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OPENBARE VERGADERING
1.

Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 27 augustus 2018

De heer Hugo Cambré, raadslid, verwijst naar de bespreking over de site Verheyen
tijdens vorige gemeenteraad en vraagt welk gevolg er werd gegeven aan de
akoestische studie.
De heer Patrick Heremans, burgemeester, antwoordt dat de studie twee
opmerkingen vermeldde:
1° suggestie om aan de binnenkant van de zaal houten panelen aan te brengen aan
één kant tot een hoogte van 3 meter;
2° buitengeluid werd in bepaalde zones overstegen met max. 3DB, waarvoor twee
mogelijke oplossingen werden gesuggereerd: ofwel plafond verzwaren ofwel de
maximaal toegelaten decibels verlagen tot 98Db.
Het college heeft hieromtrent twee beslissingen genomen:
- akkoord om houten panelen te voorzien in de zaal
- maximum toegelaten decibels te bepalen op 95Db (i.p.v. 100).
De heer Stijn Raeymaekers, raadslid, merkt op dat de ontwerper de opdracht heeft
gekregen om te werken naar 100 decibels. Als er bijkomende maatregelen nodig
zijn, hangt dit rechtstreeks samen met het concept. De burgemeester werpt tegen
dat voor alle activiteiten de maximaal toegelaten decibels moeten bepaald worden.
Binnen een gebouw wordt door ons bestuur overal 95Db gehanteerd. De beperking
van de maximaal toegelaten decibels heeft geen financiële gevolgen.
Raadslid Cambré vindt het niet de juiste instelling om in het centrum slechts te
streven naar het maximaal toegestane buitengeluid. Door het verzwaren van het
plafond zou men het buitengeluid bv. kunnen reduceren tot 10Db.De burgemeester
is er echter niet zeker van of de suggestie van het studiebureau om het plafond te
verzwaren kan leiden tot het herleiden van het buitengeluid tot 10 DB.
Raadslid Cambré suggereert dat er misschien nog andere flankerende maatregelen
moeten genomen worden en vraagt of het gebruik van de houten panelen geen
probleem voor de brandveiligheid oplevert. De burgemeester antwoordt hierop
ontkennend.
Raadslid Raeymaekers vraagt hoe het met het dossier zit qua procedure. De
burgemeester antwoordt dat op 22 november een hoorzitting plaatsvindt. Daarna is
de uiterste datum van uitspraak door de deputatie begin januari. Daarop vraagt het
raadslid of er iemand bezig is met het beantwoorden van de bezwaren. De
burgemeester zegt dat aan de provincie werd meegedeeld dat er een bijkomende
akoestische studie gebeurd is en welke beslissing het college daarin genomen heeft.
Aan het studiebureau werd ook gevraagd om de gemeente bij te staan op 22
november op basis van de bezwaren die zijn ingediend. Raadslid Raeymaekers wil
weten of er een schriftelijk standpunt van de gemeente naar de deputatie gestuurd
is. De burgemeester meent dat dit voldoende gebeurd is in de vergunning waarin de
bezwaren weerlegd werden. Het raadslid is echter van mening dat er in het beroep
nieuwe elementen werden aangedragen en beveelt aan om een duidelijk schriftelijk
standpunt in te nemen in een nota die tijdens de zitting kan neergelegd worden.
Raadslid Cambré verwijst ook naar de bespreking over de milieuaspecten van de site
Serneels. De concrete vraag was of er vergunningen kunnen bekomen worden zolang
het achterste gedeelte niet gesaneerd is.
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Voorzitter Willems meent dat er op dit vlak geen risico bestaat en baseert haar
standpunt op het standpunt van het studiebureau.
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, in het
bijzonder de artikelen 33 en 181 § 1;
Gelet op het voorgebracht ontwerp van verslag van de vergadering van de
gemeenteraad van 27 augustus 2018, welk aan de raadsleden per dragers is
bezorgd samen met de agenda van de gemeenteraad van heden;
Gelet op de opmerking van mevrouw Ann Willems, voorzitter, dat er een fout staat in
de varia m.b.t. de plaatsing van de zonnepanelen op de school: het subsidiedossier
werd wel tijdig goedgekeurd maar de gunning is niet tijdig kunnen gebeuren om de
werken nog in de zomer te kunnen uitvoeren;
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Enig artikel. Het verslag van de vergadering van de gemeenteraad van 27 augustus
2018 wordt goedgekeurd mits aanpassing aan de opmerking van voorzitter Willems.
2. Kennisgeving rapport thema-audit informatieveiligheid
Gelet op het Gemeentedecreet, meer bepaald artikel 265;
Gelet op de mededeling namens Audit Vlaanderen d.d. 8 november 2017 waarbij het
lokaal bestuur ervan op de hoogte werd gebracht dat een thema-audit zou worden
uitgevoerd door Audit Vlaanderen over de informatieveiligheid;
Overwegende dat Audit Vlaanderen de beheersmaatregelen evalueert om het
gewenste niveau van beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie
te garanderen;
Overwegende dat Audit Vlaanderen met deze thema-audit de lokale besturen wil
sensibiliseren rond de risico’s inzake informatiebeveiliging en zo wil bijdragen tot de
professionalisering op dit vlak;
Gelet op het ontwerprapport, ontvangen van Audit Vlaanderen op 19 juni 2018;
Gelet op de bespreking in het managementteam d.d. 18 september 2018 waarbij de
managementreactie werd geformuleerd;
Gelet op het definitieve rapport van Audit Vlaanderen d.d. 18 september 2018,
ontvangen 26 september 2018;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Besluit:
Enig artikel. Kennis wordt genomen van het definitieve rapport van Audit
Vlaanderen d.d. 18 september 2018 over de thema-audit informatieveiligheid bij ons
lokaal bestuur.
3. Goedkeuring jaarrekening 2017 Welzijnszorg Kempen
Gelet op het Gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn, meer bepaald titel VIII, hoofdstuk I;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering betreffende de beleids- en
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, meer bepaald artikel 193;
Overwegende dat de Raad van Beheer van de OCMW-vereniging Welzijnszorg
Kempen jaarlijks in de loop van het eerste semester van het boekjaar, dat volgt op
het financiële boekjaar waarop de rekening betrekking heeft, de rekening vaststelt;
Gelet op het besluit van de Raad van Beheer van de OCMW-vereniging Welzijnszorg
Kempen van 13 juni 2018 tot vaststelling van de jaarrekening 2017;
Overwegende dat het voormeld besluit van de Raad van Beheer tot vaststelling van
de jaarrekening 2017 en de jaarrekening 2017 op 6 september aan de gemeente
werden overgemaakt;
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 2 oktober 2018
houdende kennisname van de jaarrekening 2017 van de OCMW-vereniging
Welzijnszorg Kempen;
Gelet op de voorgebrachte jaarrekening 2017 van de OCMW-vereniging Welzijnszorg
Kempen;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
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Besluit met eenparigheid van stemmen:
Artikel 1. De raad neemt kennis van en heeft geen opmerkingen bij de jaarrekening
2017 van de OCMW-vereniging Welzijnszorg Kempen.
Artikel 2. Dit raadsbesluit wordt overgemaakt aan Welzijnszorg Kempen,
Antwerpseweg 1a bus 1 te 2440 Geel (t.a.v. Katrien Serroyen).
4. Vestiging van een retributie op de verkoop van thermohygrometers
De heer Sander Ooms, raadslid, weet dat de communicatie hierover al gebeurd is in
het tijdschrift van IOK en er ook al mensen aan het loket zijn geweest en vraagt zich
af hoe dit komt. Mevrouw Annick Van Leemput, algemeen directeur, antwoordt dat
we een verschil van mening hadden met IOK of er al dan niet een
retributiereglement nodig was. Na overleg met een aantal algemeen directeurs werd
beslist dat een retributiereglement nodig is.
Op vraag van de heer Ben Verhaegen, raadslid, legt mevrouw Ann Willems,
voorzitter, uit hoe het toestel werkt.
De heer Hugo Cambré, raadslid, bevestigt dat alles wat rationeel energieverbruik
bevordert, moet gestimuleerd worden maar stelt zich vragen bij de concrete werking
bv. hoe de luchtvochtigheid op het toestel wordt uitgedrukt. Voorzitter Willems
antwoordt dat dit in eenheden wordt uitgedrukt en dat een document is bijgevoegd
waarin wordt uitgelegd hoe de cijfers geïnterpreteerd moeten worden. Het raadslid
wijst er echter op dat er voor het bepalen van de luchtvochtigheid veel meer factoren
meespelen dan alleen de stand van de verwarming. Hij vindt het belangrijk om
hierover een infocampagne te organiseren. De voorzitter bevestigt dat hierover een
infovergadering gepland is vanuit IOK in onze gemeente in januari 2019.
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Overwegende dat IOK (Intercommunale Milieudienst) een groepsaankoop van
thermohygrometers organiseert in het kader van het project 2020;
Overwegende dat een thermohygrometer een compact toestel met display is dat de
temperatuur en relatieve luchtvochtigheid in de omgeving meet en weergeeft; dat
een thermohygrometer in huis dus een goed hulpmiddel is bij het nastreven van een
gezond binnenklimaat en een rationeel energieverbruik;
Overwegende dat de toestellen door de gemeente aangekocht worden bij de gekozen
leverancier waarna de toestellen op het gemeentehuis aan de balie te koop zullen
worden aangeboden aan de inwoners;
Overwegende dat de dienstverlenende vereniging IOK voor de gemeenten optreedt
als aankoopcentrale in de zin van artikel 2, 6°a) en 7°b) van de wet van 17 juni
2016 betreffende de overheidsopdrachten; dat een aanbestedende overheid die een
beroep doet op een aankoopcentrale vrijgesteld is van de verplichting om zelf een
plaatsingsprocedure te organiseren, conform artikel 47 § 2 van bovenvermelde wet;
Gelet op het besluit van het college van 17 september 2018 houdende deelname aan
de groepsaankoop van thermohygrometers, georganiseerd door IOK;
Overwegende dat het directiecomité van IOK op 7 september 2018 de
groepsaankoop gegund heeft aan Befrako NV, tegen de eenheidsprijzen in de offerte
en tegen een totaalprijs van 9,10 euro excl. btw of 11,01 euro incl. btw;
Overwegende dat voor de doorverkoop door de gemeente aan particulieren een
retributiereglement vereist is;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Artikel 1. Vanaf 15 november 2018 en tot zolang de voorraad strekt, wordt een
retributie gevestigd op het afleveren van thermohygrometers.
Artikel 2. De retributie bedraagt 11,00 euro per thermohygrometer.
Artikel 3. De retributie wordt geheven ten laste van diegene die een
thermohygrometer aankoopt en dient betaald te worden bij aanschaf van de
thermohygrometer.
Artikel 4. De thermohygrometers worden enkel afgeleverd aan:
- De inwoners van de gemeente Herenthout die ingeschreven zijn in de bevolkings-,
vreemdelingen- of wachtregisters;
- De eigenaars of huurders van een tweede verblijf op het grondgebied van de
gemeente Herenthout;
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- Verenigingen van Herenthout, aangesloten bij de jeugd-, cultuur- of sportraad, die
een onroerend goed in eigendom of in beheer hebben, op voorwaarde dat het
onroerend goed gelegen is op grondgebied van de gemeente Herenthout.
5. Vestiging van een retributie op de verzoeken tot voornaamswijziging
Op vraag van de heer Jan Van Dyck, raadslid, waar dit reglement vandaan komt,
antwoordt mevrouw Annick Van Leemput, algemeen directeur, dat het tot stand is
gekomen na overleg tussen de ambtenaren van de burgerlijke stand van zone
Neteland en in ontwerp werd opgemaakt door de stad Herentals.
Het raadslid vindt het normale tarief van 490 euro belachelijk en vindt dat er een
onderscheid moet gemaakt worden tussen een verandering en een verbetering. Nu
wordt het zonder reden ingewikkeld gemaakt voor helemaal niks. Gemiddeld zijn er
per gemeente in ons land slechts 3 per jaar. Eigenlijk mag men hier een nultarief
opzetten want dit zal in onze gemeente amper voorkomen.
De heer Ben Verhaegen, raadslid, stelt voor om transgendernaamswijzigingen op te
nemen in het gratis tarief en omdat hierop niet wordt ingegaan zal het raadslid tegen
stemmen.
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 18 juni 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk
recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van
geschillenoplossing, meer bepaald de artikelen 119 tot en met 136;
Gelet op de omzendbrief van 18 juli 2018 betreffende de wet van 18 juni 2018
houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op
de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing, waarbij de
bevoegdheid inzake verandering van voornamen wordt overgedragen aan de
ambtenaren van de burgerlijke stand en de voorwaarden en de procedure ervan
worden geregeld;
Overwegende dat vanaf 1 augustus 2018 een verzoek tot voornaamswijziging wordt
ingediend bij de ambtenaar van de burgerlijke stand, die drie maanden de tijd krijgt
om het te beoordelen en de gerechtelijke antecedenten van de verzoeker na te gaan;
dat het verzoek definitief wordt bij overschrijving ervan in de registers van de
burgerlijke stand;
Overwegende dat de registratierechten die door het registratiekantoor van de FOD
Financiën werden geïnd op de vergunningen tot verandering van voornamen zijn
geschrapt;
Overwegende dat het bedrag van de retributie en de inning ervan bij het indienen
van het verzoek en niet a posteriori van aard zijn een zekere lichtzinnigheid in
hoofde van de verzoeker te vermijden;
Overwegende dat de wetgever restricties invoert op de gemeentelijke fiscale
autonomie in twee gevallen:
- Transgenders mag slechts 10% gevraagd worden van het vastgestelde
retributiebedrag
- Aanvragen tot voornaamswijziging voor vreemdelingen die de Belgische
nationaliteit aanvragen en niet over een voornaam beschikken, dienen gratus te
worden behandeld;
Overwegende dat het past om de voormalige tarieven van de FOD Justitie en min of
meer dezelfde lijst van gevallen van korting, die gold voor 1 augustus 2018, over te
nemen;
Gelet op het overleg binnen de besturen van zone Neteland;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Besluit met 11 stemmen voor (Maurice Helsen, Lies Daneels, Wim Van
Thielen, Leo Van Herck, Gert Van Dijck, Wim Van Looy, Maarten Aerts, Tine
Witvrouwen, Herman Dom, Patrick Heremans en Ann Willems) en 6
stemmen tegen (Ben Verhaegen, Stijn Raeymaekers, Hugo Cambré,
Machteld Ledegen, Sander Ooms en Jan Van Dyck):
Artikel 1. Met ingang van heden en voor een periode eindigend op 31 december
2019 wordt een retributie gevestigd op elk verzoek tot voornaamswijziging.
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Artikel 2. De retributie is verschuldigd door de persoon of zijn wettelijk
vertegenwoordiger die aan de ambtenaar van de burgerlijke stand verzoekt zijn
voornaam te wijzigen.
Artikel 3. § 1. De retributie bedraagt 490,00 euro voor een verzoek tot
voornaamsverandering en 49,00 euro voor een verminderd tarief.
§ 2. Een verminderd tarief is van toepassing als de voornaam:
- Belachelijk of hatelijk is (op zichzelf genomen of in combinatie met de naam of
omdat hij ouderwets is)
- Een buitenlandse klank heeft
- Tot verwarring leidt (bijvoorbeeld als hij op de andere sekse duidt of door elkaar
gehaald wordt met de naam)
- Enkel verandert door een koppelteken of een teken dat de uitspraak ervan
verandert (een accent)
- Louter afgekort wordt
- Louter van plaats wisselt met een andere toegekende voornaam.
Het verminderd tarief is ook van toepassing op personen die de overtuiging hebben
dat het geslacht vermeld op hun geboorteakte niet overeenkomt met hun
genderidentiteit.
Artikel 4. Personen van vreemde nationaliteit die een verzoek tot verkrijging van de
Belgische nationaliteit hebben ingediend en geen voorna(a)m(en) hebben bij het
verzoek tot voornaamstoevoeging, zijn vrijgesteld van enige retributie om dat te
verhelpen.
Artikel 5. De betaling is verschuldigd op het moment van de overhandiging van het
schriftelijk verzoek tot voornaamsverandering tegen ontvangstbewijs.
De retributie is verschuldigd op elk verzoek tot voornaamswijziging. Ze wordt niet
terugbetaald, ook niet als de ambtenaar van de burgerlijke stand het verzoek tot
voornaamsverandering weigert.
6. Verkaveling 'Cardijnlaan' - Aanvaarding aankoopbelofte Coeck – Van
Dael
Op vraag van de heer Stijn Raeymaekers, raadslid, antwoordt mevrouw Ann Willems,
voorzitter, dat er nog 4 gronden uit de eerste fase beschikbaar zijn.
Raadslid Raeymaekers vraagt of er al vragen geweest zijn over de rommel
(steenpuin) die in de grond zit op de percelen die vorige ronde verkocht zijn. De
voorzitter heeft hier geen weet van en benadrukt dat de gronden verkocht worden in
de staat waarin ze zich bevinden. Het raadslid weet dat er blijkbaar aannemers zijn
die weigeren daar uit te graven omdat er materialen in zitten die veel stortkosten
meebrengen.
De heer Jan Van Dyck, raadslid, vindt het onverantwoord dat daar geen controle op
is en vindt dat de gemeente hiervoor als verkoper aansprakelijk is.
Gelet op het Gemeentedecreet;
Gelet op de verkavelingsvergunning met referte 045/263, afgeleverd door het
College van burgemeester en schepenen van de gemeente Herenthout d.d. 2 april
2012;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 6 november 2017 houdende
goedkeuring van een reglement op de toewijzing van bouwgronden in de verkaveling
Cardijnlaan;
Gelet op de beslissingen van het College van burgemeester en schepenen van 15 mei
2018 houdende vaststelling van de prijzen van de eerste fase - d van de verkaveling
Cardijnlaan enerzijds en vaststelling van de inschrijvingswijze voor de eerste fase - d
van de verkaveling Cardijnlaan anderzijds;
Gelet op de beslissing van het College van burgemeester en schepenen van 3
september 2018 houdende vaststelling van de rangorde van de kandidaten voor de
aankoop van gronden in de eerste fase – d van de verkaveling Cardijnlaan conform
het voormelde toewijzingsreglement;
Overwegende dat alle kandidaten – in volgorde en bij ex aequo volgens loting – in
openbare vergadering van 10 september 2018 de gelegenheid hebben gekregen om
een bouwgrond te kiezen;
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Overwegende dat de heer en mevrouw Coeck – Van Dael, wonende te 2270
Herenthout, Mikhoeve 28, een aankoopbelofte tekenden voor lot 10 van voormelde
verkaveling, thans ten kadaster gekend sectie A, nummer 938G, met een
oppervlakte van 418 m²;
Overwegende dat in het toewijzingsreglement is voorzien dat binnen de maand na de
ondertekening van de aankoopbelofte een voorschot ten bedrage van € 5.000,00
dient betaald te worden, waarna de aankoopbelofte voor aanvaarding zal voorgelegd
worden aan de gemeenteraad; dat het voorschot, betaald door mevrouw Jolien Van
Dael, op de rekening van de gemeente werd ontvangen op 1 oktober 2018;
Gelet op het opmetingsplan, opgesteld door de heer Luc Bisschops, landmeterexpert, d.d. 2 mei 2017;
Gelet op het bodemattest, afgeleverd door OVAM d.d. 28 augustus 2018;
Overwegende dat in het toewijzingsreglement voorzien is dat de akte zal verleden
worden met tussenkomst van notaris d’ Hollander te Herenthout namens de
gemeente Herenthout; dat de koper de vrije keuze van notaris heeft; dat de koper
verklaard heeft zich bij deze keuze van notaris te willen aansluiten; dat de kosten,
verbonden aan de notariële akte, gedragen worden door de koper;
Gelet op het ontwerp van aankoopakte, opgemaakt door het kantoor van notaris d’
Hollander te Herenthout, dat aan de aankoopbelofte gehecht is;
Overwegende dat de aankoopprijs voor lot 10 door het College van burgemeester en
schepenen in zitting van 15 mei 2018 werd vastgesteld op € 97.229,70;
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen;
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Artikel 1. Machtiging wordt verleend voor de verkoop overeenkomstig het
toewijzingsreglement voor de verkaveling Cardijnlaan, goedgekeurd door onze raad
in vergadering van 6 november 2017, van lot 10 van het verkavelingsplan, gehecht
aan de verkavelingsvergunning met referte 045/263 d.d. 2 april 2012, zoals
aangeduid op het opmetingsplan van landmeter-expert Luc Bisschops d.d. 2 mei
2017, ten kadaster gekend sectie A, nummer 938G, met een oppervlakte van 418
m², aan de heer en mevrouw Coeck – Van Dael, wonende te 2270 Herenthout,
Mikhoeve 28, tegen de prijs van € 97.229,70.
De aankoopbelofte, ondertekend door de heer en mevrouw Coeck – Van Dael wordt
aanvaard.
Artikel 2. De kosten, verbonden aan de akte van verkoop, zijn ten laste van de
koper.
Artikel 3. Notariskantoor S. d’Hollander te Herenthout zal instaan voor het verlijden
van de verkoopakte.
Artikel 4. Aangezien de koopprijs dient betaald te worden voorafgaand aan het
verlijden van de akte, wordt de bewaarder der hypotheken ontslagen van de
verplichting om ambtshalve inschrijving te nemen bij de overschrijving van de akte
van overdracht.
7. Verkaveling 'Cardijnlaan' - Aanvaarding aankoopbelofte S. Peeters en M.
Lens
Gelet op het Gemeentedecreet;
Gelet op de verkavelingsvergunning met referte 045/263, afgeleverd door het
College van burgemeester en schepenen van de gemeente Herenthout d.d. 2 april
2012;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 6 november 2017 houdende
goedkeuring van een reglement op de toewijzing van bouwgronden in de verkaveling
Cardijnlaan;
Gelet op de beslissingen van het College van burgemeester en schepenen van 15 mei
2018 houdende vaststelling van de prijzen van de eerste fase - d van de verkaveling
Cardijnlaan enerzijds en vaststelling van de inschrijvingswijze voor de eerste fase - d
van de verkaveling Cardijnlaan anderzijds;
Gelet op de beslissing van het College van burgemeester en schepenen van 3
september 2018 houdende vaststelling van de rangorde van de kandidaten voor de
aankoop van gronden in de eerste fase – d van de verkaveling Cardijnlaan conform
het voormelde toewijzingsreglement;
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Overwegende dat alle kandidaten – in volgorde en bij ex aequo volgens loting – in
openbare vergadering van 10 september 2018 de gelegenheid hebben gekregen om
een bouwgrond te kiezen;
Overwegende dat de heer Sacha Peeters, wonende te 2270 Herenthout, Vliegplein
48, en mevrouw Maxime Lens, wonende te 2220 Heist-op-den-Berg, Spoorwegstraat
14, een aankoopbelofte tekenden voor lot 15 van voormelde verkaveling, thans ten
kadaster gekend sectie A, nummer 938N, met een oppervlakte van 418 m²;
Overwegende dat in het toewijzingsreglement is voorzien dat binnen de maand na de
ondertekening van de aankoopbelofte een voorschot ten bedrage van € 5.000,00
dient betaald te worden, waarna de aankoopbelofte voor aanvaarding zal voorgelegd
worden aan de gemeenteraad; dat het voorschot, betaald door de heer Peeters, op
de rekening van de gemeente werd ontvangen op 18 september 2018;
Gelet op het opmetingsplan, opgesteld door de heer Luc Bisschops, landmeterexpert, d.d. 2 mei 2017;
Gelet op het bodemattest, afgeleverd door OVAM d.d. 28 augustus 2018;
Overwegende dat in het toewijzingsreglement voorzien is dat de akte zal verleden
worden met tussenkomst van notaris d’ Hollander te Herenthout namens de
gemeente Herenthout; dat de koper de vrije keuze van notaris heeft; dat de koper
verklaard heeft zich bij deze keuze van notaris te willen aansluiten; dat de kosten,
verbonden aan de notariële akte, gedragen worden door de koper;
Gelet op het ontwerp van aankoopakte, opgemaakt door het kantoor van notaris d’
Hollander te Herenthout, dat aan de aankoopbelofte gehecht is;
Overwegende dat de aankoopprijs voor lot 15 door het College van burgemeester en
schepenen in zitting van 15 mei 2018 werd vastgesteld op € 97.229,70;
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen;
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Artikel 1. Machtiging wordt verleend voor de verkoop overeenkomstig het
toewijzingsreglement voor de verkaveling Cardijnlaan, goedgekeurd door onze raad
in vergadering van 6 november 2017, van lot 15 van het verkavelingsplan, gehecht
aan de verkavelingsvergunning met referte 045/263 d.d. 2 april 2012, zoals
aangeduid op het opmetingsplan van landmeter-expert Luc Bisschops d.d. 2 mei
2017, ten kadaster gekend sectie A, nummer 938N, met een oppervlakte van 418
m², aan de heer Sacha Peeters, wonende te 2270 Herenthout, Vliegplein 48, en
mevrouw Maxime Lens, wonende te 2220 Heist-op-den-Berg, Spoorwegstraat 14,
tegen de prijs van € 97.229,70.
De aankoopbelofte, ondertekend door de heer Peeters en mevrouw Lens wordt
aanvaard.
Artikel 2. De kosten, verbonden aan de akte van verkoop, zijn ten laste van de
koper.
Artikel 3. Notariskantoor S. d’Hollander te Herenthout zal instaan voor het verlijden
van de verkoopakte.
Artikel 4. Aangezien de koopprijs dient betaald te worden voorafgaand aan het
verlijden van de akte, wordt de bewaarder der hypotheken ontslagen van de
verplichting om ambtshalve inschrijving te nemen bij de overschrijving van de akte
van overdracht.
8. Verkaveling 'Cardijnlaan' - Aanvaarding aankoopbelofte Van Wichelen Buijs
Gelet op het Gemeentedecreet;
Gelet op de verkavelingsvergunning met referte 045/263, afgeleverd door het
College van burgemeester en schepenen van de gemeente Herenthout d.d. 2 april
2012;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 6 november 2017 houdende
goedkeuring van een reglement op de toewijzing van bouwgronden in de verkaveling
Cardijnlaan;
Gelet op de beslissingen van het College van burgemeester en schepenen van 15 mei
2018 houdende vaststelling van de prijzen van de eerste fase - d van de verkaveling
Cardijnlaan enerzijds en vaststelling van de inschrijvingswijze voor de eerste fase - d
van de verkaveling Cardijnlaan anderzijds;
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Gelet op de beslissing van het College van burgemeester en schepenen van 3
september 2018 houdende vaststelling van de rangorde van de kandidaten voor de
aankoop van gronden in de eerste fase – d van de verkaveling Cardijnlaan conform
het voormelde toewijzingsreglement;
Overwegende dat alle kandidaten – in volgorde en bij ex aequo volgens loting – in
openbare vergadering van 10 september 2018 de gelegenheid hebben gekregen om
een bouwgrond te kiezen;
Overwegende dat de heer Yoram Van Wichelen en mevrouw Aileen Buijs, wonende te
2590 Berlaar , Stationsstraat 214, een aankoopbelofte tekenden voor lot 14 van
voormelde verkaveling, thans ten kadaster gekend sectie A, nummer 938M, met een
oppervlakte van 418 m²;
Overwegende dat in het toewijzingsreglement is voorzien dat binnen de maand na de
ondertekening van de aankoopbelofte een voorschot ten bedrage van € 5.000,00
dient betaald te worden, waarna de aankoopbelofte voor aanvaarding zal voorgelegd
worden aan de gemeenteraad; dat het voorschot, betaald door de heer en mevrouw
Van Wichelen - Buijs, op de rekening van de gemeente werd ontvangen op 21
september 2018;
Gelet op het opmetingsplan, opgesteld door de heer Luc Bisschops, landmeterexpert, d.d. 2 mei 2017;
Gelet op het bodemattest, afgeleverd door OVAM d.d. 28 augustus 2018;
Overwegende dat in het toewijzingsreglement voorzien is dat de akte zal verleden
worden met tussenkomst van notaris d’ Hollander te Herenthout namens de
gemeente Herenthout; dat de koper de vrije keuze van notaris heeft; dat de koper
verklaard heeft zich bij deze keuze van notaris te willen aansluiten; dat de kosten,
verbonden aan de notariële akte, gedragen worden door de koper;
Gelet op het ontwerp van aankoopakte, opgemaakt door het kantoor van notaris d’
Hollander te Herenthout, dat aan de aankoopbelofte gehecht is;
Overwegende dat de aankoopprijs voor lot 14 door het College van burgemeester en
schepenen in zitting van 15 mei 2018 werd vastgesteld op € 97.229,70;
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen;
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Artikel 1. Machtiging wordt verleend voor de verkoop overeenkomstig het
toewijzingsreglement voor de verkaveling Cardijnlaan, goedgekeurd door onze raad
in vergadering van 6 november 2017, van lot 14 van het verkavelingsplan, gehecht
aan de verkavelingsvergunning met referte 045/263 d.d. 2 april 2012, zoals
aangeduid op het opmetingsplan van landmeter-expert Luc Bisschops d.d. 2 mei
2017, ten kadaster gekend sectie A, nummer 938M, met een oppervlakte van 418
m², aan de heer en mevrouw Van Wichelen – Buijs, wonende te 2590 Berlaar,
Stationsstraat 214, tegen de prijs van € 97.229,70.
De aankoopbelofte, ondertekend door de heer en mevrouw Van Wichelen - Buijs
wordt aanvaard.
Artikel 2. De kosten, verbonden aan de akte van verkoop, zijn ten laste van de
koper.
Artikel 3. Notariskantoor S. d’Hollander te Herenthout zal instaan voor het verlijden
van de verkoopakte.
Artikel 4. Aangezien de koopprijs dient betaald te worden voorafgaand aan het
verlijden van de akte, wordt de bewaarder der hypotheken ontslagen van de
verplichting om ambtshalve inschrijving te nemen bij de overschrijving van de akte
van overdracht.
9. Delegatie bevoegdheid met betrekking tot de goedkeuring, afkeuring of
wijziging van een verwerkersovereenkomst in kader van GDPR
Gelet op artikel 42, §1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 waarbij bepaald
wordt dat de gemeenteraad over de volheid van bevoegdheid beschikt;
Gelet op artikel 43, §1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 dat bepaalt dat
behoudens bij uitdrukkelijke toewijzing van een bevoegdheid in de zin van artikel 2,
tweede lid, aan de gemeenteraad, de gemeenteraad bij reglement bepaalde
bevoegdheden kan toevertrouwen aan het college van burgemeester en schepenen;
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Gelet op de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees
Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in
verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer
van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening
gegevensbescherming);
Overwegende dat Artikel 28, derde lid van de GDPR bepaalt dat de verwerking van
persoonsgegevens door een verwerker wordt geregeld in een overeenkomst of
andere rechtshandeling krachtens het Unierecht of het lidstatelijke recht die de
verwerker ten aanzien van de verwerkingsverantwoordelijke bindt, en waarin het
onderwerp en de duur van de verwerking, de aard en het doel van de verwerking,
het soort persoonsgegevens en de categorieën van betrokkenen, en de rechten en
verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijke worden omschreven;
Overwegende dat de gemeente regelmatig geconfronteerd wordt met situaties
waarbij er een dergelijke verwerkersovereenkomst moet opgemaakt worden;
Overwegende dat de gemeenteraad hierbij steeds de verwerkersovereenkomst moet
goedkeuren;
Overwegende dat dit de procedure nodeloos vertraagt, daar er zeer vaak gewerkt
wordt vanuit een basismodel;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Besluit:
met eenparigheid van stemmen:
Enig artikel. De gemeenteraad beslist om de bevoegdheid met betrekking tot de
goedkeuring, afkeuring of wijziging van een verwerkersovereenkomst te delegeren
aan het college van burgemeester en schepenen.
10. Goedkeuring toetreding raamcontract telecommunicatie van de Vlaamse
overheid
Gelet op artikel 43, 11° van het Gemeentedecreet;
Gelet op de wetgeving op de overheidsopdrachten, inzonderheid op de artikelen 2,4°
en 15 van de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde
opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
Gelet op de principiële beslissing van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 (zie
document
VR
PV
2017/13
punt
0029)
tot
gunning
via
een
onderhandelingsprocedure met bekendmaking van de overheidsopdracht waarvan
het voorwerp bestaat uit "Het aanbieden van een breed gamma van
telecommunicatiediensten, bestaande uit spraaktelefonie (vast en mobiel) en
marketingnummers, datacommunicatie (vast, mobiel en inclusief "Machine to
Machine" of "Internet of Things") en virtuele telefooncentrales (Cloud PBX)" verdeeld
over de volgende 4 percelen:
• Perceel 1: Vaste telefonie, marketingnummers & vaste datacommunicatie,
• Perceel 2: Mobiele telefonie, mobiele datacommunicatie voor professioneel
gebruik,
• Perceel 3: Mobiele datacommunicatie voor machines/toepassingen ("Machine to
Machine" en "Internet of Things"),
• Perceel 4: Virtuele telefooncentrale (Cloud PBX);
Gelet op het in uitvoering van deze beslissing door de projectleider Telecommunicatie
goedgekeurde bestek nr. 2017/HFB/OPMB/33326, inzonderheid waar het
Basiscontract stelt:
• punt 4.1: De Raamovereenkomsten wordt geplaatst door de Vlaamse
Gemeenschap, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering bij delegatie, in de
persoon van de Vlaamse minister bevoegd voor bestuurszaken, hierna genoemd
“Het Bestuur”
De Vlaamse Gemeenschap treedt daarbij op:
o enerzijds voor zichzelf (en dus voor de in 5.1.1 bedoelde entiteiten);
o anderzijds ook als opdrachtencentrale in de zin van artikel 2, 4° van de Wet
van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten
voor werken, leveringen en diensten voor de in punt 5.1.2 bedoelde entiteiten
welke krachtens artikel 15 van de voormelde Wet van 15 juni 2006, bij afname
vrijgesteld zijn van de verplichting om zelf een gunningsprocedure te volgen.
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• punt 4.2 : het Bestuur is bevoegd voor het opvolgen en bijsturen van de wijze
waarop de Dienstverlener de Raamovereenkomst uitvoert en het wijzigen en
beëindigen van de Raamovereenkomst, terwijl een Klant de leiding en het toezicht
(zoals bedoeld in art. 11 KB Uitvoering) uitoefent op de uitvoering van een door
die Klant bestelde Dienst of Project.
In dit Basiscontract wordt duidelijk aangegeven wie (Bestuur of Klant) welke
beslissing kan nemen.
• punt 6 : Dienstverlener heeft geen exclusief recht op het leveren van de
Dienstenpakketten.
Dit betekent o.a. dat voor wat betreft een locatie die (gebouw dat) door het
Bestuur of een Klant in gebruik wordt genomen na toetreding tot de
Raamovereenkomst, het Bestuur/de Klant de mogelijkheid heeft om een beroep te
doen op (een) alternatieve operator(en)/dienstverleners.
Dit betekent tevens dat de verschillende Klanten, evenwel met inachtneming van
de bepalingen zoals vastgelegd in punt 16.6 (en in het bijzonder de naleving van
een opzegperiode van drie (3) maanden), er kunnen voor opteren bepaalde
Dienstenpakketten niet of niet meer af te nemen indien ze van mening zijn dat ze
dit zelf of via een andere dienstverlener voor een betere prijs/kwaliteitverhouding
kunnen krijgen. Dienovereenkomstig geeft het Bestuur geen enkele garantie wat
betreft volume, noch qua trafiek, noch qua aantal abonnementen.
• Punt 16.6 : Aangezien, in overeenstemming met punt 6 , binnen deze opdracht
geen exclusiviteit wordt verleend aan de Dienstverlener, kan elke Klant tijdens de
volledige duur van de Raamovereenkomst, op elk ogenblik en onder de
voorwaarden van dit punt zonder kosten en zonder reden, ervoor opteren om alle
of bepaalde Diensten niet meer af te nemen.
In afwijking van de vorige alinea, zal de Klant die de afname stopzet van een
Dienst waarvoor door de Dienstverlener een fysieke installatie op de klantenlocatie
werd gerealiseerd, niettemin verplicht zijn tot het betalen van de maandelijkse
prijs gedurende een totale periode van (maximum) 24 maanden te re- kenen
vanaf de eerste ingebruikname; en dit als vergoeding voor de door de
Dienstverlener gemaakte kosten voor de fysieke installatie.
Een Klant die wenst af te zien van verdere afname, zal de Dienstverlener daarvan
via een aangetekende brief op de hoogte brengen en moet een opzegtermijn van
drie (3) maanden respecteren.
Alle bepalingen met betrekking tot de te nemen Exit maatregelen bij het einde
van de Raamovereenkomst vastgesteld in punt 16.3.2en met betrekking tot de
Bijstand na beëindiging van de Raamovereenkomst vastgesteld in punt 16.5,
gelden eveneens bij een Deelexit.
Gelet op de beslissing van de Vlaamse Regering van 22 juni 2018 waarbij
voornoemde opdracht gegund wordt aan:
• Wat betreft perceel 1 Vaste telefonie, marketingnummers & vaste
datacommunicatie:
▪ Proximus NV, met maatschappelijke zetel te 1030 Brussel, Koning Albert II-laan
27
• Wat betreft perceel 2 Mobiele telefonie, mobiele datacommunicatie voor
professioneel gebruik:
▪ Proximus NV, met maatschappelijke zetel te 1030 Brussel, Koning Albert II-laan
27
• Wat betreft perceel 3 Mobiele datacommunicatie voor machines/toepassingen
(“Machine to Machine” en “Internet of Things”):
▪ Orange Belgium NV met maatschappelijke zetel te 1140 Brussel, Bourgetlaan 3
• Wat betreft perceel 4 Virtuele telefooncentrale (Cloud PBX):
▪ Nextel NV, met maatschappelijke zetel te 2160 Wommelgem, Koralenhoeve 15
Overwegende dat als gevolg van de gunning van voormelde percelen, werd door de
Vlaamse Gemeenschap voor elk perceel met de gekozen dienstverlener een
raamovereenkomst met één dienstverlener in de zin van de wet van 15 juni 2006
gesloten waarbij de Vlaamse Gemeenschap telkens optreedt als opdrachtencentrale
in de zin van de artikelen 2, 4) en 15 van de wet van 15 juni 2006;
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Overwegende dat de gemeente van de mogelijkheid tot afname van één of meerdere
raamovereenkomsten via de opdrachtencentrale kan gebruik maken waardoor zij/het
krachtens artikel 15 van de wet van 15 juni 2006 is vrijgesteld van de verplichting
om zelf een gunningsprocedure te organiseren;
Overwegende dat dit nieuwe contract het huidige telecommunicatiecontract vervangt
waarvan we nu gebruik maken;
Overwegende dat het is aangewezen dat de gemeente gebruik maakt van deze door
de opdrachtencentrale aangeboden raamovereenkomst(en) om volgende redenen:
• de in deze raamovereenkomst(en) voorziene telecommunicatiediensten voldoen
aan de behoefte van de gemeente;
• de gemeente moet zelf geen gunningsprocedure moeten voeren wat een
besparing aan tijd en geld betekent;
• de Vlaamse overheid beschikt over know-how of technische expertise inzake
telecommunicatiediensten.
Overwegende dat de gemeente niet verplicht is tot afname van diensten;
Overwegende dat de gemeente de keuze heeft af te nemen van perceel 1 en/of 2
en/of 3 en/of 4 van voornoemde opdracht;
Overwegende dat de nodige budgetten beschikbaar zijn;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Artikel 1. De gemeente doet beroep op de opdrachtencentrale van de Vlaamse
Gemeenschap voor afname van telecommunicatiediensten aangeboden via de
Raamovereenkomst gesloten voor de volgende percelen:
• Perceel 1: Vaste telefonie, marketingnummers & vaste datacommunicatie,
• Perceel 2: Mobiele telefonie, mobiele datacommunicatie voor professioneel
gebruik,
• Perceel 3: Mobiele datacommunicatie voor machines/toepassingen ("Machine to
Machine" en "Internet of Things"),
• Perceel 4: Virtuele telefooncentrale (Cloud PBX);
Art. 2. Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering.
11. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst Industriezone Wolfstee Klein Gent
De heer Stijn Raeymaekers, raadslid, informeert naar de redenen waarom het
project aanzienlijke vertraging heeft opgelopen. De heer Maurice Helsen, schepen,
antwoordt dat o.m. een verandering binnen IOK van de persoon die het moet
opvolgen hieraan ten grondslag ligt, alsook het feit dat Grobbendonk het heeft laten
liggen. Wij hebben daar vaak achter geïnformeerd. Binnen IOK heeft men er ook niet
mee doorgewerkt.
Het raadslid informeert daarop of dit puur om een plan gaat of reeds een
engagement tot een opdracht. Schepen Helsen wijst erop dat tot op heden elk
bestuur jaarlijks wel één of andere herstelling heeft gedaan met alle gevolgen
vandien voor de bedrijven daar. Daarom is het idee gerezen om dit af te stemmen en
onder te brengen in één opdracht zodat het ook voordeliger is voor de besturen. Op
langere termijn geven we ook aan IOK de opdracht om naar een meer duurzame
oplossing te zoeken voor Atealaan. Nu is dat een lopende rekening waar geen einde
aan komt.
Raadslid Raeymaekers vraagt of er dan een tussentijdse rapportering kan gebeuren
en of er een raming werd gemaakt van wat die opdracht in totaal zal kosten.
Schepen Helsen antwoordt dat het onderzoek naar de oplossing losstaat van het
effectieve jaarlijks onderhoud. De studiekosten worden ook omgeslagen. De
technische diensten moeten dit opvolgen. Het zal in eerste instantie afhangen van de
opdrachten die door de besturen gegeven worden. Het raadslid dringt erop aan dat
bij het doorgeven van de beslissing al een raming wordt gevraagd.
Mevrouw Machteld Ledegen, raadslid, vraagt of er nog iets werd ondernomen voor de
sluis die zou aangelegd worden in de Klein gentstraat. Door de huidige toestand met
de brandweer van Herenthout helemaal rondrijden al fungeren zij als de snelst
adequate hulp. Schepen Helsen wijst erop dat wij daar niks te zeggen hebben
aangezien het ons grondgebied niet is. Er is destijds de belofte gemaakt om een sluis
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aan te leggen maar dat is nog niet gebeurd. Ik weet niet of we deze situatie gemeld
hebben aan de brandweer.
Mevrouw Ann Willems, voorzitter, zegt dat dit vanuit het college al meermaals aan
Grobbendonk werd gemeld en dat de brandweer ervan op de hoogte is dat ze daar
niet door kunnen. Schepen Helsen beaamt dat ook hij het verre van normaal vindt
dat Grobbendonk zo gehandeld heeft temeer omdat er meermaals in overleg is
gegaan en ook vanuit de Boerenbond brieven werden gestuurd maar tot dusver
zonder resultaat. De heer Patrick Heremans, burgemeester, voegt eraan toe dat we
van Grobbendonk zelfs de schriftelijke bevestiging gekregen hebben hoe men het
ging doen maar op terrein is het helemaal anders.
Raadslid Ledegen vraagt zich af of dit niet overkoepelend door de provincie kan
aangepakt worden. Schepen Helsen denkt dat er na 1 januari misschien iets in
Grobbendonk zal veranderen.
De heer Jan Van Dyck, raadslid, wil het over de kostenverdeling hebben. In
vergelijking met de andere gemeenten is Herenthout benadeeld als het gaat om de
opbrengst van het industrieterrein. In het overgrote deel is dit grondgebied
Herentals. Het heeft geen zin om alleen meters te tellen maar ook het belang moet
in rekening gebracht worden.
Voorzitter Willems zegt dat het plan aangeeft dat het aandeel van Herentals t.o.v.
Herenthout veel groter is.
De heer Ben Verhaegen, raadslid, wil nog eens terugkomen op het punt van raadslid
Ledegen. Hij meent dat het nuttig is om de algemene verkeersstructuur in dat gebied
ook op te nemen in de overeenkomst om er een duurzame oplossing voor te zoeken.
Schepen Helsen antwoordt dat deze overeenkomst enkel over werken gaat maar
bevestigt dat het probleem dat raadslid Verhaegen aanhaalt hem bekend is. Ook
binnen de politiezone Neteland wordt dat besproken. IOK is ook betrokken geweest
in de studie van de Klein-Gentstraat en zou in principe mee naar een oplossing
moeten zoeken.
Raadslid Verhaegen vraagt naar het standpunt van IOK in de sluizenkwestie.
Schepen Helsen wijst erop dat Grobbendonk daar het stuur vast heeft. IOK kan
alleen adviseren en bestuderen maar de wegbeheerder beslist. Dit probleem zou
kunnen opgenomen worden in een intergemeentelijke mobiliteitsstudie.
Raadslid Jan Van Dyck wijst erop dat IOK ook opbrengsten genereert uit het
industrieterrein maar de planningskosten gewoon doorrekent aan de gemeenten.
De heer Hugo Cambré, raadslid, zegt dat zijn fractie een maximale samenwerking
tussen de gemeenten bepleit en vindt dat deze kwestie in dit kader moet aangepakt
worden. Er is nog wel werk maar men moet streven naar collegiale oplossingen. Die
was tot dusver ver te zoeken.
Raadslid Jan Van Dyck zegt dat zijn fractie nooit iets geschreven heeft over
samenwerking met andere gemeenten en vindt het een valstrik. Volgens hem
moeten we op onze zelfstandigheid staan. De omliggende gemeenten hebben ons
soms ook een loer gedraaid. We spelen altijd de goeden en uiteindelijk worden we in
het zak gezet. Hier hebben we volgens het raadslid de kans om dit op een grotere
schaal te zien.
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 6 juli 2011 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Overwegende dat stad Herentals, de gemeente Herenthout, de gemeente
Grobbendonk de in bijlage gevoegde samenwerkingsovereenkomst wensen af te
sluiten teneinde een occasioneel gezamenlijke opdracht, overeenkomstig artikel 48
Wet inzake Overheidsopdrachten 17 juni 2016, te organiseren inzake de
infrastructuurwerken ‘Herstellingswerken industriezone Wolfstee – Klein Gent’;
Overwegende dat de besturen in functie van de occasioneel gezamenlijke opdracht
van werken voor de uitvoering van het infrastructuurwerk ‘Herstellingswerken
industriezone Wolfstee – Kleint Gent’, een opdrachtnemer wenst aan te stellen, die
zal instaan voor de studie, het ontwerp en de begeleiding van de besturen bij de
plaatsing en de uitvoering van de opdracht en voor de uitvoering van de werken door
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een
aannemer
(o.a.
opmaak
ontwerp,
raming,
opdrachtdocumenten,
gunningsverslag, werfopvolging, …);
Overwegende dat de stad Herentals, de gemeente Herenthout en de gemeente
Grobbendonk een beroep wensen te doen op IOK, dienstverlenende vereniging, voor
de uitvoering van bovenvermelde opdracht, welke een ‘in-house’-opdracht uitmaakt;
Overwegende dat artikel 30 van de Wet Overheidsopdrachten van 17 juni 2016
opdrachten die kaderen in diverse in house relaties uitsluit van het
toepassingsgebied van deze wet. Een opdracht die wordt gegund aan een
intergemeentelijk samenwerkingsverband door een aandeelhouder is een
gezamenlijke in house opdracht wanneer voldaan is aan de voorwaarden van artikel
30,§ 3 van deze wet:
Een aanbestedende overheid die op een privaat- of publiekrechtelijke rechtspersoon
geen controle uitoefent in de zin van paragraaf 1, kan niettemin een
overheidsopdracht plaatsen bij die rechtspersoon zonder deze wet toe te passen,
indien aan elk van de volgende voorwaarden is voldaan:
1°de aanbestedende overheid oefent, samen met andere aanbestedende overheden,
op die rechtspersoon toezicht uit zoals op hun eigen diensten;
2°meer dan 80 % van de activiteiten van die rechtspersoon behelst de uitvoering
van taken die hem zijn toegewezen door de controlerende aanbestedende overheden
of door andere, door diezelfde aanbestedende overheden gecontroleerde
rechtspersonen; en
3°er is geen directe participatie van privékapitaal in de gecontroleerde
rechtspersoon, met uitzondering van geen controle of blokkerende macht
opleverende vormen van participatie van privékapitaal, vereist krachtens de
nationale wetgeving, in overeenstemming met de verdragen, die geen beslissende
invloed uitoefenen op de gecontroleerde rechtspersoon.
Voor de toepassing van het eerste lid, onder 1°, oefenen de aanbestedende
overheden gezamenlijk toezicht uit op een rechtspersoon indien aan elk van de
volgende voorwaarden is voldaan:
1°de
besluitvormingsorganen
van
de
gecontroleerde
rechtspersoon
zijn
samengesteld uit vertegenwoordigers van alle deelnemende aanbestedende
overheden.
Individuele
vertegenwoordigers
kunnen
verscheidene
of
alle
deelnemende aanbestedende overheden vertegenwoordigen;
2°deze aanbestedende overheden zijn in staat gezamenlijk beslissende invloed uit te
oefenen op de strategische doelstellingen en belangrijke beslissingen van de
gecontroleerde rechtspersoon; en
3°de gecontroleerde rechtspersoon mag geen belangen nastreven die in strijd zijn
met de belangen van de controlerende aanbestedende overheden.
Overwegende dat in casu voldaan is aan alle bovenvermelde voorwaarden; IOK heeft
immers een aandeelhoudersstructuur van louter openbare besturen; Alle activiteiten
van IOK worden verricht ten behoeve van haar aandeelhouders; De bestuursorganen
van IOK zijn samengesteld uit vertegenwoordigers van alle aandeelhouders zodat
toezicht door de aandeelhouders wordt uitgeoefend op IOK zoals op de eigen
diensten;
Overwegende dat op basis van bovenvermelde overwegingen in casu toepassing kan
worden gemaakt van de ‘in-house’-exceptie, waardoor een aandeelhouder
rechtstreeks opdrachten kan toekennen aan IOK zonder toepassing te maken van de
overheidsopdrachtenwetgeving;
Overwegende dat de technische dienst van IOK reeds eerdere opdrachten voor het
bestuur naar tevredenheid heeft uitgevoerd;
Overwegende dat de technische dienst van IOK een grote expertise en know-how
heeft verworven inzake diverse studieopdrachten, ten gevolge van de uitvoering van
talrijke gelijkaardige opdrachten voor haar aandeelhouders gedurende sinds
meerdere jaren;
Overwegende dat de werkelijk geleverde prestaties worden vergoed door het bestuur
tegen de uurtarieven zoals door de raad van bestuur van IOK jaarlijks vastgelegd;
dat voor deze prestaties in 2018 het tarief voor een stafmedewerker 75,76 euro en
voor een technisch of administratief medewerker 56,27 euro (exclusief BTW); dat
BTW niet van toepassing is op deze opdracht;
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Besluit met eenparigheid van stemmen:
Artikel 1. De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad
Herentals, de gemeente Herenthout, de gemeente Grobbendonk en IOK inzake de
geplande
occasioneel
gezamenlijke
opdracht
voor
infrastructuurwerken
‘Herstellingswerken industriezone Wolfstee – Klein Gent', zoals toegevoegd in bijlage,
goed
Art. 2. Aan dienstverlenende vereniging IOK wordt de opdracht gegeven tot de
uitvoering
van
een
studieopdracht
aangaande
infrastructuurwerk
‘Herstellingswerken industriezone Wolfstee – Klein Gent’.
12. Goedkeuring
artistiek
pedagogisch
project
gemeentelijke
muziekacademie
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Gelet op het Decreet van 9 maart 2018 betreffende het deeltijds kunstonderwijs;
Overwegende dat vanaf 1 september 2018 het nieuwe decreet voor het deeltijds
kunstonderwijs in voege treedt;
Overwegende dat het nieuwe decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs een
artistiek pedagogisch project verplicht stelt voor elke academie;
Gelet op het feit dat dit artistiek pedagogisch project weerspiegelt waar onze
gemeentelijke muziekacademie voor staat;
Gelet op het feit dat dit artistiek pedagogisch project moet ondertekend worden door
elke leerling om regelmatig en financierbaar te zijn;
Gelet op de goedkeuring van het ABOC d.d. 31 augustus 2018;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Enig artikel. De raad geeft goedkeuring aan het voorgebracht artistiek pedagogisch
project voor de Gemeentelijke Muziekacademie Herenthout.
13. Aanpassing reglement sociale dienst personeel
De gemeenteraad besluit met eenparigheid van stemmen om dit agendapunt uit te
stellen naar de volgende vergadering.
14. IVEKA – Goedkeuring agenda algemene vergadering d.d. 12 december
2018 met inbegrip van voorstellen van partiële splitsing door overneming en
statutenwijzigingen
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Overwegende dat de gemeente voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en
gas deelneemt aan de opdracht¬houdende vereniging Iveka, Intercommunale
Vereniging voor de Energie¬distributie in de Kempen en het Antwerpse;
Overwegende dat de gemeente per aangetekend schrijven van 13 september 2018
werd opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering in buitengewone
zitting van Iveka die op 12 december 2018 om 18u00 zal plaatshebben in Den Eyck,
Houtum 39 te 2460 Kasterlee;
Overwegende dat een dossier met documentatiestukken uitgewerkt door de raad van
bestuur in zitting van 11 september 2018 aan de gemeente werd over¬gemaakt; dat
door een nazending op 24 september 2018 de agenda werd geherformuleerd en
aanvullende documentatie werd bezorgd;
Voorstellen
van
partiële
beslissingen
door
overneming
Overwegende dat naar aanleiding van de uittredingen van de 15 Iveka-gemeenten
die ervoor geopteerd hebben om op 1 april 2019 toe te treden tot de
opdrachthoudende vereniging Iveg (het toekomstige Fluvius Antwerpen) en waarvan
akte genomen werd op de algemene vergadering van 19 juni 2018 een voorstel van
partiële beslissing door overneming werd overgemaakt; dat tevens een voorstel van
partiële splitsing werd bezorgd in verband met de uittreding van de gemeente
Vorselaar uit Iveg en de uitbreiding van haar aansluiting bij Iveka voor de activiteit
elektriciteit;
Overwegende dat het gehele vermogen van deze activiteiten, die alle activa en
passiva en alle rechten en plichten omvat, overeenkomstig artikel 677 en volgende
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van het Wetboek van Vennoot¬schappen zal overgaan naar de andere
opdrachthoudende vereniging en dit vanaf 1 april 2019;
Overwegende dat de opschortende voorwaarden inzake de partiële splitsingen door
overneming zijn:
- voor de overgang van de 15 gemeenten:
de vervulling van de nog niet vervulde opschortende voorwaarden die werden
vastgelegd voor de fusie van Iveg met IMEA en Integan, zoals het bekomen van
de goedkeuring van de Vlaamse regering inzake het verzoek tot verschuiving van
de einddatum van de duurtijd van beide opdrachthoudende verenigingen naar 1
april 2019, de goedkeuring van de lopende statutenwijzigingen in de kapitaal- en
aandelenstructuur
van
Iveg,
de
instemming
van
de
bevoegde
mededingingsautoriteiten omtrent de fusie en het verkrijgen vanwege de VREG
van de erkenning van ‘Fluvius Antwerpen’ als distributienetbeheerder elektriciteit
en aardgas;
- voor de overgang van de gemeente Vorselaar:
het bekomen van de goedkeuring van de Vlaamse regering inzake het verzoek tot
verschuiving van de einddatum van de duurtijd van beide opdrachthoudende
verenigingen naar 1 april 2019;
- voor beide dossiers:
voorafgaande goedkeuring van de algemene vergaderingen van Iveg en Iveka van
deze dossiers en van de voorgestelde statutenwijzigingen.
Overwegende dat de raden van bestuur van Iveg en Iveka ervoor opteerden de
onderlinge ruilverhoudingen voor de aandelen van de overnemende vereniging en de
partieel te splitsen vereniging te baseren op de verhouding van de waarde van de
aandelen bepaald op basis van het eigen vermogen op 30 juni 2018 tussen beide
betrokken distributienetbeheerders, dit na realisatie van de statutenwijzigingen; dat
er gewerkt wordt met een voorlopige ruilverhouding gebaseerd op de gegevens per
30 juni 2018; dat op basis van de definitieve cijfers per 31 december 2018 die
geattesteerd zullen worden door de betrokken commissarissen, de definitieve
ruilverhouding, bepaald aan de hand van de goedgekeurde ruilverhoudingsmethodiek
met betrekking tot de cijfers van 30 juni 2018 (voorlopige ruilverhouding), zal
worden vastgelegd en verwerkt;
Overwegende dat de deelnemers één maand voor de algemene vergadering op de
zetel van de vereniging kennis kunnen nemen van de splitsingsvoorstellen, de
bijzondere verslagen van de raad van bestuur en de overige stukken bedoeld in de
artikelen 730, 731 en 733 van het Wetboek van Vennootschappen en kosteloos een
kopie van deze stukken kunnen verkrijgen;
Statutenwijzigingen
Overwegende dat de voorgestelde statutenwijzigingen hun oorsprong vinden in de
voorstellen van partiële splitsing door overneming inzake de overgang van Iveka
naar Iveg van de activiteiten verbonden aan de 15 uittredende gemeenten en van de
overgang van Iveg naar Iveka van de activiteiten verbonden aan de gemeente
Vorselaar die haar aansluiting bij Iveka uitbreidt tot de activiteit elektriciteit;
Overwegende dat ingevolge de uittreding van de 15 gemeenten uit Iveka en de
overgang van de gemeente Vorselaar en in de toekomst van eventueel nog andere
Iveg-gemeenten naar Iveka dient rekening te worden gehouden met een aantal
specifieke vereisten:
- ten eerste het zorg dragen voor ‘de neutraliteit van deze overgang”:
om te kunnen garanderen dat alle blijvende deelnemende gemeenten van Iveka hun
rechtmatig aandeel in de winst behouden ten opzichte van hun winstaandeel van
vóór de realisatie van de partiële splitsing, waarbij Vorselaar toetreedt tot Iveka en
na realisatie van de uittreding van de 15 gemeenten die de overstap maken naar
Fluvius Antwerpen, dienen de kapitaalstructuur en de winstverdeling te worden
aangepast.
Naast de bestaande aandelen A (niet-preferente aandelen) worden zowel in de
activiteit netbeheer elektriciteit als in de activiteit netbeheer gas ook aandelen A’
(preferente
aandelen
voorzien.
Zij
bekomen
eveneens
stemrecht.
Zij
worden
gedefinieerd
met
bijhorende
aanpassing
van
de
winstverdelingsmodaliteiten (talonbepaling).
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- ten tweede de toevoeging van het ‘Iveg-statuut’ inzake de openbare verlichting:
door de overgang van de activiteit netbeheer elektriciteit van de gemeente Vorselaar
naar Iveka ontstaan binnen Iveka voor de gemeenten twee soorten statutaire
bepalingen inzake de openbare verlichting.
Aangezien bij Iveg alle installaties openbare verlichting in eigendom ingebracht zijn
en er aandelen V bestaan die in de winstverdeling vergoed worden, dient deze
situatie eveneens te worden voorzien bij Iveka.
Dit geeft onder meer aanleiding tot:
• de uitbreiding van het vennootschapsdoel met de aanleg van zowel de openbare
verlichting als de ermee gepaard gaande dienstige infrastructuur en precisering
van de reeds bestaande nevenactiviteit met beperkte beheersoverdracht bij
Iveka;
• de invoering van aandelen Aov;
• toevoeging van de situatie inbreng in volle eigendom;
•
aanpassing van de winstverdeling waarbij in de situatie met volledige inbreng
van de openbare verlichtingsinstallaties de opdrachthoudende vereniging de
investeringen in de openbare verlichting draagt, begrensd tot het bedrag van de
trekkingsrechten.
- ten derde de toevoeging van het beheer van Strategische participaties:
vermits Iveg een aandelenportefeuille Publi-T beheert in opdracht van de
deelnemende gemeen¬ten, inclusief de gemeente Vorselaar en de Iveka-statuten
momenteel geen bepalingen inzake het beheer van Strategische participaties
bevatten, dient er een aantal statutaire bepalingen te worden ingelast:
• de inschrijving in het vennootschapsdoel en bij de inbreng van de activiteit beheer
van strategische participaties;
• de introductie van aandelen Apt met betrekking tot Publi-T;
• toevoeging dat het winstsaldo met betrekking tot de aandelen Apt verdeeld wordt
overeenkomstig de participaties van elke deelnemer binnen de verschillende
soorten aandelen;
• de inlassing van bepalingen inzake modaliteiten met betrekking tot de beëindiging
van de intergemeentelijke samenwerking in dit verband;
Overwegende dat, overeenkomstig artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de
intergemeentelijke samen¬werking, de gemeenteraad zijn goedkeuring dient te
hechten aan de agenda van de algemene ver¬gadering en onder meer op expliciete
wijze aan de voorstellen van partiële splitsing en aan de voorgestelde
statutenwijzigingen;
Gelet op het besluit van onze raad van 9 september 2013 waarbij mevrouw Tine
Witvrouwen werd aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente om deel te
nemen aan alle algemene vergaderingen van de opdrachthoudende vereniging Iveka
die vanaf het jaar 2014 georganiseerd worden tot en met 31 december 2018, met
als plaatsvervanger de heer Leo Van Herck;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Artikel 1. zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering
in buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging Iveka d.d. 12
december 2018:
1. Statutenwijzigingen:
1.1.
Kennisneming bijzondere verslagen van de raad van bestuur en van de
commissaris met staat van activa en passiva per 30 juni 2018 – in het kader van
artikel 413 wetboek van vennootschappen – ter verantwoording van de wijziging van
het doel
1.2. Goedkeuring van de statutenwijzigingen.
2.
Realisatie van een partiële splitsing door overneming conform art. 677 en 728
e.v. van het W.Venn. van
i.
de Opdrachthoudende Vereniging Iveka (te splitsen vennootschap) om de
activiteiten van de gemeenten Aartselaar, Borsbeek, Boom, Brecht, Edegem, Hove,
Kontich, Lier, Lint, Rumst, Schelle, Schilde, Schoten, Stabroek, Wijnegem welke zij
tot 1 april 2019 hebben toevertrouwd aan Iveka over te brengen naar de
Opdrachthoudende
Vereniging
Iveg
(overnemende
vennootschap).
ii.
de Opdrachthoudende Vereniging Iveg (te splitsen vennootschap) om de
156

activiteiten van de gemeente Vorselaar welke zij tot 1 april 2019 heeft toevertrouwd
aan Iveg over te brengen naar de Opdrachthoudende Vereniging Iveka
(overnemende
vennootschap).
2.1.
Vaststelling van de in de splitsingsvoorstellen opgenomen opschortende
voorwaarden en tijdsbepaling.
2.2.
Kennisneming van de splitsingsvoorstellen (art. 728 W.Venn.) en van de
bijzondere verslagen van de raad van bestuur (art. 730 W.Venn.) en van de
commissaris (art. 731 W.Venn.) met betrekking tot de voorstellen tot partiële
splitsing door overneming, met boekhoudkundige uitwerking per 1 april 2019.
2.3. Goedkeuring van :
a.
de
partiële
splitsingen
door
overneming
van
•
de Opdrachthoudende Vereniging Iveka (te splitsen vennootschap) om de
activiteiten van de gemeenten Aartselaar, Borsbeek, Boom, Brecht, Edegem, Hove,
Kontich, Lier, Lint, Rumst, Schelle, Schilde, Schoten, Stabroek, Wijnegem welke zij
tot 1 april 2019 hebben toevertrouwd aan Iveka over te brengen naar de
Opdrachthoudende
Vereniging
Iveg
(overnemende
vennootschap).
•
de Opdrachthoudende Vereniging Iveg (te splitsen vennootschap) om de
activiteiten van de gemeente Vorselaar welke zij tot 1 april 2019 heeft toevertrouwd
aan Iveg over te brengen naar de Opdrachthoudende Vereniging Iveka
(overnemende vennootschap).
omvattende alle activa en passiva en alle rechten en plichten, niets uitgezonderd,
noch voorbehouden, en dit op basis van een balans afgesloten op 30 juni 2018, met
inwerkingtreding per 1 april 2019,
b. de overeenkomstige kapitaalwijzigingen,
c. de doelwijziging.
2.4.
Aanvaarding van de uitbreiding van de aansluiting met de activiteit
elektriciteit van de gemeente Vorselaar binnen Iveka vanaf 1 april 2019.
2.5. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de
desbetreffende machtiging naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de partiële
splitsingen en kapitaalwijzigingen en inzonderheid verlening van machtiging aan de
Raad van Bestuur met mogelijkheid tot subdelegatie om :
a)
de al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die gelden ten
aanzien van de partiële splitsingen zoals vermeld onder punt 2.1. vast te stellen;
b)
de
verwezenlijking
van
partiële
splitsingen
vast
te
stellen;
c)
het overgedragen vermogen exact te beschrijven, en desgevallend de
hypotheek¬bewaarders vrij te stellen van het nemen van een ambtshalve
inschrijving;
d)
de definitieve ruilverhouding in het kader van de partiële splitsingen vast te
stellen op basis van de geactualiseerde netto en bruto-waarde van de activa en
passiva van de partieel op te splitsen verenigingen en de overnemende verenigingen
per 31 maart 2019, berekend volgens de principes vastgelegd in de partiële
splitsingsvoorstellen
en
de
bijzondere
verslagen
over
de
partiële
splitsingsvoorstellen, dit na revisorale controle van de cijfers per 31 maart 2019;
e) daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen
wat nodig of nuttig kan zijn;
f)
alle formaliteiten te vervullen m.b.t. de neerlegging en publicatie van de
beslissingen van de buitengewone algemene vergadering en de uitvoering van de
partiële splitsingen in de meest brede zin.
2.6. Verlenen van machtiging om de beslissingen genomen in voorgaande
agendapunt 1 en 2.1 t.e.m. 2.5 bij authentieke akte te doen vaststellen.
3.
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 2019 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde
begroting 2019.
4. Statutaire benoemingen.
5. Statutaire mededelingen.
Artikel 2. zijn goedkeuring te hechten aan de voorstellen van partiële splitsing Iveg
/ Iveka door overneming inzake de overgang van Iveka naar Iveg van de activiteiten
verbonden aan de 15 uittredende gemeenten en inzake de overgang van Iveg naar
Iveka van de activiteiten verbonden aan de gemeente Vorselaar die haar aansluiting
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bij Iveka uitbreidt tot de activiteit elektriciteit onder de in de consideransen vermelde
opschortende voorwaarden.
Artikel 3. zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde statutenwijzigingen van
de opdrachthoudende vereniging Iveka onder de in de consideransen vermelde
opschortende voorwaarden.
Artikel 4. de vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de
algemene vergadering in buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging
Iveka op 12 december 2018 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of
verdaagd zou worden), op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de
beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen 1
en 2 van onderhavige raadsbeslissing.
Artikel 5. Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering
van voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan
de opdrachthoudende vereniging Iveka, ter attentie van het secretariaat, (in pdfversie) uitsluitend op het e-mailadres intercommunales@eandis.be.
15. CIPAL - Goedkeuring ontwerp statutenwijziging
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking
(hierna kortweg “DIS”);
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en in het bijzonder op de artikelen 19
tot en met 43 inzake de werking en de bevoegdheid van de gemeenteraad;
Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur (hierna kortweg
“DLB”) en in het bijzonder op art. 605 van het DLB;
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van de dienstverlenende vereniging
Cipal (hierna kortweg “Cipal dv”);
Overwegende dat de statuten van Cipal dv dienen gewijzigd te worden om deze in
overeenstemming te brengen met de bepalingen van het DLB inzake (1) de
samenstelling, wijze van voordracht en benoeming van de leden van de raad van
bestuur en (2) inzake de afschaffing van het directiecomité als orgaan van dagelijks
bestuur;
Overwegende dat ook nog een beperkt aantal andere wijzigingen in de statuten
doorgevoerd worden zoals uiteengezet in de toelichtende nota bij het ontwerp van
statutenwijziging;
Overwegende dat hiertoe op vrijdag 14 december 2018 om 10.30 uur een
buitengewone algemene vergadering van Cipal dv zal plaatsvinden;
Gelet op de statuten van Cipal dv, zoals laatst gewijzigd op 15 december 2017,
goedgekeurd bij besluit van 7 februari 2018 van de Vlaamse minister van
Binnenlands Bestuur;
Gelet op het ontwerp van statutenwijziging van Cipal dv, goedgekeurd door de raad
van bestuur in zitting van 11 september 2018 en per aangetekend schrijven van 12
september 2018 aan de gemeente overgemaakt;
Gelet op de toelichtende nota bij het ontwerp van statutenwijziging;
Overwegende dat artikel 39 DIS bepaalt dat uiterlijk 90 kalenderdagen voor de
algemene vergadering die de statutenwijzigingen 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 respectievelijke vertegenwoordigers op
de algemene vergadering;
Gelet op het voorstel van de raad van bestuur van Cipal dv;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 10 oktober 2016 houdende
aanduiding van de heer Wim Van Looy, raadslid, als vertegenwoordiger van de
gemeente op de algemene vergaderingen van de dienstverlenende vereniging Cipal
en dit tot hernieuwing van de gemeenteraad;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 14 oktober 2013, in het bijzonder
artikel 4 houdende aanduiding van de heer Gert Van Dyck, raadslid, als
plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente op de algemene
vergaderingen van de dienstverlenende vereniging Cipal tot en met 31 december
2018;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
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Besluit met eenparigheid van stemmen:
Artikel 1. Maakt zich, na onderzoek van de bekomen documenten en de
toelichtende nota bij het ontwerp van statutenwijziging, de motieven die hierin
vervat zijn met betrekking tot de hierna goedgekeurde artikelen eigen.
Artikel 2. Keurt de wijziging van artikel 5 van de statuten goed.
Artikel 3. Keurt de wijziging van artikel 36, §1 van de statuten goed.
Artikel 4. Keurt de wijziging van artikel 37 van de statuten goed.
Artikel 5. Keurt de invoeging van een nieuw artikel 49 in de statuten goed.
Artikel 6. Keurt de wijzigingen aan het opschrift van de statuten goed om deze in
overeenstemming te brengen met de genomen besluiten.
Artikel 7. De vertegenwoordiger van de gemeente op de buitengewone algemene
vergadering van CIPAL dv van 14 december 2018 wordt gemandateerd om
overeenkomstig onderhavige beslissing te stemmen.
Artikel 8. Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de
uitvoering van dit besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen van CIPAL dv.
16. CIPAL – Goedkeuring agenda algemene vergadering d.d. 14 december
2018
Gelet op het gemeentedecreet en in het bijzonder op artikel 42 inzake de
bevoegdheid van de gemeenteraad;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur (hierna kortweg
“DLB”) en in het bijzonder op art. 605 van het DLB;
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van de dienstverlenende vereniging
Cipal (hierna kortweg “Cipal ”);
Gelet op de statuten van Cipal;
Gelet op de oproeping van 9 oktober 2018 tot de Buitengewone Algemene
Vergadering van Cipal van 14 december 2018 met de volgende agendapunten:
1. Bespreking en goedkeuring van de begroting voor het boekjaar 2019 met inbegrip
van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie.
2. Wijziging van de eerste zin van artikel 5 van de statuten om deze zin te
vervangen door volgende zin:
“De zetel van de vereniging is gevestigd te 2440 Geel, Gasthuisbos 4.”
3. Wijziging aan artikel 36, §1 van de statuten, om er het vijfde lid te vervangen
door volgende tekst:
“Behalve in (1) spoedgevallen, welke de raad van bestuur met twee derden van
de geldig uitgebrachte stemmen vaststelt en waardoor de oproepingstermijn kan
worden verkort tot minimaal 30 kalenderdagen, en (2) het geval waarvan sprake
in artikel 37 van de statuten, wordt de bijeenroeping van de algemene
vergadering uiterlijk vijfenveertig kalenderdagen voor haar zitting bij
aangetekende brief of via een adequate digitale wijze van communicatie aan de
deelnemers medegedeeld.”
Wijziging aan artikel 36, §1 van de statuten, om er het zesde lid te schrappen.
4. Wijziging aan artikel 37 van de statuten, om er het tweede lid te vervangen door
volgende tekst:
“Is het aantal vertegenwoordigde stemmen onvoldoende om geldig te
beraadslagen en te beslissen, geldt een termijn van minimaal dertig
kalenderdagen om een nieuwe algemene vergadering bijeen te roepen. Die
vergadering kan geldig beraadslagen en beslissen over de punten die een tweede
maal op de agenda voorkomen ongeacht het aantal vertegenwoordigde stemmen.
De tekst van artikel 37 wordt in de tweede bijeenroeping vermeld.”
5. Wijziging aan de statuten om er in fine een nieuw artikel 49 in te voegen waarvan
de tekst luidt als volgt:
“Artikel 49.
§1. Vanaf de eerste algehele vervanging van de raad van bestuur naar aanleiding
van de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 zijn volgende wijzigingen van de
statuten automatisch van toepassing:
- in artikel 15, §1, eerste zin wordt het getal “tweeëntwintig” vervangen door
“vijftien”;
159

- in artikel 15, §1, eerste zin wordt tussen “de” en “deelnemers” het woord
“gemeentelijke” ingevoegd;
- in artikel 15, §1, eerste lid, wordt het getal “48” vervangen door “436” en achter
het woord “decreet” de woorden “over het lokaal bestuur” toegevoegd;
aan artikel 15, §1, tweede lid wordt een zin toegevoegd die luidt als volgt
“Maximaal twee derden van de leden mag van hetzelfde geslacht zijn.”
- in artikel 15, §2 worden de eerste en derde zin geschrapt;
- in artikel 15 wordt §3 vervangen door volgende tekst: “Als de deelnemende
gemeenten kandidaat-bestuurders voordragen die geen lid zijn van een
gemeenteraad of van een districtsraad van een van de deelnemende gemeenten,
maar van wie de deskundigheid over de statutair bepaalde doelstellingen manifest
aantoonbaar is, wordt die voordracht uitdrukkelijk gemotiveerd. In dat geval is de
onverenigbaarheid van het mandaat van bestuurder met de functie van werknemer
van een deelnemend openbaar bestuur, vermeld in artikel 436, eerste lid, 8° van het
decreet over het lokaal bestuur, niet van toepassing.”;
- de tekst van artikel 15bis wordt vervangen door volgende tekst:
“§1. Aan de vergaderingen van de raad van bestuur wordt deelgenomen door ten
hoogste één door een deelnemer-gemeente aangewezen afgevaardigde die lid is met
raadgevende stem. Iedere deelnemende gemeente heeft het recht, tot lid van de
raad van bestuur met raadgevende stem, een gemeenteraadslid aan te wijzen,
verkozen op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college
van burgemeester of schepenen, en deze aanwijzing voor te leggen aan de algemene
vergadering die overgaat tot de samenstelling van de raad van bestuur na de
algehele vernieuwing van de gemeenteraden;
§2. Indien slechts één gemeente van dit recht gebruik maakt, neemt de algemene
vergadering akte van deze gemeenteraadsbeslissing en woont het aldus aangewezen
lid vanaf dat ogenblik met raadgevende stem de zittingen van de raad van bestuur
bij.
Bij verlies van het mandaat van een overeenkomstig de voorgaande paragraaf
aangewezen lid met raadgevende stem vóór het verstrijken van de duur bepaald in
§ 3 van dit artikel, heeft de gemeente die de oorspronkelijke aanwijzing heeft
verricht,
het
recht
onmiddellijk
in
de
vervanging
te
voorzien
bij
gemeenteraadsbeslissing. Het aldus aangewezen lid wordt opgenomen in de
eerstvolgende raad van bestuur en voltooit het mandaat van zijn voorganger.
§3. Indien meer dan één gemeente van dit recht gebruik maakt, neemt de algemene
vergadering akte van de gemeenteraadsbeslissingen en bepaalt zij de rangorde van
de aangewezen leden met raadgevende stem in afdalende volgorde als volgt:
- in eerste instantie komen de leden aan bod die aangewezen werden door de
gemeenten die niet vertegenwoordigd zijn in de raad van bestuur door een op hun
voordracht benoemd bestuurder;
- in tweede instantie komen de leden aan bod die met eenparigheid van stemmen
door hun gemeenteraad aangewezen werden;
- vervolgens komen de leden aan bod die niet van hetzelfde geslacht zijn als de
meerderheid van de bestuurders;
- tenslotte geldt in ondergeschikte orde de leeftijd waarbij voorrang wordt gegeven
aan het jongste aangewezen lid.
Het eerste volgens deze rangorde aangewezen lid met raadgevende stem woont
vanaf dat ogenblik de raad van bestuur bij. Bij verlies van het mandaat van een
overeenkomstig deze paragraaf aangewezen lid met raadgevende stem vóór het
verstrijken van de duur bepaald in § 3 van dit artikel, komt het opengevallen
mandaat toe aan het aangewezen lid dat in de oorspronkelijk opgemaakte rangorde
als best geplaatste daarvoor in aanmerking komt. Het aldus aangewezen lid woont
vanaf dat ogenblik de zittingen van de raad van bestuur bij en voltooit het mandaat
van zijn voorganger.
§3. De duur van het mandaat van lid met raadgevende stem bedraagt zes jaar. Het
is hernieuwbaar. Het eindigt onmiddellijk na de eerste algemene vergadering die
overgaat tot de samenstelling van de raad van bestuur na de algehele vernieuwing
van de gemeenteraden.
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§4. De bepalingen van artikel 17, §2 van de statuten zijn van toepassing op het lid
van de raad van bestuur met raadgevende stem. Het lid met raadgevende stem
wordt geacht ontslagnemend te zijn bij vrijwillig ontslag en bij afzetting waartoe
wordt beslist door de gemeenteraad die hem heeft afgevaardigd.”
- artikel 25 wordt geschrapt (afschaffing van het directiecomité);
- in artikel 28 worden het zinsdeel “hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks
bestuur, door het directiecomité als college” en de tekst “(casu quo directiecomité)”
geschrapt;
- in artikel 47, §2 wordt de laatste zin geschrapt.
§2. Er wordt volmacht verleend aan de Raad van Bestuur om de statuten te
coördineren van zodra de wijzigingen bedoeld in voorgaande paragraaf
plaatsvinden.”
1. Wijzigingen aan het opschrift van de statuten om deze in overeenstemming te
brengen met de genomen besluiten.
2. Statutaire ontslagen en benoemingen.
3. Machten te verlenen tot uitvoering van de genomen besluiten.
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van heden tot goedkeuring van de
agendapunten 2 tot en met 6 met betrekking tot het ontwerp van statutenwijziging
van Cipal overeenkomstig het op 12 september 2018 aan de deelnemers verstuurde
ontwerp;
Gelet op de toelichtende nota bij de overige agendapunten 1, 7 en 8 van de
Buitengewone Algemene Vergadering;
Gelet op het voorstel van de Raad van Bestuur van Cipal;
Overwegende dat geen redenen voorhanden zijn om goedkeuring van de
agendapunten 1, 7 en 8 te weigeren;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 10 oktober 2016 houdende
aanduiding van de heer Wim Van Looy, raadslid, als vertegenwoordiger van de
gemeente op de algemene vergaderingen van de dienstverlenende vereniging Cipal
en dit tot hernieuwing van de gemeenteraad;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 14 oktober 2013, in het bijzonder
artikel 4 houdende aanduiding van de heer Gert Van Dyck, raadslid, als
plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente op de algemene
vergaderingen van de dienstverlenende vereniging Cipal tot en met 31
december2018;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Artikel 1. Op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota worden de
agendapunten 1, 7 en 8 van de Buitengewone Algemene Vergadering van Cipal van
14 december 2018, zoals overgemaakt per e-mail d.d. 10 oktober 2018,
goedgekeurd.
Artikel 2. De gemeentelijke vertegenwoordiger wordt gemandateerd om op de
Buitengewone Algemene Vergadering van Cipal van 14 december 2018 te handelen
en te beslissen conform dit besluit. Indien de algemene vergadering niet geldig zou
kunnen beraadslagen of indien de algemene vergadering om welke reden dan ook
zouden worden verdaagd, dan blijft de gemeentelijke vertegenwoordiger gemachtigd
om deel te nemen aan elke volgende vergadering met dezelfde agenda.
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
CIPAL.
17. IKA - Goedkeuring agenda algemene vergadering d.d. 17 december 2018
De heer Jan Van Dyck, raadslid, vraagt of er een wijziging is in het percentage dat
nodig is voor de ontbinding van IKA. Hij legt de vraag uit door te stellen dat in de
huidige statuten staat dat minstens 60 % van de deelnemende gemeenten akkoord
moet gaan met een ontbinding, een quorum dat in het voorjaar niet werd gehaald.
Dit zou kunnen omzeild worden door de statuten te wijzigen.
De heer Maurice Helsen, schepen, verzekert dat het hier gaat om wijzigingen die
decretaal bepaald zijn maar vindt eveneens dat we op onze hoede moeten blijven
temeer omdat we in de toekomst geen zitje meer zullen hebben in de raad van
bestuur.
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Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Gelet op het Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op de Omzendbrief van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het
Decreet intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op artikel 44 van het Decreet intergemeentelijke samenwerking dat de
samenstelling en samenroeping van de algemene vergadering reglementeert;
Overwegende dat artikel 44 bepaalt dat de vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger dient te gebeuren voor elke algemene vergadering;
Gelet op het rondschrijven van de heer Van Walle, Commissaris van de Vlaamse
regering d.d. 11 maart 2002 aan de colleges van burgemeester en schepenen waarin
de modaliteiten van toepassing van het artikel 44 worden omschreven;
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij het intergemeentelijk
samenwerkingsverband IKA;
Gelet op de statuten van IKA;
Overwegende dat de gemeente per aangetekend schrijven van 18 september 2018
werd opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering van IKA die op 17
december 2018 plaats heeft;
Overwegende dat de agenda van de algemene vergadering van IKA van 17
december 2018 volgende agendapunten bevat:
1. Statutaire benoemingen en mededelingen
2. Statutenwijziging
3. Strategienota
4. Begroting 2019 en prognose dividend;
Gelet op de documenten gevoegd bij de oproeping tot de algemene vergadering;
Overwegende dat de raad van bestuur van IKA naar aanleiding van het Decreet over
het lokaal bestur van 22 december 2017 een statutenwijziging heeft opgemaakt;
Overwegende dat de raad van bestuur van IKA op 17 september 2018 de strategie
voor het boekjaar 2019 heeft bepaald;
Overwegende dat de raad van bestuur van IKA op 17 september 2018 de begroting
heeft opgesteld;
Overwegende dat conform de wettelijke en statutaire bepalingen elke vennoot bij
IKA recht heeft op één volmachtdrager;
Gelet op het besluit van onze raad van 24 november 2014 waarbij de heer Eddy
Horemans,
gemeenteraadslid,
werd
aangeduid
om
onze
gemeente
te
vertegenwoordigen bij de algemene vergaderingen van IKA die georganiseerd
worden vanaf die datum tot en met 31 december 2018, met als plaatsvervanger
mevrouw Lies Daneels, gemeenteraadslid;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Artikel 1. De gemeenteraad neemt kennis van de volledige dagorde van de
buitengewone algemene vergadering van IKA die zal gehouden worden op maandag
17 december 2018 om 18u in Den Eyck, Houtum 39 te 2460 Kasterlee, evenals van
alle daarbij horende documenten en neemt op basis hiervan volgende beslissingen:
1. Goedkeuring van de statutenwijziging zoals voorgelegd aan de buitengewone
algemene vergadering
2. Goedkeuring van de strategienota
3. Goedkeuring van de begroting 2019 en prognose dividend
4. Benoeming, herbenoeming en, desgevallend, ontslag van bestuurders.
Artikel 5. De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de
algemene vergadering van IKA van 17 december 2018 op te dragen te handelen en
te beslissen conform de beslissing genomen in onderhavig gemeenteraadsbesluit en
als dusdanig de op de agenda geplaatste punten van de algemene vergadering van
IKA van 17 december 2018, waarover een beslissing moet genomen worden, goed te
keuren.
Artikel 6. Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering
van de voormelde besluiten en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan
het
secretariaat
van
intergemeentelijk
samenwerkingsverband
IKA,
p/a
Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle t.a.v. de heer Lieven Ex.
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18. IOK - Goedkeuring agenda algemene vergadering d.d. 18 december
2018
Gelet op het Gemeentedecreet;
Gelet op het Decreet Intergemeentelijke Samenwerking;
Gelet op de statutaire bepalingen inzake de organisatie van de algemene
vergadering, vervat in artikelen 33 e.v. van de statuten van IOK;
Gelet op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 18 december
2018, die volgende agendapunten bevat:
1. Statutenwijziging
2. Activiteitenplan 2019
3. Begroting 2019
4. Varia
Gelet op de toelichtende nota die aan de deelnemers wordt voorgelegd als volgt:
Statutenwijziging:
In dit voorstel van statutenwijziging wordt conform artikel 605 Decreet Lokaal
Bestuur (DLB) een invulling gegeven aan de nieuwe bepalingen in het DLB inzake de
voordracht en benoeming in functie van de samenstelling van de raad van bestuur en
worden ook de voorwaarden in functie van de in-housedoctrine bestendigd.
Daarnaast worden ook de statutaire verwijzingen naar het directiecomité geschrapt.
In het licht van juridische vraagstelling rond de verdere toepassing van de inhousedoctrine werd door het Agentschap Binnenlands Bestuur advies gevraagd bij
het advocatenkantoor Equator.
Professor Steven Van Garsse kwam in zijn advies van 16 juni 2017 tot een volgende
variant van voordrachtregeling:
– “Er is een voordrachtregeling voor de leden van de raad van bestuur, waarbij alle
gemeenten gezamenlijk een lijst opstellen voor de raad van bestuur die hen
vertegenwoordigen. Die leden worden daarbij in beginsel voorgedragen vanuit de
eigen gemeenteraden
– Er is een ontslagregeling mogelijk die elke gemeente verzekert van zijn greep op
hun bestuurders, waarbij bepaald wordt dat een voorgedragen bestuurder
ambtshalve ontslagen wordt wanneer blijkt dat deze niet meer het vertrouwen
geniet van de deelnemers of een deelnemer die hem hebben/heeft voorgedragen
– Er is tenslotte ook een verslagplicht van de bestuurders aan, in geval van
voordracht door de gemeenten, de gemeenteraden van de deelnemers die hem
voorgedragen hebben”
Het voorstel van voordrachtregeling is dan ook gebaseerd op de uitgangspunten in
deze variant, omdat de in-housedoctrine de basis vormt van het bestaande en
toekomstige
samenwerkingsmodel,
zowel
bij
de
dienstverlenende
als
opdrachthoudende vereniging.
De modaliteiten van de ontslagregeling van bestuurders indien zij niet langer het
vertrouwen genieten van voordragende deelnemers en de modaliteiten rond de
verslagplicht aan de deelnemers zullen het voorwerp uitmaken van besluitvorming
van de nieuwe samengestelde raden van de deelnemers en opgenomen worden in
een statutenaanpassing in 2019.
Voor wat betreft de voordrachtregeling en de samenstelling van de raad van bestuur
wordt voorzien in een aantal criteria, met name de gendervereiste, verdeling op
basis van het aantal aandelen van de gemeenten, voldoende regionale spreiding en
politieke pluriformiteit.
Om tot een gezamenlijke lijst te komen met invulling van bovenstaande criteria is
het noodzakelijk om een consultatie- en formatieopdracht uit te werken.
Gelet op bovenstaande criteria is de samenstelling praktisch onmogelijk te
organiseren via geheime stemming op de algemene vergadering. Een transparante
aanpak is aangewezen.
Voorgesteld wordt om deze consultatie- en formatieopdracht toe te vertrouwen aan
de groep van voorgedragen burgemeesters van de deelnemende gemeenten die
reeds begin januari na de gemeenteraadsverkiezingen voorgedragen zijn en die in
hun schoot formateurs mandateren. Het consulteren van de deelnemers in functie
van de formatieopdracht kan dan worden opgestart begin januari, wat noodzakelijk is
om einde maart tot een nieuwe raad van bestuur te komen.
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De besluitvorming rond de voordracht komt toe aan de deelnemers, aan de
gemeenteraden voor de gemeenten en voor andere deelnemers aan het bevoegde
orgaan. De deelnemers komen tot besluitvorming inzake de samenstelling van en de
vertegenwoordiging in de raad van bestuur.
De benoeming van de 15 leden van de raad van bestuur komt toe aan de algemene
vergadering.
Het artikel van de statuten in verband met de leden met raadgevend stem blijft
behouden, maar het aantal leden met raadgevende stem wordt in het licht van de
gewenste beperking van het aantal leden van de raad van bestuur en de nieuwe
bestuurlijke organisatie, waarbij ook het dagelijks bestuur wordt gestuurd door de
raad van bestuur, beperkt tot 2 leden.
De overige modaliteiten zoals de vervanging van bestuurders bij ontslag of overlijden
zullen het voorwerp uitmaken van een statutenwijziging die zal worden voorgelegd
aan de nieuw samengestelde raad van bestuur en algemene vergadering in 2019.
Als gevolg van de decretaal verplichte uittreding van de provincie worden alle
verwijzingen naar de provinciale deelname geschrapt op 18 december 2018, datum
waarop de uittreding effectief plaatsvindt.
Activiteitenplan 2019
In uitvoering van artikel 44 DIS wordt een activiteitenplan 2019 voorgelegd.
Begroting 2019
In uitvoering van artikel 44 DIS wordt een begroting 2019 voorgelegd.
Overwegende dat de raad kennis neemt en zich aansluit bij het voorstel van
statutenwijziging, het voorgestelde activiteitenplan 2019 en de begroting 2019 en de
hierin vervatte
werkingskosten voor de in-housedienstverlening van de
kostendelende vereniging IOK;
Gelet op de beslissing van onze raad van 16 december 2013 waarbij de heer Leo Van
Herck, gemeenteraadslid, werd aangeduid als vertegenwoordiger van onze gemeente
om deel te nemen aan de algemene vergaderingen van IOK die worden
georganiseerd vanaf het jaar 2014 tot en met 31 december 2018;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Artikel 1. De raad hecht artikelsgewijs goedkeuring aan de voorgestelde
statutenwijziging met daarin vervat:
– Samenstelling van de raad van bestuur, benoeming en voordrachtregeling
– Schrapping van het directiecomité als orgaan
– Schrappen van de verwijzingen naar de provincie in functie van de decretaal
verplichte uittreding van de provincie Antwerpen op 18 december 2018.
Artikel 2. De raad hecht goedkeuring aan het activiteitenplan 2019.
Artikel 3. De raad hecht goedkeuring aan de begroting 2019 en de hierin vervatte
werkingskosten voor de in-housedienstverlening van de kostendelende vereniging
IOK.
Artikel 4. De volmachtdrager wordt gemandateerd om conform dit besluit te
handelen en te beslissen op deze buitengewone algemene vergadering.
19. IOK Afvalbeheer - Goedkeuring agenda algemene vergadering d.d. 18
december 2018
Gelet op het Gemeentedecreet;
Gelet op het Decreet Intergemeentelijke Samenwerking;
Gelet op de statutaire bepalingen inzake de organisatie van de algemene
vergadering, vervat in artikelen 34 e.v. van de statuten van IOK;
Gelet op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 18 december
2018, die volgende agendapunten bevat:
1. Statutenwijziging
2. Activiteitenplan 2019
3. Begroting 2019
4. Varia
Overwegende dat de raad kennis neemt van de toelichtende nota die aan de
deelnemers wordt voorgelegd als volgt:
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Statutenwijziging
In dit voorstel van statutenwijziging wordt conform artikel 605 Decreet Lokaal
Bestuur (DLB) een invulling gegeven aan de nieuwe bepalingen in het DLB inzake de
voordracht en benoeming in functie van de samenstelling van de raad van bestuur en
worden ook de voorwaarden in functie van de in-housedoctrine bestendigd.
Daarnaast worden ook de statutaire verwijzingen naar het directiecomité geschrapt.
In het licht van juridische vraagstelling rond de verdere toepassing van de inhousedoctrine werd door het Agentschap Binnenlands Bestuur advies gevraagd bij
het advocatenkantoor Equator.
Professor Steven Van Garsse kwam in zijn advies van 16 juni 2017 tot een volgende
variant van voordrachtregeling:
– “Er is een voordrachtregeling voor de leden van de raad van bestuur, waarbij alle
gemeenten gezamenlijk een lijst opstellen voor de raad van bestuur die hen
vertegenwoordigen. Die leden worden daarbij in beginsel voorgedragen vanuit de
eigen gemeenteraden
– Er is een ontslagregeling mogelijk die elke gemeente verzekert van zijn greep op
hun bestuurders, waarbij bepaald wordt dat een voorgedragen bestuurder
ambtshalve ontslagen wordt wanneer blijkt dat deze niet meer het vertrouwen
geniet van de deelnemers of een deelnemer die hem hebben/heeft voorgedragen
– Er is tenslotte ook een verslagplicht van de bestuurders aan, in geval van
voordracht door de gemeenten, de gemeenteraden van de deelnemers die hem
voorgedragen hebben”
Het voorstel van voordrachtregeling is dan ook gebaseerd op de uitgangspunten in
deze variant, omdat de in-housedoctrine de basis vormt van het bestaande en
toekomstige
samenwerkingsmodel,
zowel
bij
de
dienstverlenende
als
opdrachthoudende vereniging.
De modaliteiten van de ontslagregeling van bestuurders indien zij niet langer het
vertrouwen genieten van voordragende deelnemers en de modaliteiten rond de
verslagplicht aan de deelnemers zullen het voorwerp uitmaken van besluitvorming
van de nieuwe samengestelde raden van de deelnemers en opgenomen worden in
een statutenaanpassing in 2019.
Voor wat betreft de voordrachtregeling en de samenstelling van de raad van bestuur
wordt voorzien in een aantal criteria, met name de gendervereiste, verdeling op
basis van het aantal aandelen van de gemeenten, voldoende regionale spreiding en
politieke pluriformiteit.
Om tot een gezamenlijke lijst te komen met invulling van bovenstaande criteria is
het noodzakelijk om een consultatie- en formatieopdracht uit te werken.
Gelet op bovenstaande criteria is de samenstelling praktisch onmogelijk te
organiseren via geheime stemming op de algemene vergadering. Een transparante
aanpak is aangewezen.
Voorgesteld wordt om deze consultatie- en formatieopdracht toe te vertrouwen aan
de groep van voorgedragen burgemeesters van de deelnemende gemeenten die
reeds begin januari na de gemeenteraadsverkiezingen voorgedragen zijn en die in
hun schoot formateurs mandateren. Het consulteren van de deelnemers in functie
van de formatieopdracht kan dan worden opgestart begin januari, wat noodzakelijk is
om einde maart tot een nieuwe raad van bestuur te komen.
De besluitvorming rond de voordracht komt toe aan de deelnemers, aan de
gemeenteraden voor de gemeenten en voor andere deelnemers aan het bevoegde
orgaan. De deelnemers komen tot besluitvorming inzake de samenstelling van en de
vertegenwoordiging in de raad van bestuur.
De benoeming van de 15 leden van de raad van bestuur komt toe aan de algemene
vergadering.
Het artikel van de statuten in verband met de leden met raadgevend stem blijft
behouden, maar het aantal leden met raadgevende stem wordt in het licht van de
gewenste beperking van het aantal leden van de raad van bestuur en de nieuwe
bestuurlijke organisatie, waarbij ook het dagelijks bestuur wordt gestuurd door de
raad van bestuur, beperkt tot 2 leden.
De overige modaliteiten zoals de vervanging van bestuurders bij ontslag of overlijden
zullen het voorwerp uitmaken van een statutenwijziging die zal worden voorgelegd
aan de nieuw samengestelde raad van bestuur en algemene vergadering in 2019.
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Als gevolg van de decretale bepaling die inhoudt dat provincies niet langer kunnen
deelnemen aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, wordt elke mogelijke
verwijzing naar de provinciale deelname geschrapt. De provincie Antwerpen neemt
sinds 2003 niet deel aan IOK Afvalbeheer.
Activiteitenplan 2019
In uitvoering van artikel 44 DIS wordt een activiteitenplan 2019 voorgelegd.
Begroting 2019
In uitvoering van artikel 44 DIS wordt een begroting 2019 voorgelegd.
Overwegende dat de raad kennis neemt van en zich aansluit bij het voorstel van
statutenwijziging, het voorgestelde activiteitenplan 2019 en de begroting 2019 en de
hierin vervatte werkingskosten en tarieven van de opdrachthoudende vereniging
IOK Afvalbeer;
Gelet op de beslissing van onze raad van 16 december 2013 waarbij de heer Leo Van
Herck, gemeenteraadslid, werd aangeduid als vertegenwoordiger van onze gemeente
om deel te nemen aan de algemene vergaderingen van IOK Afvalbeheer die worden
georganiseerd vanaf het jaar 2014 tot en met 31 december 2018;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Artikel 1. De raad hecht artikelsgewijs goedkeuring aan de voorgestelde
statutenwijziging met daarin vervat:
– Samenstelling van de raad van bestuur, benoeming en voordrachtregeling
– Schrapping van het directiecomité als orgaan
– Schrappen van de verwijzingen naar de mogelijkheid van de provincie om te
participeren. De provincie neemt sinds 2003 niet deel aan IOK Afvalbeheer.
Artikel 2. De raad hecht goedkeuring aan het activiteitenplan 2019.
Artikel 3. De raad hecht goedkeuring aan de begroting 2019 en de hierin vervatte
werkingskosten en tarieven van de opdrachthoudende vereniging IOK Afvalbeheer.
Artikel 4. De volmachtdrager wordt gemandateerd om conform dit besluit te
handelen en te beslissen op deze buitengewone algemene vergadering.
20. PIDPA - Goedkeuring agenda algemene vergadering d.d. 17 december
2018
Gelet op het Gemeentedecreet, inzonderheid de artikelen 19 tot en met 26 en artikel
42;
Gelet op het Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking,
inzonderheid artikel 44 en 59;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 21 december 2017;
Gelet op de statuten van de opdrachthoudende vereniging Pidpa;
Overwegende dat de gemeente deelnemer is van de opdrachthoudende vereniging
Pidpa;
Gelet op de brief van Pidpa van 26 juni 2018 met het voorstel van statutenwijziging;
Gelet op de brief van Pidpa van 22 oktober 2018 met als bijlagen :
- Code van goed bestuur
- Presentiegelden en vergoedingen – vaststellen kader
- Uitzendarbeid – vaststellen kader
- Uitbreiding drinkwateropdracht en bijgaande kapitaalverhoging gemeenten
Boechout, Kapellen en Kontich
- Begroting 2019 met kennisgeving van de te ontwikkelen activiteiten en te volgen
strategieën in 2019;
Overwegende dat PIDPA op maandag 17 december 2018 om 11.00 h de
buitengewone algemene vergadering organiseert op het administratief hoofdkantoor
Desguinlei 246 te 2018 Antwerpen;
Overwegende dat de agenda van deze Buitengewone Algemene Vergadering is als
volgt :
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.
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6. Uitbreiding van de drinkwateropdracht en bijgaande kapitaalverhoging 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;
Gelet op het voorstel aan de gemeenteraad om deze agendapunten goed te keuren;
Overwegende dat deze algemene vergadering o.a. een wijziging van de statuten zal
behandelen ten gevolge van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017; dat
de statutenwijziging in werking treedt op 1 januari 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;
Overwegende dat hieraan geen financiële aspecten verbonden zijn;
Overwegende dat de voorgelegde documenten de verslaggeving omvatten omtrent
de diverse agendapunten en omtrent de begroting voor 2019 met kennisgeving van
de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategieën in 2019;
Gelet op het besluit van onze raad van 26 mei 2014 waarbij de heer Leo Van Herck,
raadslid, werd aangeduid als vertegenwoordiger van onze gemeente bij de algemene
vergadering van PIDPA gedurende deze legislatuur;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Artikel 1. Goedkeuring te verlenen aan de door de Raad van Bestuur van Pidpa
voorgelegde code van goed bestuur.
Artikel 2. Goedkeuring te verlenen aan het door de Raad van Bestuur van Pidpa
voorgelegde kader betreffende presentiegelden en vergoedingen.
Artikel 3. Akkoord te gaan met de voorstellen betreffende de uitzendarbeid en het
vaststellen van het kader hieromtrent.
Artikel 4. 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 A-aandelen tegen een nominale
waarde van 2,50 euro per aandeel.
Artikel 5. Akte te nemen van de strategieën en de te ontwikkelen activiteiten van
Pidpa m.b.t. het boekjaar 2019.
Artikel 6. Goedkeuring te verlenen aan de door de Raad van Bestuur van Pidpa
voorgelegde begroting 2019 en het toelichtend verslag.
Artikel 7. Aan de vertegenwoordiger wordt de opdracht gegeven om op de
buitengewone algemene vergadering van 17 december 2018, overeenkomstig deze
beslissing te stemmen alsook de benoeming(en) goed te keuren, evenals op elke
andere algemene vergadering die wordt samengeroepen ter behandeling van de
agendapunten van deze vergadering.
Artikel 8. Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de
uitvoering van dit besluit en zal onverwijld een afschrift van deze beslissing bezorgen
aan Pidpa, Desguinlei 246 te 2018 Antwerpen.
21. Varia
De heer Jan Van Dyck, raadslid, refereert aan de uitnodiging van VVSG voor de
infosessies voor verkozenen en vraagt of ook de kosten voor de nieuw verkozenen
door de gemeente kunnen gedragen worden. Mevrouw Annick Van Leemput,
algemeen directeur, antwoordt dat dit vermeld wordt in de mail die hierover werd
gestuurd aan de fractieleiders. Bij de inschrijving zou moeten gemeld worden dat de
factuur aan de gemeente moet gestuurd worden.
Raadslid Jan Van Dyck heeft vernomen dat er nog een vergadering van de
Verkeersraad is en vraagt wat het college met het advies zal doen. Gezien de timing
stelt hij voor om deze uit te stellen. De heer Maurice Helsen, schepen, antwoordt dat
uitstel zal overwogen worden.
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Mevrouw Ann Willems, voorzitter, doet in navolging van de brief van de Cultuurraad
een oproep aan de raadslieden om aanwezig te zijn op de 11-novemberviering.
Raadslid Jan Van Dyck herinnert eraan dat hij vorig jaar zijn ongenoegen geuit heeft
over het feit dat bij deze bijeenkomst het volkslied niet werd gespeeld en vindt dat
er door het college een minimum aan instructies moet gegeven worden. De heer
Patrick Heremans, burgemeester, antwoordt dat het volkslied werd gespeeld in de
viering in de voormiddag in de kerk.
Aldus gedaan in zitting als boven.
Bij bevel:

Annick Van Leemput
Algemeen directeur

Ann Willems
Voorzitter-schepen
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