober 2016 :
1. Aanvaarding van toetreding van een B1 deelnemer (onder voorbehoud van
effectieve intrede)
2. Voorstel van wijziging van de statuten en bijlagen
3. Bepaling van de inwerkingtreding van de statutenwijziging
4. Machtiging tot coördinatie van de statuten en bijlagen met aanpassing van het
register van de deelnemers
5. Verlenen van machtiging aan de heer Nick Vandevelde en/of de heer José
Verbiese en/of mevrouw Sofie Arickx om de beslissing genomen i voorgaande
agendapunten bij authentieke akte te doen vaststellen en de statuten
dienovereenkomstig aan te” passen.

6. Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de
intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te
volgen strategie voor het boekjaar 2017 alsook van de door de raad van
bestuur opgestelde begroting 2017
7. Statutaire benoemingen
8. Statutaire mededelingen
Onder de opschortende voorwaarde van de effectieve realisatie van de splitsingsen fusie-operaties waarover beslist werd door de algemene vergaderingen van
Gaselwest, IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas van december
2015;
Artikel 3
Zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde toetreding van de vennootschap
‘State Grid Europe Limited’ als ‘B1 deelnemer’ tot de opdrachthoudende
vereniging Eandis Assets, aan de toetredings- en deelnemersovereenkomst, en
aan de overeenkomstige statutenwijzigingen binnen Eandis Assets, onder de
opschortende voorwaarde van de effectieve realisatie van de splitsings- en
fusieoperaties waarover beslist werd door de algemene vergaderingen van
Gaselwest, IMEA, IMewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas van december
2015;
Artikel 4
Conform het gemeenteraadsbesluit van 4 februari 2013 wordt de heer Jos Bouly
gemandateerd om deel te nemen aan de algemene vergadering.
Artikel 5
De vertegenwoordiger van de gemeente de zal deelnemen aan de algemene
vergaderingen van de opdrachthoudende verenigingen Iveka en Eandis Assets
op 3 oktober 2016, op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de
beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen
1,2 en 3 van onderhavige raadsbeslissing;
Artikel 6
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van
voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan
Eandis Assets, ter attentie van het secretariaat, uitsluitend op het mailadres (pdf)
intercommunales@eandis.be.

Nadat de notulen van vorige raadszitting ten minste één uur voor het openen van
huidige raadszitting ter tafel werden gelegd en de geformuleerde opmerkingen nog
tijdens de vergadering werden opgenomen in een nieuwe tekst, wordt het verslag
van de vorige vergadering goedgekeurd.
Vervolgens sluit de Voorzitter de zitting.

