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gemeenteraad
maandag 28 mei 2018
20:00 uur
aanwezig

Jeroen Truyens, voorzitter
Koen T'Sijen, burgemeester
Dirk Crollet, Els Augustinus, Philip Verstappen, Johan Van Hoof, Mik
Renders, Bruno Doms, Albert Mariën, Christel Naenen, Erik Philibert,
Sven Snyders, Kris Swaegers, Peter Van Hoof, Luk Van Ouytsel, Nancy
Vanhees, Annelies Veron, Peter Vlemincx, Stef Voets, Peter Willemen,
Tim Vanoystaeyen, Ria Van Den Heuvel, Katelijn Sebrechts,
gemeenteraadsleden
Frank Coenen, algemeen directeur
Willy Van Genechten, adviserend

Gemeenteraadslid Ria Van Den Heuvel vervoegt de vergadering vanaf punt G.5
Gemeenteraadslid Luk Van Ouytsel verlaat de vergadering vanaf punt G.6
De voorzitter opent de vergadering omstreeks 20.00 uur.

openbare zitting
Personeel
G.1. Kennisname aanstelling van rechtswege - Frank Coenen - algemeen directeur
Voorgeschiedenis
Het decreet lokaal bestuur voorziet een integratie van gemeente en OCMW.
Feiten en context
De gemeenteraad besluit op 26 maart 2018 om de zittende secretarissen overeenkomstig
artikel 583, §1 van het decreet lokaal bestuur op te roepen om zich kandidaat te stellen
voor het ambt van algemeen directeur; dit binnen een termijn van dertig dagen na de
oproeping.
De kandidaten, de gemeentesecretaris en de OCMW-secretaris, werden per brief van 3 april
2018 opgeroepen om zich kandidaat te stellen binnen de dertig dagen na de oproeping.
Frank Coenen, gemeentesecretaris heeft zich op 12 april 2018 ,als enige, kandidaat gesteld.
De kandidatuur van Frank Coenen voldoet aan alle formaliteiten en is tijdig en ontvankelijk.
Argumentatie
Frank Coenen, gemeentesecretaris heeft zich als enige kandidaat gesteld en zijn
kandidatuur is tijdig en ontvankelijk.
Advies
Kennis nemen van de enige kandidatuur en bijgevolg de aanstelling van rechtswege van
Frank Coenen tot algemeen directeur.
Juridische grond
Artikel 583 §1 en §2 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de enige kandidaat van
rechtswege aangesteld wordt.
Kennisname
De gemeenteraad neemt kennis van de tijdige en ontvankelijke kandidatuur van Frank
Coenen voor de functie van algemeen directeur en neemt kennis van de aanstelling van
rechtswege van Frank Coenen als algemeen directeur met ingang van 4 mei 2018.
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G.2. Kennisname aanstelling van rechtswege - Michel Mertens - financieel
directeur
Voorgeschiedenis
Het decreet lokaal bestuur voorziet een integratie van gemeente en OCMW.
Feiten en context
De gemeenteraad besluit op 26 maart 2018 om de zittende financieel beheerders
overeenkomstig artikel 583, §1 van het decreet lokaal bestuur op te roepen om zich
kandidaat te stellen voor het ambt van financieel directeur; dit binnen een termijn van
dertig dagen na de oproeping.
De kandidaten, de financieel beheerders van de gemeente en het OCMW, werden per brief
van 3 april 2018 opgeroepen om zich kandidaat te stellen binnen de dertig dagen na de
oproeping.
Michel Mertens, financieel beheerder van de gemeente heeft zich op 16 april 2018, als
enige, kandidaat gesteld.
De kandidatuur van Michel Mertens voldoet aan alle formaliteiten en is tijdig en
ontvankelijk.
Argumentatie
Michel Mertens, financieel beheerder van de gemeente, heeft zich als enige kandidaat
gesteld en zijn kandidatuur is tijdig en ontvankelijk.
Advies
Kennis nemen van de enige kandidatuur en bijgevolg de aanstelling van rechtswege van
Michel Mertens tot financieel directeur
Juridische grond
Artikel 583 §1 en §2 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de enige kandidaat van
rechtswege aangesteld wordt.
Kennisname
De gemeenteraad neemt kennis van de tijdige en ontvankelijke kandidatuur van Michel
Mertens voor de functie van financieel directeur en neemt kennis van de aanstelling van
rechtswege van Michel Mertens als financieel directeur met ingang van 4 mei 2018.
G.3. Eedaflegging directeurs
Voorgeschiedenis
Frank Coenen werd op 4 mei 2018 van rechtswege aangesteld als algemeen directeur.
Michel Mertens werd op 4 mei 2018 van rechtswege aangesteld als financieel directeur.
Feiten en context
De algemeen directeur en de financieel directeur leggen tijdens de openbare vergadering
van de gemeenteraad van 28 mei 2018 de volgende eed af in handen van de voorzitter: “Ik
zweer de verplichtingen van mijn ambt trouw na te komen”.
Juridische grond
Artikel 163§1 van het decreet lokaal bestuur.
Kennisname
De gemeenteraad neemt kennis van de eedaflegging van Frank Coenen, algemeen directeur
en Michel Mertens financieel directeur.
Na de eedafleggingen van administratief en financieel directeur bedankt de algemeen
directeur Frank Coenen de raadsleden voor het gestelde vertrouwen naar de beide
functiehouders toe.

Secretariaat
G.4. Verslag van de gemeenteraadszitting van 23 april 2018 - Stemming
Feiten en context
Het verslag van de gemeenteraad van 23 april 2018.
Financiële gevolgen
Er zijn geen financiële gevolgen.
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Stemming
Eenparig
BESLUIT
Enig artikel
De gemeenteraad keurt het verslag van 23 april 2018 goed.

Omgeving
G.5. Glastuinbouw macrozone Boechout-Ranst - Ruimtelijke beleidsvisie Kennisname besluit deputatie
De heer Koen Eyskens van de provincie Antwerpen geeft een toelichting bij dit punt.
De presentatie wordt toegevoegd als bijlage bij dit punt.
Schepen Philip Verstappen dankt Koen Eyskens en vult aan:
Wij vinden dit vanuit het gemeentebestuur een waardevolle nota opgemaakt door de
provincie Antwerpen. Dankuwel Koen voor dit werk en uw toelichting.
Wat mij betreft vormt dit ook een gelegenheid om onze tuinders nog een keer in de picture
te plaatsen. Meestal heerst er een eerder negatieve perceptie. Die glazen constructies in
het landschap vormen inderdaad niet de allermooiste landschappelijke elementen. Deze
bedrijven zijn hier echter gevestigd en vergund binnen een wettelijk kader. Het feit dat er
nu extra aandacht gaat naar de ruimtelijke inplanting van deze bedrijven, kunnen we enkel
toejuichen. We kunnen er beter een verstandige en op een constructieve manier mee
omgaan.
Daarenboven vormt deze sector een belangrijk onderdeel van de KMO’s van onze
gemeente. Zij creëren ook een stuk werkgelegenheid.
In tegenstelling tot andere gemeenten waar veel glastuinbouw is, is in onze gemeente een
zeer grote verscheidenheid aan teelten. Van bloemen en planten over tomaten, sla,
komkommers, paprika's tot zelfs de grootste auberginekwekerij van Vlaanderen.
Boechout-Vremde is van oudsher een gemeente waar veel glastuinbouw aanwezig was,
versnipperd over de gemeente onder de vorm van familiale bedrijven. Wat we nu
kleinschalig zouden noemen. De jongste decennia is er een verschuiving gaande van vele
kleinschalige familiale bedrijven naar een beperkter aantal grote bedrijven. Het areaal of de
oppervlakte aan glas is echter ongeveer stabiel gebleven.
Volgens ons geeft dit plan een toegevoegde waarde voor zowel de tuinders als de bewoners.
Het geeft aan waar bedrijven mogelijk zijn, volgens de verschillende categorieën, rekening
houdende met de wettelijke bepalingen zoals afstand tot woon- of natuurgebieden. Op
deze wijze kunnen mensen die een nieuw bedrijf wensen op te starten, gericht op zoek naar
een locatie. Ook naar de inwoners geeft deze nota een duidelijke indicatie van waar
glastuinbouwbedrijven kunnen ingepland worden, en zo ja, welk type, en waar ze eerder
niet wenselijk zijn. Hierbij dient opgemerkt dat dit plan enkel een visualisatie weergeeft,
een toepassing van de bestaande wetgeving op kaart. Het vormt geen nieuwe richtlijn op
zich.
Het moet ook duidelijk zijn dat tuinders die een bedrijf hebben dat buiten één van de
indicatieve zones valt, hun activiteiten kunnen blijven verderzetten en zo mogelijk ook
moderniseren of uitbreiden.
Verder vinden we het ook positief dat er vanuit de provincie aandacht geschonken wordt
aan de inplanting van tuinbouwbedrijven en de inpassing in de omgeving.
Deze moderne bedrijven werken reeds zeer energiebewust en met hoog rendement. Door
het concentreren van deze bedrijven in zones hopen we dat zij dit in de toekomst nog
kunnen optimaliseren door bijvoorbeeld warmte en CO2 onderling uit te wisselen.
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Mogelijk zijn er nog enkele andere aspecten in de marge waar in de toekomst meer
aandacht aan gegeven kan worden en waarbij de tuinders een partner kunnen zijn. Ik denk
hierbij aan korte-keten landbouw waarbij de producten van lokale telers bij de lokale
handelaars beschikbaar zouden zijn. Scholen die bedrijven bezoeken, toerisme langs de
bedrijven bvb door een info-bord te plaatsen over wat er net gebeurt in het bedrijf,
Kortom, mensen moeten eigenlijk in zekere zin trots kunnen zijn op die glastuinbouw,
terwijl het nu voornamelijk geassocieerd wordt met niet altijd even mooie constructies in
het landschap.
Raadslid Sven Snyders heeft vragen omtrent het aantal bedrijven en omtrent de grootte
van onze tuinbouwbedrijven.
Koen Eyskens stelt dat het aantal bedrijven vermindert maar dat de oppervlakte per
bedrijf toeneemt (schaalvergroting). Het aantal werknemers per bedrijf stijgt. Er is één
model 4 bedrijf; nl. Den Boschkant.
Voorgeschiedenis
In het ruimtelijk structuurplan van de provincie Antwerpen werden drie zones aangeduid als
concentratiegebieden voor de glastuinbouw:
• Macrozone Hoogstraten
• Macrozone Sint-Katelijne-Waver
• Macrozone Boechout-Ranst.
De gemeente Boechout is opgenomen in de macrozone Boechout-Ranst.
Goedkeuring van de deputatie op 25 november 2010 voor de opstart van het
planningsproces voor de ontwikkeling van de glastuinbouw in de macrozone Boechout-Ranst
(bestaande uit: gemeenten Boechout, Ranst, Borsbeek, Wommelgem en stad Lier).
Een aantal projectgroep- en stuurgroepvergaderingen gingen hiervoor door in de periode
2011-2012.
Het planningsproces voor de macrozone Boechout-Ranst werd 'on hold' gezet omdat er
voorrang werd verleend aan de macrozone Hoogstraten.
Het verkennend onderzoek "Ruimtelijke glastuinbouwontwikkelingskansen – Rasteroefening
Macrozone Boechout-Ranst – Gemeente Boechout" opgemaakt door het Departement
Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid van de provincie Antwerpen werd terug opgestart in
2016.
De resultaten van dit onderzoek werden:
-voorgesteld aan het college van burgemeester en schepenen op 17 oktober 2016
-toegelicht aan de tuinders op 28 maart 2017
-toegelicht aan de GECORO op 1 juni 2017.
De visie "Ruimtelijke glastuinbouwontwikkelingskansen - Rasteroefening Macrozone
Boechout-Ranst – Gemeente Boechout" werd goedgekeurd als ruimtelijk kader voor het
verlenen van vergunningen voor nieuwe alsook voor de uitbreiding of overname van
bestaande glastuinbouwbedrijven door het college van burgemeester en schepenen op 8
januari 2018.
Vergadering stuurgroep glastuinbouw op 26 maart 2018.
Feiten en context
Op 12 april 2018 heeft de deputatie het verkennend onderzoek "Ruimtelijke
glastuinbouwontwikkelingskansen - Rasteroefening Macrozone Boechout-Ranst"
goedgekeurd, waarvan kennisname door college van burgemeester en schepenen op 23
april 2018.
Het schepencollege legt dit verkennend onderzoek voor aan de gemeenteraad.
Juridische grond
Het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen (RSV).
Het ruimtelijk structuurplan provincie Antwerpen (RSPA).
Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Boechout (GRS).
Artikel 2 en 42 van het gemeentedecreet.
Kennisname
De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de deputatie van 12 april 2018 waarbij
het verkennend onderzoek "Ruimtelijke glastuinbouwontwikkelingskansen - Rasteroefening
Macrozone Boechout-Ranst" wordt goedgekeurd.
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Beleid en kwaliteit
G.6. Informatieveiligheid - informatieveiligheidsbeleid en
informatieveiligheidsplan - Stemming
De heer Eddy Van der Stock, voorzitter van V-ICT-OR, geeft een toelichting bij dit punt.
De presentatie en alle andere bijlagen werden toegevoegd aan het punt.
Algemeen directeur Frank Coenen stelt dat de actieplannen voortdurend worden
bijgestuurd.
Raadslid Sven Snyders vraagt of de vooruitgang inzake actieplannen kan overgemaakt
worden aan de raadsleden.
Wordt voor gezorgd.
Feiten en context
De verwerking van persoonsgegevens kan enkel voor zover voldaan is aan de privacywet.
Vanaf 25 mei 2018 moet deze verwerking van persoonsgegevens gebeuren conform de
Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR: General Data
Protection Regulation).
De informatisering van de organisatie en de toenemende samenwerking inzake
informatiebeheer, bieden uitzicht op enorme verbeteringen op het vlak van effectiviteit en
efficiëntie. Maar tegelijkertijd worden nieuwe risico’s gelopen.
Vanaf 25 mei 2018 vallen de overheidsinstellingen die gebruik maken van
persoonsgegevens tevens onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Om aan
deze verordening te voldoen zijn een aantal extra maatregelen vereist die bijkomend zijn
ten aanzien van de maatregelen rond informatieveiligheid die reeds van toepassing waren.
In eerste instantie zal de focus vooral liggen op enkele juridische aspecten die een correcte
en tijdige procedurele uitwerking vereisen.
Argumentatie
Aanvullend met de bepalingen uit de Algemene Verordening voor Gegevensbescherming, de
richtsnoeren uitgevaardigd in functie van de bescherming van informatie binnen steden en
gemeenten (V3.0) en de uitvoering van de privacywetgeving, werd voor de organisaties
onderliggend beleids- en actieplan uitgewerkt, dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de
gemandateerde beslissingsorganen.
Dhr. Eddy Van der Stock, voorzitter van V-ICT-OR (Vlaamse ICT organisatie), geeft een
toelichting.
Juridische grond
De verordening omtrent de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU 2016/679)
die van kracht wordt op 25 mei 2018.
Artikel 43§ van het gemeentedecreet.
Financiële gevolgen
Er zijn geen financiële gevolgen.
Stemming
Eenparig
BESLUIT
Enig artikel
De gemeenteraad keurt het informatieveiligheidsbeleid en veiligheidsplan voor Boechout
goed.
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Personeel
G.7. Beheersovereenkomst tussen gemeente Boechout en OCMW Boechout
betreffende de onderlinge samenwerking - Stemming
Voorgeschiedenis
In het decreet lokaal bestuur is een integratie van de gemeente en het OCMW voorzien.
In het gemeentelijk BINGO-project werden voorstellen gedaan voor de samenwerking
tussen beide besturen.
Feiten en context
Het decreet lokaal bestuur is in voege getreden en de functies van de wettelijke graden
werden reeds omgevormd.
De raad van het OCMW van Boechout heeft de beheersovereenkomst op 3 mei 2018
goedgekeurd.
Argumentatie
Het is nodig om tussen de gemeente en het OCMW een overeenkomst te maken betreffende
het onderling ter beschikking stellen van personeel.
Advies
De voorliggende beheersovereenkomst tussen de gemeente en het OCMW goedkeuren.
Juridische grond
Artikel 271 van het Gemeentedecreet en artikel 271 van het OCMW-decreet bepalen:
“Tussen de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn kunnen
beheersovereenkomsten worden gesloten over het gemeenschappelijk gebruik van elkaars
diensten. In de beheersovereenkomst kan tevens opgenomen worden dat de gemeente en
het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn voor bepaalde functies een beroep
kunnen doen op elkaars personeelsleden.”
Artikel 104, § 4 van het Gemeentedecreet bepaalt de voorwaarden waaronder de gemeente
personeelsleden ter beschikking kan stellen van of overdragen aan het OCMW.
Artikel 103, § 5 van het OCMW-decreet bepaalt de voorwaarden waaronder het OCMW
personeelsleden ter beschikking kan stellen van of over te dragen aan de gemeente.
Financiële gevolgen
Deze overeenkomst heeft gezien over beide besturen samen geen financiële gevolgen.
Stemming
Eenparig
BESLUIT
Enig artikel
De voorliggende beheersovereenkomst tussen de gemeente en het OCMW betreffende de
onderlinge samenwerking wordt goedgekeurd.
De N-VA-fractie zal zich onthouden op de punten 8 en 9.
G.8. Vaststelling functiebeschrijving adjunct-algemeen directeur - Stemming
Voorgeschiedenis
De gemeenteraad van 26 maart 2018 heeft in het kader van het decreet lokaal bestuur het
organisatievoorstel voor invulling van de functie van adjunct-algemeen directeur
goedgekeurd.
Feiten en context
De functie van adjunct-algemeen directeur is een nieuwe functie waarvoor een
functiebeschrijving moet vastgesteld worden.
Advies
De functiebeschrijving van de adjunct-algemeen directeur vaststellen overeenkomstig het
organisatievoorstel en het decreet lokaal bestuur.
Juridische grond
Artikel 589 van het decreet lokaal bestuur bepaalt de modaliteiten voor het vaststellen van
de functiebeschrijving voor de adjunct-algemeen directeur.
Artikel 23 van het besluit rechtspositieregeling bepaalt dat de gemeenteraad de
functiebeschrijving van de adjunct-algemeen directeur vaststelt.
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Financiële gevolgen
Het louter vaststellen van een functiebeschrijving heeft geen financiële gevolgen.
Stemming
17 stemmen voor
Koen T'Sijen, Dirk Crollet, Els Augustinus, Philip Verstappen, Johan Van Hoof, Mik Renders,
Bruno Doms, Albert Mariën, Kris Swaegers, Nancy Vanhees, Peter Vlemincx, Stef Voets,
Peter Willemen, Tim Vanoystaeyen, Ria Van Den Heuvel, Katelijn Sebrechts en Jeroen
Truyens
5 onthoudingen
Christel Naenen, Erik Philibert, Sven Snyders, Peter Van Hoof en Annelies Veron
BESLUIT
Enig artikel
De functiebeschrijving van adjunct-algemeen directeur wordt vastgesteld zoals voorzien in
bijlage.
G.9. Vaststelling functiebeschrijving adjunct-financieel directeur - Stemming
Voorgeschiedenis
De gemeenteraad van 26 maart 2018 heeft in het kader van het decreet lokaal bestuur het
organisatievoorstel voor invulling van de functie van adjunct-financieel directeur
goedgekeurd.
Feiten en context
De functie van adjunct-financieel directeur is een nieuwe functie waarvoor een
functiebeschrijving moet vastgesteld worden.
Advies
De functiebeschrijving van de adjunct-financieel directeur vaststellen overeenkomstig het
organisatievoorstel en het decreet lokaal bestuur.
Juridische grond
Artikel 589 van het decreet lokaal bestuur bepaalt de modaliteiten voor het vaststellen van
de functiebeschrijving voor de adjunct-financieel directeur.
Artikel 23 van het besluit rechtspositieregeling bepaalt dat de gemeenteraad de
functiebeschrijving van de adjunct-financieel directeur vaststelt.
Financiële gevolgen
Het louter vaststellen van een functiebeschrijving heeft geen financiële gevolgen.
Stemming
17 stemmen voor
Koen T'Sijen, Dirk Crollet, Els Augustinus, Philip Verstappen, Johan Van Hoof, Mik Renders,
Bruno Doms, Albert Mariën, Kris Swaegers, Nancy Vanhees, Peter Vlemincx, Stef Voets,
Peter Willemen, Tim Vanoystaeyen, Ria Van Den Heuvel, Katelijn Sebrechts en Jeroen
Truyens
5 onthoudingen
Christel Naenen, Erik Philibert, Sven Snyders, Peter Van Hoof en Annelies Veron
BESLUIT
Enig artikel
De functiebeschrijving van adjunct-financieel directeur wordt vastgesteld zoals voorzien in
bijlage.

De voorzitter sluit de openbare vergadering omstreeks 21.15 uur. De besloten
vergadering vangt onmiddellijk aan.
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besloten zitting
G.10. Aanstelling adjunct-algemeen directeur - Marc Speelman
G.11. Aanstelling adjunct-algemeen financieel directeur - Cathérine Gabriels

De besloten zitting wordt gesloten omstreeks 21.25 uur.
De voorzitter heropent de openbare vergadering aansluitend.

openbare zitting
G.12. Eedaflegging adjunct-directeurs
Voorgeschiedenis
Marc Speelman werd heden, 28 mei 2018, aangesteld als adjunct-algemeen directeur.
Cathérine Gabriels werd heden, 28 mei 2018, aangesteld als adjunct-financieel directeur.
Feiten en context
De adjunct-algemeen directeur en de adjunct-financieel directeur leggen tijdens de
openbare vergadering van de gemeenteraad van 28 mei 2018 de volgende eed af in handen
van de voorzitter: “Ik zweer de verplichtingen van mijn ambt trouw na te komen”.
Juridische grond
Artikel 163§1 van het decreet lokaal bestuur.
Kennisname
De gemeenteraad neemt kennis van de eedaflegging van Marc Speelman, adjunct-algemeen
directeur en Cathérine Gabriels adjunct-financieel directeur.
G.13. Vaststelling salarisschaal adjunct algemeen directeur - Stemming
Voorgeschiedenis
De gemeenteraad van 26 maart 2018 heeft in het kader van het decreet lokaal bestuur het
organisatievoorstel voor invulling van de functie van adjunct-algemeen directeur
goedgekeurd.
Feiten en context
In dit organisatievoorstel is voorzien dat overeenkomstig artikel 588 §1 en §2 van het
decreet lokaal bestuur de organieke salarisschaal van gemeentesecretaris die is vastgesteld
op basis van artikels 122 en 124 van het besluit rechtspositieregeling wordt toegekend aan
de adjunct-algemeen directeur.
Argumentatie
De salarisschaal van adjunct-algemeen directeur moet vastgesteld worden. (zie bijlage)
Advies
De salarisschaal van adjunct-algemeen directeur vaststellen overeenkomstig het
organisatievoorstel en het decreet lokaal bestuur.
Juridische grond
Artikels 586 en 588 van het decreet lokaal bestuur bepalen de modaliteiten voor het
vaststellen van de salarisschalen voor de adjunct-algemeen directeur.
Artikels 122 en 124 van het besluit rechtspositieregeling bepaalt de organieke salarisschaal
van de algemeen beheerder van de gemeente.
Financiële gevolgen
Het louter vaststellen van de salarisschaal op zich heeft geen financiële gevolgen.
Stemming
17 stemmen voor
Koen T'Sijen, Dirk Crollet, Els Augustinus, Philip Verstappen, Johan Van Hoof, Mik Renders,
Bruno Doms, Albert Mariën, Kris Swaegers, Nancy Vanhees, Peter Vlemincx, Stef Voets,
Peter Willemen, Tim Vanoystaeyen, Ria Van Den Heuvel, Katelijn Sebrechts en Jeroen
Truyens
5 onthoudingen
Christel Naenen, Erik Philibert, Sven Snyders, Peter Van Hoof en Annelies Veron
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BESLUIT
Enig artikel
De salarisschaal van de adjunct-algemeen directeur wordt vastgesteld zoals voorzien in
bijlage.
G.14. Vaststelling salarisschaal adjunct financieel directeur - Stemming
Voorgeschiedenis
De gemeenteraad van 26 maart 2018 heeft in het kader van het decreet lokaal bestuur het
organisatievoorstel voor invulling van de functie van adjunct-financieel directeur
goedgekeurd.
Feiten en context
In dit organisatievoorstel is voorzien dat overeenkomstig artikel 588 §1 en §2 van het
decreet lokaal bestuur de organieke salarisschaal van financieel beheerder van de gemeente
die is vastgesteld op basis van artikels 122 en 124 van het besluit rechtspositieregeling
wordt toegekend aan de adjunct-financieel directeur.
Argumentatie
De salarisschaal van adjunct-financieel directeur moet vastgesteld worden. (zie bijlage)
Advies
De salarisschaal van adjunct-financieel directeur vaststellen overeenkomstig het
organisatievoorstel en het decreet lokaal bestuur.
Juridische grond
Artikels 586 en 588 van het decreet lokaal bestuur bepalen de modaliteiten voor het
vaststellen van de salarisschalen voor de adjunct-financieel directeur.
Artikels 122 en 124 van het besluit rechtspositieregeling bepaalt de organieke salarisschaal
van de financieel beheerder van de gemeente.
Financiële gevolgen
Het louter vaststellen van de salarisschaal op zich heeft geen financiële gevolgen.
Stemming
17 stemmen voor
Koen T'Sijen, Dirk Crollet, Els Augustinus, Philip Verstappen, Johan Van Hoof, Mik Renders,
Bruno Doms, Albert Mariën, Kris Swaegers, Nancy Vanhees, Peter Vlemincx, Stef Voets,
Peter Willemen, Tim Vanoystaeyen, Ria Van Den Heuvel, Katelijn Sebrechts en Jeroen
Truyens
5 onthoudingen
Christel Naenen, Erik Philibert, Sven Snyders, Peter Van Hoof en Annelies Veron
BESLUIT
Enig artikel
De salarisschaal van de adjunct-financieel directeur wordt vastgesteld zoals voorzien in
bijlage.

Openbare werken & mobiliteit
G.15. 2014/012 - Mobiliteitsplan - Definitieve goedkeuring - Stemming
Schepen Johan Van Hoof licht het punt toe:
Beste collega's,
Met trots leggen we de laatste versie van het mobiliteitsplan op de tafel van de
gemeenteraad.
Uiteraard is het beleid en de visie om uit het oogpunt van de zwakke weggebruiker te
vertrekken behouden en blijft elke weggebruiker zijn plaats in het verkeer krijgen. Het is
zeer belangrijk dat we in onze dorpscentra en in de wijken de zone's 30 met de
toegangspoorten zullen invoeren, alsook dat gemotoriseerd verkeer vlot via de correcte
verbindingswegen naar buurgemeenten kan rijden en niet meer kiest om door de
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dorpscentra te rijden en dus zo sluipverkeer tegen te gaan en aangename dorpscentra en
wijken te creëren.
De opmerkingen van de vorige gemeenteraad, waar dit mobiliteitsplan werd besproken, zijn
meegenomen en een deel werden ervan werden verwerkt in deze versie.
Een aantal voorbeelden zijn:
• De fietsstraten die nu ook op de kaart ingetekend zijn,
• De uitvoeringstermijn van het fietspad van de Wommelgemsestwg is naar KT
verschoven,
• Het fenomeen van de bakfietsen en speed-pedelecs wordt nog extra aangehaald,
• De fietsgeleiding is hier mee opgenomen,
Verder is dit document reeds nagekeken en beoordeeld door de RMC en zijn ook hun
opmerkingen in het document verwerkt en zo zijn we nu aan deze versie beland waarvoor ik
jullie goedkeuring wil vragen.
Van de fietsersbond mochten we alleszins veel lof ontvangen en van de voorzitter van de
RMC wil ik graag de volgende woorden citeren:
“De kwaliteit van het dossier is bestoeft in de vergadering en ook de integratie van fiets
werd erg gesmaakt. Dat komt mogelijk iets minder tot uiting in de (lange) lijst van
opmerkingen. Toch dikke proficiat! “
Als afsluiter wil ik zeer graag iedereen bedanken die hier aan meegewerkt heeft vanaf de
startvergadering en de volksraadpleging tot en met het eindresultaat dat nu voorligt.
Raadslid Christel Naenen vraagt naar het fietspad op de Broechemsesteenweg.
Burgemeester Koen T'Sijen stelt dat er keuzes dienen gemaakt. De aanleg van fietspaden
hangt ook af van subsidies, die zeker benut dienen te worden.
Raadslid Christel Naenen wijst naar de toestand van de Smeendijk/Pietingbaan.
Koen T'Sijen wijst naar de vele realisaties in Boechout de laatste jaren. Het opsommen
van zaken die nog niet zijn uitgevoerd is een wat kort door de bocht benadering.
Voorgeschiedenis
Het huidige mobiliteitsplan van Boechout werd conform verklaard door de PAC (Provinciale
Audit Commissie) van november 2006. Bij de sneltoets werd gekozen voor spoor 2,
verbreden en verdiepen van het mobiliteitsplan.
De 3 fases voor de opbouw van het nieuwe beleidsplan zijn doorlopen. Op 29 januari 2018
werd de nieuwe beleidsnota voorlopig goedgekeurd door de gemeenteraad. Op 15 maart
2018 heeft de RMC (Regionale mobiliteitscommissie) en de kwaliteitsadviseur de
uitwerkingsnota positief geadviseerd met enkele kleine aanpassingen.
Feiten en context
Het studiebureau Arcadis heeft ondertussen de laatste aanpassingen doorgevoerd.
Financiële gevolgen
De financiële gevolgen zijn voorzien als volgt:
Bedrag incl. BTW
Investeringsnr.
Algemene rekening
Beleidsitem
35.230,36€
2014088
22400007
02000
Datum visumaanvraag:
01/03/2016
Stemming
17 stemmen voor
Koen T'Sijen, Dirk Crollet, Els Augustinus, Philip Verstappen, Johan Van Hoof, Mik Renders,
Bruno Doms, Albert Mariën, Kris Swaegers, Nancy Vanhees, Peter Vlemincx, Stef Voets,
Peter Willemen, Tim Vanoystaeyen, Ria Van Den Heuvel, Katelijn Sebrechts en Jeroen
Truyens
5 stemmen tegen
Christel Naenen, Erik Philibert, Sven Snyders, Peter Van Hoof en Annelies Veron
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BESLUIT
Enig artikel
De gemeenteraad keurt het voorliggend aangepast beleidsplan definitief goed.

Omgeving
G.16. Patrimonium - Aankoop grond Sint-Bavokerk - 2 perceeltjes (plantsoenen)
en deel voortuinstrook
Voorgeschiedenis
Op 4 januari 2006 werd door de gemeente 2 perceeltjes grond, gelegen in de voortuinstrook
van de Sint-Bavokerk, aangekocht van de kerkfabriek Sint-Bavo om op te nemen in het
gemeentelijk openbaar domein.
Op 28 augustus 2017 werd door het college van burgemeester en schepenen een
stedenbouwkundige vergunning voor het uitvoeren van wegenis- en rioleringswerken en het
vellen van 11 hoogstambomen aan het Sint-Bavoplein, Jef Van Hoofplein, een deel van de
Hovesesteenweg en een deel van de Konijnenbergstraat.
Feiten en context
De plantsoenen aan weerszijden van de ingang van de kerk sluiten aan op het openbaar
domein en zijn nog eigendom van de kerkfabriek Sint-Bavo.
Bij de heraanleg zijn nabij de ingang van de kerk in de voortuinstrook 2 parkeerplaatsen
voor mindervaliden voorzien. De parkeerplaats, voorzien op de vergunde plannen in
betonstraatstenen, is ook nog eigendom van de kerkfabriek.
Rekening houdend met de heraanleg van het Sint-Bavoplein en omgeving wenst de
gemeente de 2 kleine perceeltjes grond en de grond waarop de parkeerplaats wordt
aangelegd aan te kopen om op te nemen in het openbaar domein.
Het schattingsverslag van de 2 perceeltjes grond werd opgemaakt door Igean
dienstverlening van 12 maart 2018 met ref. BOE03024.
De 2 perceeltjes grond worden aangekocht aan de prijs van 30,00 euro per vierkante meter,
zoals bepaald in het schattingsverslag.
De grond voor de parkeerplaats wordt aan dezelfde prijs per vierkante meter aangekocht.
De 2 perceeltjes grond (plantsoenen) zijn kadastraal gekend als 1e afd. sie D nummers
164d en 164e en hebben een oppervlakte van respectievelijk 22 m² en 25 m² (grafisch
bepaald).
De grond gelegen in de voortuinstrook is een deel van het perceel dat kadastraal bekend is
als 1e afd. sie D nummer 164c/deel.
Het opmetingsplan wordt opgemaakt door het ingenieurs- en architectenbureau Evolta te
Moerbeke.
De ontwerpakte wordt opgemaakt door notaris Stéphane Van Roosbroeck te Boechout.
Op voordracht van het schepencollege.
Juridische grond
Artikel 2 en 42 van het gemeentedecreet.
Financiële gevolgen
Prijs aankoop grond en kosten notariële akte.
Stemming
Eenparig
BESLUIT
Artikel 1
De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de aankoop van de 2 perceeltjes grond
(plantsoenen), gelegen aan weerszijden van de ingang van de Sint-Bavokerk, kadastraal
gekend als 1e afd. sie D nummers 164d en 164e, met een oppervlakte van respectievelijk
22 m² en 25 m² (grafisch bepaald). De grond wordt aangekocht voor openbaar nut om
ingelijfd te worden bij het openbaar domein.
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Artikel 2
De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de aankoop van de grond gelegen in de
voortuinstrook van de Sint-Bavokerk, kadastraal gekend als 1e afd. sie D nummer
164c/deel, met een oppervlakte overeenkomstig het opmetingsplan dat zal opgemaakt
worden door Evolta te Moerbeke. De grond wordt aangekocht voor openbaar nut om
ingelijfd te worden bij het openbaar domein.
Artikel 3
De akte zal verleden worden voor het ambt van notaris Stéphane Van Roosbroeck te
Boechout.
Artikel 4
Dit besluit mee op te nemen in de overzichtsnota aan de hogere overheid.
G.17. Wijziging rooilijnplan - Rode Leeuwplein - Voorlopige goedkeuring Stemming
Raadslid Sven Snyders wil volledige uitleg hieromtrent. Schepen Philip Verstappen legt
uit dat de rooilijn best wordt rechtgetrokken aldaar.
Schepen Mik Renders stelt dat het beter is enkele m² af te staan, de groendienst is
immers al druk bezet.
Voorgeschiedenis
Goedkeuring door de gemeenteraad op 25 juni 2012 van het dossier voor weg- en
rioleringswerken, inclusief het stratentracé en type dwarsprofiel.
Stedenbouwkundige vergunning verleend door het college van burgemeester en schepenen
op 29 april 2013 voor het bouwen van een sociaal woonproject (33 woonentiteiten) en het
uitvoeren van wegenis-, riolerings- en omgevingswerken.
Stedenbouwkundige vergunning verleend door het college van burgemeester en schepenen
op 27 maart 2017 voor de regularisatie van wijziging bouwhoogte gebouw 5 en van
inplanting fietsenberging (wijzigingen t.o.v. vergunde bouwplannen voor het bouwen van
een sociaal woonproject met 33 entiteiten).
Feiten en context
De dienst OWM stelt tijdens een werfbezoek vast dat er private tuinafsluitingen zijn
geplaatst op een gedeelte grond dat als openbare groenzone werd goedgekeurd.
Deze tuinafsluitingen lopen in het verlengde van gebouw 3 en 4 en zorgen voor grotere
tuinen bij de appartementen.
Op 30 oktober 2017 is het college van burgemeester en schepenen principieel akkoord
gegaan met de wijziging van de rooilijn waarbij een gedeelte van de openbare groenzone
bijgevoegd wordt bij de private tuinen.
Bijgevolg is de opmaak van een gewijzigd rooilijnplan vereist.
Het plan werd opgemaakt door ingenieurs- en architectenbureau Evolta te Moerbeke met
ref. 24/20.008 van 24 april 2018 en ligt voor ter voorlopige goedkeuring.
Juridische grond
Decreet van 8 mei 2009 houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen (B.S. 3 juli
2009) en volgende wijzigingen.
Artikel 2 en 42 van het gemeentedecreet.
Financiële gevolgen
Kosten opmaak gewijzigd rooilijnplan.
Stemming
17 stemmen voor
Koen T'Sijen, Dirk Crollet, Els Augustinus, Philip Verstappen, Johan Van Hoof, Mik Renders,
Bruno Doms, Albert Mariën, Kris Swaegers, Nancy Vanhees, Peter Vlemincx, Stef Voets,
Peter Willemen, Tim Vanoystaeyen, Ria Van Den Heuvel, Katelijn Sebrechts en Jeroen
Truyens
5 stemmen tegen
Christel Naenen, Erik Philibert, Sven Snyders, Peter Van Hoof en Annelies Veron
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BESLUIT
Artikel 1
De gemeenteraad keurt het gewijzigde rooilijnplan Frans Segersstraat - Smalle Weg Fase 2
(Rode Leeuwplein), zoals opgemaakt door Evolta te Moerbeke ref. 24/20.008 van 24 april
2018, voorlopig goed.
Artikel 2
De gemeenteraad geeft opdracht aan het college van burgemeester en schepenen om het
openbaar onderzoek, overeenkomstig artikel 9 §2 van het rooilijndecreet, in te stellen.
Artikel 3
Dit besluit mee op te nemen in de overzichtsnota aan de hogere overheid.

Secretariaat
G.18. Schrijven van vice-eerste minister Didier Reynders met betrekking tot de
motie tegen kernwapens
Voorgeschiedenis
De gemeenteraad heeft op 26 februari 2018 een motie gestemd inzake nucleair
wapenbeleid van de federale overheid. De gemeenteraad besliste een dringende oproep te
doen aan de Belgische regering om alles in het werk te stellen om te garanderen dat
kernwapens nooit en onder geen beding meer gebruikt worden. Daarbij werd de Belgische
regering gevraagd om, overeenkomstig het regeerakkoord, op een constructieve wijze mee
te werken aan het tot stand komen van een verbod op kernwapens. De motie werd bezorgd
aan de bevoegde minister en aan het parlement.
Feiten en context
Schrijven van de vice-eerste minister, Didier Reynders, van 20 april 2018 als antwoord op
deze motie.
Kennisname
De gemeenteraad neemt kennis van het schrijven van de vice-eerste minister Didier
Reynders als antwoord op onze motie tegen kernwapens.
De voorzitter stelt vervolgens voor de punten G.19 tot en met G.26, met uitzondering van
punt G.23, samen te behandelen.
Deze punten worden met eenparigheid van stemmen in één stembeurt behandeld.

Intergemeentelijke samenwerking
G.19. Intergemeentelijke samenwerking Cipal - Vaststelling van het mandaat van
de vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten
van de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging Cipal van
15 juni 2018 - Stemming
Voorgeschiedenis
De gemeente is deelnemer van Cipal.
De besluiten van de gemeenteraad van 21 mei 2013 en 26 oktober 2015 waarbij Mik
Renders en Peter Willemen voor de ganse legislatuur werden aangesteld als
vertegenwoordigers op de algemene vergaderingen van CIPAL DV;
Feiten en context
De oproepingsbrief van 20 april 2018 tot de algemene vergadering van Cipal van 15 juni
2018 met de volgende agendapunten:
1. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de
enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2017
2. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2017,
afgesloten op 31 december 2017
3. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de
geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2017
4. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2017,
afgesloten op 31 december 2017
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5. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris voor de
uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2017
6. Vervanging van een op voordracht van de provincie Antwerpen benoemde bestuurder
7. Benoeming en vervanging van leden van het adviescomité
8. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering.
De toelichtende nota bij de agendapunten van de algemene vergadering.
Het voorstel van de raad van bestuur van Cipal.
Er zijn geen redenen voorhanden om de goedkeuring van de voorgelegde agendapunten te
weigeren.
Argumentatie
Artikel 44 van het DIS bepaalt dat de vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger moet worden herhaald voor elke algemene vergadering.
De laatst gecoördineerde statuten van de dienstverlenende vereniging Cipal van 8 februari
2018.
Juridische grond
Het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.
Het gemeentedecreet en in het bijzonder op artikel 42 inzake de bevoegdheid van de
gemeenteraad.
Financiële gevolgen
Er zijn geen financiële gevolgen.
Stemming
Eenparig
BESLUIT
Artikel 1
De agendapunten van de algemene vergadering van Cipal van 15 juni 2018 worden
goedgekeurd.
Artikel 2
De afgevaardigde(n), die bij afzonderlijke beraadslaging werd(en) aangeduid voor de
legislatuur 2013-2018, worden gemandateerd om op de algemene vergadering van Cipal
van 15 juni 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 zou 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 dv, Bell-Telephonelaan 2D te
2440 Geel.
G.20. IGEAN DV - Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de
gemeente over de agendapunten van de jaarvergadering van IGEAN
dienstverlening van 22 juni 2018
Voorgeschiedenis, feiten en context
Algemeen
Met het K.B. van 3.01.1969 werd overgegaan tot de oprichting van de coöperatieve
vennootschap Intercommunale Grondbeleid en Expansie Antwerpen, verder IGEAN cv
genoemd, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 8.07.1969.
Op de buitengewone algemene vergadering van 8.11.2003 werd IGEAN cv omgevormd tot
een dienstverlenende vereniging IGEAN dienstverlening, gepubliceerd in de bijlagen van het
Belgisch Staatsblad op 19.12.2003.
Met de beslissing van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur,
Jeugd en Ambtenarenzaken van 1.04.2004 werden de wijzigingen van de statuten en de
omvorming van IGEAN cv in een dienstverlenende vereniging goedgekeurd.
Op de buitengewone algemene vergadering van 15.06.2007 werd de statutenwijziging van
IGEAN dienstverlening goedgekeurd en gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch
Staatsblad op 13.08.2007 onder nr. 07120366.
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Op de buitengewone algemene vergadering van 18.12.2013 werd de statutenwijziging van
IGEAN dienstverlening goedgekeurd. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van
10.04.2014 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands bestuur, Inburgering,
Toerisme en Vlaamse rand.
Op de buitengewone algemene vergadering van 17.06.2016 werd de statutenwijziging en
verlenging van IGEAN dienstverlening tot 21.06.2034 goedgekeurd. Dit werd bevestigd bij
het Ministerieel Besluit van 3.10.2016 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur,
Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding.
De gemeente is lid bij IGEAN dienstverlening.
Jaarvergadering
Artikel 35 van de statuten bepaalt dat de jaarvergadering elk jaar in de loop van het tweede
kwartaal verplicht bijeenkomt.
Op deze vergadering wordt de jaarrekening vastgesteld aan de hand van het verslag van de
raad van bestuur en het verslag van de commissaris-revisor.
De documenten voor deze vergadering worden samen met de uitnodiging ter beschikking
gesteld van alle deelnemers.
De jaarvergadering verleent kwijting aan de leden van de raad van bestuur en de
commissaris-revisor.
Besluitvorming
De raad van bestuur van 2.05.2018 heeft beslist om de jaarvergadering te organiseren in
het Strijboshof, Achterbroeksteenweg 69 te 2920 Kalmthout op 22.06.2018 om 19 u met
volgende dagorde:
1.
Goedkeuren van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2017
2.
Goedkeuren van het verslag van de revisor over het boekjaar 2017
3.
Goedkeuren van de jaarrekening 2017
4.
Kwijting verlenen aan de bestuurders en aan de revisor over het boekjaar 2017
5.
Benoemen van de bedrijfsrevisor en het bepalen van de vergoeding
6.
Toetreding aanvaarden van de politiezone Rupel en de woonzorggroep van het
OCMW Schoten en het OCMW Wijnegem.
Diezelfde raad van bestuur heeft haar goedkeuring gehecht aan het jaarverslag 2017
evenals aan de jaarrekening 2017.
Met het schrijven van IGEAN dienstverlening van 3.05.2018 werd de uitnodiging en de
dagorde voor de jaarvergadering van 22.06.2018 aan alle deelnemers bezorgd.
De daarbij horende documenten werden via het infonet ter beschikking gesteld van de
deelnemers:
1.
uittreksels uit de beslissing van de raad van bestuur van 2.05.2018
2.
het jaarverslag 2017 met de jaarrekening 2017.
De gemeenteraad heeft bij besluit van 21 mei 2013 en 27 januari 2014 de heer Jeroen
Truyens en mevrouw Kris Swaegers voor de ganse legislatuur aangesteld als
vertegenwoordigers van de gemeente voor de algemene vergadering van IGEAN
dienstverlening.
Artikel 44 van het decreet en artikel 33§1 van de statuten bepalen dat de vaststelling van
het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering.
Met onderstaande beslissing wordt aan deze vertegenwoordiger(s) een mandaat gegeven.
Toelichting en bespreking van het jaarverslag 2017 en de jaarrekening 2017 op de raad van
bestuur van 02.05.2018.
Juridische grond
• Decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6.07.2001, zoals
gewijzigd,
• Omzendbrief BA 2002/01 betreffende de toepassing van het decreet van 6.07.2001
houdende de intergemeentelijke samenwerking,
• Statuten van IGEAN dienstverlening.
Financiële gevolgen
Er zijn geen financiële gevolgen.
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Stemming
Eenparig
BESLUIT
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van de volledige dagorde van de jaarvergadering van
IGEAN dienstverlening die zal gehouden worden in het Strijboshof, Achterbroeksteenweg 69
te 2920 Kalmthout op 22 juni 2018 om 19 u evenals van alle daarbij horende documenten
en neemt op basis hiervan volgende beslissingen:
1.
Goedkeuren van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2017
2.
Goedkeuren van het verslag van de revisor over het boekjaar 2017
3.
Goedkeuren van de jaarrekening 2017
4.
Kwijting verlenen aan de bestuurders en aan de revisor over het boekjaar 2017
5.
Benoemen van de bedrijfsrevisor en het bepalen van de vergoeding
6.
Toetreding aanvaarden van de politiezone Rupel en de woonzorggroep van het
OCMW Schoten en het OCMW Wijnegem.
Artikel 2
De vertegenwoordiger van de gemeente, die met een afzonderlijk besluit werd benoemd,
wordt gemandateerd om op de jaarvergadering van IGEAN dienstverlening van 22 juni 2018
deel te nemen aan de bespreking over de in artikel 1 vermelde agendapunten en te
beraadslagen en te beslissen overeenkomstig dit besluit en verder al het nodige te doen om
de volledige agenda af te werken.
Artikel 3
Twee uittreksels van onderhavige gemeenteraadsbeslissing zullen aan IGEAN
dienstverlening worden bezorgd.
G.21. IGEAN MV - Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de
gemeente over de agendapunten van de jaarvergadering van IGEAN milieu &
veiligheid van 22 juni 2018
Voorgeschiedenis, feiten en context
Algemeen
Op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN cv van 8.11.2003 werd de
oprichtingsakte van de opdrachthoudende vereniging IGEAN milieu & veiligheid verleden.
Op 19.12.2003 verscheen de publicatie van de oprichtingsakte en de statuten van IGEAN
milieu & veiligheid in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.
Met de beslissing van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur,
Jeugd en Ambtenarenzaken van 1.04.2004 werd de oprichting en de statuten van IGEAN
milieu & veiligheid goedgekeurd.
Op de buitengewone algemene vergadering van 15.06.2007 werd de statutenwijziging van
IGEAN
milieu & veiligheid goedgekeurd en gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad
op 13.08.2007 onder nr. 07120366.
Op de buitengewone algemene vergadering van 18.12.2013 werd de statutenwijziging van
IGEAN
milieu & veiligheid goedgekeurd. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van
10.04.2014 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands bestuur, Inburgering,
Toerisme en Vlaamse rand.
Op de buitengewone algemene vergadering van 17.06.2016 werd de statutenwijziging en
verlenging van IGEAN milieu & veiligheid tot 21.06.2034 goedgekeurd. Dit werd bevestigd
bij het Ministerieel Besluit van 3.10.2016 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur,
Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding.
De gemeente is lid bij IGEAN milieu & veiligheid.
Jaarvergadering
Artikel 36 van de statuten bepaalt dat de jaarvergadering elk jaar in de loop van het tweede
kwartaal verplicht bijeenkomt.
Op deze vergadering wordt de jaarrekening vastgesteld aan de hand van het verslag van de
raad van bestuur en het verslag van de commissaris-revisor.
De documenten voor deze vergadering worden samen met de uitnodiging ter beschikking
gesteld van alle deelnemers.
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De jaarvergadering verleent kwijting aan de leden van de raad van bestuur en de
commissaris-revisor.
Besluitvorming
De raad van bestuur van 2.05.2018 heeft beslist om de jaarvergadering te organiseren in
het Strijboshof, Achterbroeksteenweg 69 te 2920 Kalmthout op 22.06.2018 om 19 u met
volgende dagorde:
1.
Goedkeuren van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2017
2.
Goedkeuren van het verslag van de revisor over het boekjaar 2017
3.
Goedkeuren van de jaarrekening 2017
4.
Kwijting verlenen aan de bestuurders en aan de revisor over het boekjaar 2017
5.
Benoemen van de bedrijfsrevisor en het bepalen van de vergoeding
6.
Toetreding aanvaarden van de politiezone Rupel en de woonzorggroep van het
OCMW Schoten en het OCMW Wijnegem
7.
Benoemen van leden van de adviescomités.
Diezelfde raad van bestuur heeft haar goedkeuring gehecht aan het jaarverslag 2017
evenals aan de jaarrekening 2017.
Met het schrijven van IGEAN milieu & veiligheid van 3.05.2018 werd de uitnodiging en de
dagorde voor de jaarvergadering van 22.06.2018 aan alle deelnemers bezorgd.
De daarbij documenten werden via het infonet ter beschikking gesteld van de deelnemers:
1.
uittreksels uit de beslissing van de raad van bestuur van 2.05.2018
2.
het jaarverslag 2017 met de jaarrekening 2017.
De gemeenteraad heeft bij besluit van 21 mei 2013 en 27 januari 2014 de heer Jeroen
Truyens en mevrouw Kris Swaegers voor de ganse legislatuur aangesteld als
vertegenwoordigers van de gemeente voor de algemene vergadering van IGEAN milieu &
veiligheid.
Artikel 44 van het decreet en artikel 34§1 van de statuten bepalen dat de vaststelling van
het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering.
Met onderstaande beslissing wordt aan deze vertegenwoordiger een mandaat gegeven.
Toelichting en bespreking van het jaarverslag 2017 en de jaarrekening 2017 op de raad van
bestuur van 2.05.2018.
Juridische grond
• Decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6.07.2001, zoals
gewijzigd,
• Omzendbrief BA 2002/01 betreffende de toepassing van het decreet van 6.07.2001
houdende de intergemeentelijke samenwerking,
• Statuten van IGEAN milieu & veiligheid.
Financiële gevolgen
Er zijn geen financiële gevolgen.
Stemming
Eenparig
BESLUIT
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van de volledige dagorde van de jaarvergadering van
IGEAN milieu & veiligheid die zal gehouden worden in het Strijboshof, Achterbroeksteenweg
69 te 2920 Kalmthout op 22.06.2018 om 19 u evenals van alle daarbij horende documenten
en neemt op basis hiervan volgende beslissingen:
1.
Goedkeuren van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2017
2.
Goedkeuren van het verslag van de revisor over het boekjaar 2017
3.
Goedkeuren van de jaarrekening 2017
4.
Kwijting verlenen aan de bestuurders en aan de revisor over het boekjaar 2017
5.
Benoemen van de bedrijfsrevisor en het bepalen van de vergoeding
6.
Toetreding aanvaarden van de politiezone Rupel en de woonzorggroep van het
OCMW Schoten en het OCMW Wijnegem
7.
Benoemen van leden van de adviescomités.
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Artikel 2
De vertegenwoordiger van de gemeente, die met een afzonderlijk besluit werd benoemd,
wordt gemandateerd om op de jaarvergadering van IGEAN milieu & veiligheid van
22.06.2018 deel te nemen aan de bespreking over de in artikel 1 vermelde agendapunten
en te beraadslagen en te beslissen overeenkomstig dit besluit en verder al het nodige te
doen om de volledige agenda af te werken.
Artikel 3
Twee uittreksels van onderhavige gemeenteraadsbeslissing zullen aan IGEAN milieu &
veiligheid worden bezorgd.
G.22. Intergemeentelijke samenwerking IKA - Vaststelling van het mandaat van
de vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten
van de algemene vergadering van IKA van 19 juni 2018 - Stemming
Voorgeschiedenis
De gemeente is aangesloten bij het intergemeentelijk samenwerkingsverband IKA.
De besluiten van de gemeenteraad van 21 mei 2013 en 26 oktober 2015 waarbij Mik
Renders en Peter Willemen voor de ganse legislatuur werden aangesteld als
vertegenwoordigers op de algemene vergaderingen van IKA.
Feiten en context
De gemeente werd per aangetekend schrijven opgeroepen deel te nemen aan de algemene
vergadering van IKA die op 19 juni 2018 plaats heeft.
De agenda van de algemene vergadering van IKA van 19 juni 2018 bevat volgende
agendapunten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur aan de algemene
vergadering.
De gemeenteraad neemt kennis van de balans, resultatenrekening en winstverdeling.
De documenten gevoegd bij de oproeping tot de algemene vergadering.
Argumentatie
Artikel 44, 1° en 3° alinea van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking, waarin opgenomen is dat de gemeenten, deelnemers van een
intergemeentelijk samenwerkingsverband hun vertegenwoordigers voor een algemene
vergadering van het intergemeentelijk samenwerkingsverband bij gemeenteraadsbesluit
dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke
benoemingsprocedure met de vaststelling van het stemgedrag van de vertegenwoordiger
dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering.
Juridische grond
Het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en in het bijzonder de artikelen 42 en 43 inzake de
bevoegdheid van de gemeenteraad.
Het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.
Financiële gevolgen
Er zijn geen financiële gevolgen.
Stemming
Eenparig
BESLUIT
Artikel 1
Na onderzoek van de documenten die bij de oproeping zijn gevoegd, zijn goedkeuring te
hechten aan de dagorde en de afzonderlijke punten van de dagorde van de algemene
vergadering van IKA van 19 juni 2018.
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Artikel 2
Zijn goedkeuring te verlenen aan de strategie en begroting 2018.
Artikel 3
Zijn goedkeuring te verlenen aan het verslag van de raad van bestuur aan de algemene
vergadering.
Artikel 4
Zijn goedkeuring te verlenen aan de balans, resultatenrekening en winstverdeling met
betrekking tot het boekjaar 2017.
Artikel 5
De vertegenwoordiger(s) van de gemeente, die bij afzonderlijke beraadslaging werd(en)
aangeduid voor de legislatuur 2013-2018, en die zal/zullen deelnemen aan de algemene
vergadering van IKA van 20 juni 2017 op te dragen zijn/hun stemgedrag af te stemmen op
de beslissingen genomen in de gemeenteraad in verband met de te behandelen
agendapunten.
Artikel 6
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde
besluiten en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan het secretariaat van het
intergemeentelijk samenwerkingsverband IKA, p/a Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle,
t.a.v. de heer Lieven Ex.
G.23. IVEG - Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de
gemeente met betrekking tot de agendapunten van de algemene vergadering
van de opdrachthoudende vereniging IVEG van 20 juni 2018 - Stemming
Burgemeester Koen T'Sijen licht toe.
Raadslid Kris Swaegers leest artikel 2 van de voorliggende motie (zie punt B1) voor.
Burgemeester Koen T'Sijen stelt voor om deze punten mee op te nemen in het voorliggend
raadsbesluit, door toevoeging van een artikel in het besluit, waarbij aan onze
vertegenwoordigers in de algemene vergadering wordt gevraagd om deze punten onder de
aandacht te brengen. De raadsleden kunnen zich hierin vinden. Dit punt wordt unaniem
aangenomen.
Voorgeschiedenis
De gemeente neemt voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en gas deel aan de
opdrachthoudende vereniging Intercommunale voor Energie, afgekort Iveg.
De beslissingen van de gemeenteraad van 21 mei 2013 en 27 januari 2014 waarbij Philip
Verstappen, Jeroen Truyens en Kris Swaegers voor de ganse legislatuur 2013-2018
aangesteld weden als vertegenwoordigers op de algemene vergaderingen van de
opdrachthoudende vereniging Iveg.
Feiten en context
De gemeente werd per aangetekend schrijven van 21 maart 2018 opgeroepen om deel te
nemen aan de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Iveg die op 20 juni 2018
zal plaatshebben om 19 uur in het gemeentehuis van Nijlen, Kerkstraat 4.
Een dossier met documentatiestukken uitgewerkt door de Raad van bestuur in zitting van
14 maart 2018 werd aan de gemeente overgemaakt.
VERZOEK TOT VERSCHUIVEN EINDDATUM VAN 9 NOVEMBER 2019 NAAR 1 APRIL
2019
De statuten van alle Vlaamse distributienetbeheerders, waaronder Iveg (met uitzondering
van PBE) vermelden de datum van 9 november 2019 als einddatum.
Artikel 603 van het Decreet over het lokaal bestuur voorziet de mogelijkheid voor de
opdrachthoudende verenigingen die overeenkomstig het Energiedecreet werden
aangewezen als distributienetbeheerder om in de loop van het jaar 2018 via hun algemene
vergadering een verzoek te richten aan de Vlaamse regering om in te stemmen dat de
einddatum van de statutaire duur verschoven (vervroegd) wordt naar 1 april 2019. De
beslissing van de algemene vergadering dient verantwoord te worden in een omstandig
verslag dat de noodzakelijkheid aantoont. De Vlaamse regering kan bij gemotiveerd besluit
instemmen met het aan haar gerichte verzoek.
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Vermits de bestuursorganen uiterlijk 31 maart 2019 vernieuwd worden ingevolge de
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018, bestaat het risico dat er op een korte
tijdsspanne twee verschillende raden van bestuur dienen samengesteld te worden. Vandaar
wordt voorgesteld om de aanstelling van de nieuwe bestuurders zo dicht mogelijk bij de
inwerkingtreding van de verlengde distributienetbeheerder te plaatsen. Deze aanpassing
ondersteunt niet alleen de uniformiteit en continuïteit van de bestuurlijke werking, maar
draagt door een identieke behandeling in alle distributienetbeheerders bij tot de uniformiteit
van de verlengde duurtijd.
VOORSTEL TOT VERLENGING VAN DE TIJDSDUUR VAN 1 APRIL 2019 NAAR
29 MAART 2037
Naast hogervermeld verzoek tot verschuiving van de huidige einddatum wordt
overeenkomstig artikel 603 van het Decreet over Lokaal Bestuur van 22 december 2017
voorgesteld om de duurtijd van de opdrachthoudende vereniging met 18 jaar te verlengen
vanaf 1 april 2019 tot en met 29 maart 2037. Deze nieuwe einddatum geldt voor alle
opdrachthoudende verenigingen – distributienetbeheerders binnen de toekomstige Fluviusgroep en is gebaseerd op deze van PBE, vermits de verlenging van PBE reeds ingang vindt
vanaf 29 maart 2019.
Overeenkomstig artikel 35 van het Decreet houdende de Intergemeentelijke Samenwerking
(artikel 423 van het Decreet over Lokaal Bestuur van 22 december 2017) kan op verzoek
van de gewone meerderheid van het totale aantal deelnemers en op voorwaarde dat het
verzoek gedragen wordt door een drievierde meerderheid van het aantal deelnemende
gemeenten, de algemene vergadering tot de verlenging beslissen met een drievierde
meerderheid van het aantal stemmen.
De gemeenteraadsbeslissingen die daarvoor worden genomen, worden bij het verslag van
de algemene vergadering gevoegd en zijn gebaseerd op een onderzoek, in voorkomend
geval op basis van een vergelijkend onderzoek als er zich verschillende beheersvormen
reëel aandienen.
Uiterlijk 90 dagen voor de algemene vergadering die beslist over de verlenging wordt de
agenda door de raad van bestuur aan alle deelnemers toegezonden.
De deelnemers die niet willen verlengen, kunnen daartoe niet verplicht worden en houden
op deel uit te maken van de opdrachthoudende vereniging. Vooraf leggen ze hun beslissing
daartoe voor, die wordt gevoegd bij het verslag van de algemene vergadering. Deelnemers
die nalaten over de verlenging te beslissen of hun beslissing mee te delen, worden geacht
verder deel uit te maken van de opdrachthoudende vereniging.
Het genoemde tijdstip van verlenging situeert zich op het moment van de vernieuwing van
de gemeentelijke mandaten. Vermits het einde van de legislatuur praktisch bereikt is, is het
aangewezen dat de Raad van Bestuur in zijn huidige vorm overeenkomstig artikel 70 van
het Decreet houdende de Intergemeentelijke Samenwerking een evaluatierapport opstelt
over de werking van de opdrachthoudende vereniging tijdens de vorige zes jaar en
eveneens een ondernemingsplan voor de volgende zes jaar. Deze documenten bevatten
samen de motiveringselementen in functie van het onderzoek van het verlengingsvoorstel.
TUSSENTIJDSE STATUTENWIJZIGINGEN Iveg (VAN TOEPASSING TOT 1 APRIL
2019)
De voorgestelde statutenwijzigingen vinden hun oorsprong in meerdere domeinen:
- de aanduiding van Fluvius System Operator cvba als werkmaatschappij voor Iveg:
• de nieuwe basis van de samenwerking met Fluvius System Operator wordt per 1 juli
2018 statutair verankerd
• kostenverdeling in Fluvius
- de verschuiving van de einddatum en de verlenging van Iveg
- aanpassingen als gevolg van het centraliseren van al de statutaire medewerkers van de
Infrax-groep in één opdrachthoudende vereniging (met werknaam Fluvius OV) (artikel 3ter)
- per 1 april 2019 de toekenning van nieuwe aandelen A en A’ en de schrapping van de
bestaande aandelen A, B, D en de winstbewijzen C met het oog op de voorgestelde fusie
door opslorping van IMEA en INTEGAN door Iveg
- aanpassingen als gevolg van het decreet over het lokaal bestuur (DLB) van 22 december
2017 met principiële inwerkingtreding op 1 januari 2019:
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•
•
•
•
•
•

aantal leden van de raad van bestuur;
genderbepaling;
mogelijkheid van meervoudige voordracht m.b.t. kandidaat-bestuurders;
voorzitter kan ook districtsraadslid, districtsburgemeester of districtsschepen zijn
opstelling code goed bestuur;
mogelijkheid voor samengevoegde gemeenten om eenzelfde activiteit van
gemeentelijk belang toe te vertrouwen aan één opdrachthoudende vereniging;

FUSIE DOOR OVERNEMING VAN IMEA EN INTEGAN DOOR IVEG (MET NAAMWIJZIGING IN ‘FLUVIUS ANTWERPEN’ – ONTWERP STATUTEN FLUVIUS
ANTWERPEN
Fusievoorstel
De opdrachthoudende verenigingen IMEA, INTEGAN en Iveg staan samen heden in voor een
aantal nutsvoorzieningen in de Antwerpse regio. Terwijl IMEA en Iveg beide
distributienetbeheerders elektriciteit en gas zijn, eveneens actief zijn als
warmtenetbeheerder en aldus over eenzelfde ondernemingsprofiel beschikken (Iveg is
bovendien ook in drie gemeenten belast met de activiteit riolering), staat INTEGAN in voor
de kabelnetwerken in de meeste van deze gemeenten. Het is de bedoeling de
gemeentelijke participaties in deze sectoren te bundelen door de drie voornoemde
verenigingen tot ‘Fluvius Antwerpen’ te fusioneren.
Het voorgestelde fusieproject kadert onder meer in een wens van de Vlaamse regering tot
vereenvoudiging van de organisatie van het distributienetbeheer. In de eerste plaats moet
een grotere transparantie ten goede komen van de klanten. Tevens wordt een vermindering
van het aantal bestuursmandaten nagestreefd.
Binnen de evoluties en uitdagingen in de (distributie)netwerksector en de tot stand brenging
van één werkmaatschappij Fluvius System Operator, sluit het samen brengen van alle
regio-activiteiten binnen één opdrachthoudende vereniging door Iveg, IMEA en INTEGAN
nauw aan bij de organisatie en structuur van Fluvius System operator cvba. De focus blijft
daarbij het verstrekken van klantgerichte diensten tegen redelijke (prijs)voorwaarden.
Het is de bedoeling dat Fluvius Antwerpen in de toekomst fungeert als één ‘multi utility’
entiteit, waarin samen met het distributienetbeheer van elektriciteit en gas ook de schaalen synergievoordelen voor de activiteiten kabelnetwerk, riolering en warmte maximaal
worden geoptimaliseerd. De fusie van de drie entiteiten zal onder meer synergievoordelen
en kostenbesparingen opleveren, zowel op het terrein als bij de centrale diensten en
toelaten om te werken in één homogeen lokaal geografisch aaneengesloten
exploitatiegebied.
Er dient aangestipt dat de voorgenomen fusie door overneming op geen enkele manier
afbreuk doet aan de betrokkenheid van elke individuele gemeente bij het lokaal beheer van
de huidige activiteiten en de verankering van de operationele werking.
Het gehele vermogen van IMEA en INTEGAN zal ingevolge een ontbinding zonder
vereffening overgaan op Iveg, en dit vanaf 1 april 2019. Op het ogenblik van de realisatie
van de voorgenomen fusie zullen IMEA en INTEGAN van rechtswege ophouden te bestaan.
Ontwerp statuten Fluvius Antwerpen
Het ontwerp statuten ‘Fluvius Antwerpen’ herneemt de elementen die doorgevoerd zijn in
voornoemde tussentijdse statutenwijzigingen en voegt er volgende aan toe:
- maatschappelijke zetel is gevestigd te Antwerpen (Hoboken), Antwerpsesteenweg 260;
- activiteiten ‘multi utility’: netbeheer elektriciteit, netbeheer gas, riolering, kabel(netwerken
en sub-activiteiten warmte, strategische participaties en openbare verlichting;
- opdeling enerzijds aandelen Ae, Ag, Ar, Ak, Aw, Apt, Apg, Aov en Ate en anderzijds
(“preferente”) aandelen Ae’ en Ag’ (enkel netbeheer), naargelang het aandeel van elke
deelnemer zich al dan niet binnen het eigen vermogen of boven de doelverhouding eigen
vermogen versus vreemd vermogen situeert;
- introductie begrip ‘Fluvius opdrachthoudende vereniging’ (voorheen Infrax Limburg:
vereniging die de tewerkstelling en de noodzakelijke detachering van onder meer de
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statutaire medewerkers van ex-Iveg en ex-Integan naar Fluvius System Operator
organiseert;
- toekenning 1 winstbewijs per activiteit;
- introductie van 2 regionale bestuurscomités;
- winstverdeling: verschillend in netbeheer naargelang aandelen A en A’ (deze laatste
kapitaalkostenvergoeding voor vreemd vermogen);
- overnameverplichting betrokken personeel ‘Fluvius opdrachthoudende vereniging’ in geval
van beëindiging intergemeentelijke samenwerking;
Opschortende voorwaarden
De fusie door overneming wordt door de initiatiefnemers beschouwd als één ondeelbaar
geheel, en de realisatie ervan is onderworpen aan de volgende opschortende voorwaarden:
1) het bekomen voor IMEA en Iveg van de goedkeuring van de Vlaamse regering inzake
het verzoek tot verschuiving van de einddatum van 9 november 2019 naar 1 april
2019.
2) i. de voorafgaande goedkeuring van de schrapping van de winstbewijzen binnen Iveg
behoudens één winstbewijs per deelnemer en per activiteit waarvoor hij aan de
vereniging deelneemt met toekenning van een corresponderend aantal aandelen A in
functie van het aandeel van elke deelnemer binnen het Eigen Vermogen binnen de
activiteit elektriciteit en/of gas in vergelijking tot het Eigen Vermogen versus RAB
per activiteit Elektriciteit en Gas binnen IMEA per 31 december 2018 te realiseren
voorafgaand aan de inwerkingtreding van de fusie;
ii. desgevallend voor het deel van elke deelnemer binnen het Eigen Vermogen binnen de
activiteit elektriciteit en/of gas dat groter is (excedent) in vergelijking tot het Eigen
Vermogen versus RAB per activiteit Elektriciteit en Gas binnen IMEA per 31 december
2018, ofwel door deelname aan een kapitaalvermindering dan wel door de
onderschrijving van aandelen A’ ten belope van zijn aandeel binnen het ‘excedent’ aan
Eigen Vermogen binnen de activiteit elektriciteit en/of gas;
iii. de voorafgaande creatie van een aparte subsector voor de Strategische participatie
(Publi-T) met bijhorend verdelingscriterium van het resultaat binnen deze subsector.
3) de onderschrijving en volstorting van de aandelen ‘warmte’ aangeboden aan de
deelnemers door de Raad van Bestuur van 13 maart 2018 binnen IMEA en van 14
maart 2018 binnen Iveg;
4) de voorafgaande goedkeuring door de Algemene Aandeelhoudersvergadering van
Iveg van een wijziging van het maatschappelijk doel van Iveg en van de
naamswijziging in ’Fluvius Antwerpen’;
5) de instemming door de bevoegde mededingingsautoriteiten omtrent de fusie die leidt
tot de vereniging ‘Fluvius Antwerpen’;
6) de goedkeuring van de beschreven fusie door overneming door de Buitengewone
Algemene Vergaderingen van alle drie betrokken opdrachthoudende verenigingen
met bijhorende statuten van Fluvius Antwerpen;
7) de voorafgaandelijke realisatie van de fusie tussen de werkmaatschappijen Eandis
System Operator cvba en Infrax cvba tot Fluvius System Operator cvba;
8) het verkrijgen vanwege de VREG van de erkenning van ‘Fluvius Antwerpen’ als
distributienetbeheerder elektriciteit én van de erkenning als distributienetbeheerder
aardgas.
AANWIJZING FLUVIUS ANTWERPEN ALS DISTRIBUTIENETBEHEERDER
Door de geplande fusie door overneming van IMEA en INTEGAN door Iveg ontstaat één
nieuwe distributienetbeheerder elektriciteit en aardgas voor de Antwerpse regio.
Overeenkomstig artikel 4.1.1. van het energiedecreet wijst de reguleringsinstantie voor elk
distributienet de netbeheerder aan. Indien het distributienet in kwestie geheel of
gedeeltelijk eigendom is van een gemeente of van een groep van gemeenten, gebeurt die
aanwijzing op voorstel van deze gemeente of groep van gemeenten. Volgens artikel 4.1.4.
van het energiedecreet eindigt de aanwijzing van de bij de fusie betrokken
distributienetbeheerders van rechtswege en moet een nieuwe distributienetbeheerder door
de VREG worden aangewezen.
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In het vooruitzicht van de geplande fusie van IMEA, Iveg en INTEGAN tot ‘Fluvius
Antwerpen’ op 1 april 2019 hebben de Raden van Bestuur van IMEA en Iveg respectievelijk
in zitting van 13 en 14 maart 2018 hun goedkeuring gehecht aan het voorstel tot de
aanwijzing van Fluvius Antwerpen als distributienetbeheerder voor elektriciteit en aardgas
voor het volledige grondgebied waarop momenteel beide distributienetbeheerders actief
zijn. Zij hebben beslist dit voorstel ter bekrachtiging door de vertegenwoordigers van de
deelnemende gemeenten te agenderen op hun respectieve algemene vergaderingen van 20
juni 2018.
De VREG zal geïnformeerd worden over het standpunt dat de algemene vergadering heeft
ingenomen.
Argumentatie
Overeenkomstig artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke
samenwerking dient de gemeenteraad zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de
algemene vergadering en onder meer op expliciete wijze aan de voorgestelde verschuiving
van de einddatum, de verlenging van de tijdsduur van de opdrachthoudende vereniging, de
fusie door overneming van IMEA en INTEGAN door Iveg (met naamwijziging in ‘Fluvius
Antwerpen’) en aan het ontwerp statuten Fluvius Antwerpen. De gemeenteraad dient tevens
het mandaat van de vertegenwoordiger vast te stellen.
Financiële gevolgen
Er zijn geen financiële gevolgen.
Stemming
20 stemmen voor
Koen T'Sijen, Dirk Crollet, Els Augustinus, Philip Verstappen, Johan Van Hoof, Mik Renders,
Bruno Doms, Christel Naenen, Erik Philibert, Sven Snyders, Kris Swaegers, Peter Van Hoof,
Nancy Vanhees, Annelies Veron, Stef Voets, Peter Willemen, Tim Vanoystaeyen, Ria Van
Den Heuvel, Katelijn Sebrechts en Jeroen Truyens
2 onthoudingen
Albert Mariën en Peter Vlemincx
BESLUIT
Artikel 1
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de agenda van de algemene vergadering
tevens jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Iveg d.d. 20 juni 2018 :
1) Goedkeuring van het voorstel tot het verzoek van verschuiven van de einddatum van
Iveg, zijnde 9 november 2019, naar 1 april 2019 overeenkomstig artikel 603 van het
decreet over lokaal bestuur.
2) Goedkeuring van het voorstel tot verlenging van de duurtijd van Iveg van 1 april
2019 tot 29 maart 2037 met o.m. goedkeuring van het evaluatierapport met
betrekking tot de werking van de opdrachthoudende vereniging tijdens de vorige zes
jaar en van het ondernemingsplan 2019-2024.
3) Goedkeuring van de statutenwijzigingen Iveg.
4) Verlenen van machtiging om de beslissingen genomen in de agendapunten 1 tot en
met 3 bij authentieke akte vast te stellen en de statuten overeenkomstig aan te
passen.
5) Kennisneming van voorstel fusie door overneming van Infrax cvba door Eandis
System Operator cvba met naamwijziging in ‘Fluvius System Operator’ bevestiging
van participatie van Iveg in de nieuwe werkmaatschappij Fluvius System Operator
cvba overeenkomstig artikel 78 van het decreet houdende de intergemeentelijke
samenwerking van 6 juli 2001.
6) Kennisneming verslagen Iveg van de raad van bestuur en van de commissaris over
het boekjaar 2017.
7) Goedkeuring van de jaarrekening Iveg afgesloten op 31 december 2017 (balans,
resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en
waarderingsregels).
8) Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en de commissaris.
9) Statutaire benoemingen.
10) Statutaire mededelingen.
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11) Voorstel van fusie door overneming van de opdrachthoudende verenigingen IMEA en
INTEGAN door de opdrachthoudende vereniging Iveg:
• Vaststelling van de opschortende voorwaarden die gelden t.a.v. de fusie-operatie.
• Kennisneming van het fusievoorstel en van de bijzondere verslagen van de Raad
van Bestuur en van de Commissaris met betrekking tot het voorstel tot fusie door
overneming door de opdrachthoudende vereniging Iveg van heel het vermogen,
bestaande uit het volledige actief en passief, alle rechten en verplichtingen, niets
uitgezonderd, noch voorbehouden, van de
over te nemen verenigingen IMEA
en INTEGAN, met juridische, boekhoudkundige en fiscale uitwerking per 1 april
2019.
• Goedkeuring van de van naamswijziging van Iveg in ‘Fluvius Antwerpen’.
• Goedkeuring van de fusie door overneming van IMEA en INTEGAN door Fluvius
Antwerpen (voorheen Iveg) overeenkomstig het voorstel hiervoor vermeld onder
punt 11.2, bij wijze van overdracht aan Fluvius Antwerpen van de algeheelheid
van hun vermogen, omvattende alle activa en passiva en alle rechten en plichten,
niets uitgezonderd, noch voorbehouden, mits toekenning aan de deelnemers van
de overgenomen verenigingen van nieuwe aandelen A en A’ van Fluvius
Antwerpen (voorheen Iveg), en dit per activiteit netbeheer elektriciteit,
netbeheer aardgas, (kabel)netwerken, riolering, warmte en strategische
participaties, zonder aanduiding van
nominale waarde, en volledig volstort.
De aandelen zullen worden verdeeld onder de desbetreffende deelnemers van de
overgenomen verenigingen zonder opleg. Aan elke deelnemende gemeente wordt
per activiteit waarvoor zij is toegetreden één winstbewijs C toegekend.
En dit op basis van een balans afgesloten op 31 december 2017 (voorlopige
ruilverhouding), met inwerkingtreding per 1 april 2019, met dien verstande dat
alle sedert 1 januari 2018 tot en met 31 maart 2019 door de over te nemen
verenigingen gestelde verrichtingen geactualiseerd (definitieve ruilverhouding) in
een per 31 maart 2019 vastgestelde jaarrekening.
En overeenkomstige kapitaalverhoging.
• Overeenkomstige aanpassing van het register van de deelnemers.
• Goedkeuring van de statuten van de gefuseerde opdrachthoudende vereniging
‘Fluvius Antwerpen’.
• Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de
desbetreffende machtiging naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de
fusie door overneming van IMEA en INTEGAN door Fluvius Antwerpen (voorheen
Iveg), en inzonderheid verlening van machtiging om:
• de al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die gelden ten
aanzien van de fusie door overneming van IMEA en INTEGAN door Fluvius
Antwerpen zoals vermeld onder punt 11.1. vast te stellen;
• de verwezenlijking van deze fusie door overneming vast te stellen;
• het overgedragen vermogen exact te beschrijven, en desgevallend de
hypotheekbewaarders vrij te stellen van het nemen van een ambtshalve
inschrijving;
• de definitieve ruilverhouding op basis van de geactualiseerde netto en brutowaarde van de activa en passiva per 31 maart 2019, na revisorale controle,
bij notariële akte vast te stellen,
• het definitief bedrag van de kapitaalverhoging ingevolge de fusie per 1 april
2019 vast te stellen en artikel 8 van de statuten hieraan aan te passen.
• het register van de deelnemers aan te passen.
• daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te
doen wat nodig of nuttig kan zijn.
• Verlenen van machtiging om de beslissingen genomen in voorgaande agendapunten
11.1. tot en met 11.7 bij authentieke akte te doen vaststellen.
12) Voorstel tot aanwijzing van Fluvius Antwerpen als elektriciteits- en
aardgasdistributienetbeheerder door VREG.
Artikel 2
een verzoek te formuleren en te ondersteunen tot verschuiving van de huidige statutaire
einddatum van de opdrachthoudende vereniging Iveg van 9 november 2019 naar 1 april
2019 (*);
een verzoek te formuleren en goed te keuren tot verlenging van de opdrachthoudende
vereniging Iveg van 1 april 2019 tot en met 29 maart 2037 en haar deelneming in de
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opdrachthoudende vereniging Iveg te verlengen voor deze duurtijd na onderzoek van onder
meer de documenten die bij de oproeping inzake agendapunt 2 zijn gevoegd (*);
zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde tussentijdse statutenwijzigingen van de
opdrachthoudende vereniging Iveg (van toepassing tot 1 april 2019);
zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde fusie door overneming van IMEA en
INTEGAN door Iveg (met naamwijziging in ‘Fluvius Antwerpen’) met ingang van 1 april 2019
en aan het ontwerp van statuten ‘Fluvius Antwerpen (**);
zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde aanwijzing door de VREG van Fluvius
Antwerpen als distributienetbeheerder elektriciteit en aardgas voor het volledige
grondgebied waarop momenteel IMEA en Iveg actief zijn.
(*) onder de opschortende voorwaarde van de inwerkingtreding van het artikel 603 van het
decreet over het lokaal bestuur;
(**) onder de hogervermelde opschortende voorwaarden van de voorgestelde fusie.
Artikel 3
De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering
van de opdrachthoudende vereniging Iveg op 20 juni 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 4
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 Iveg, ter attentie van het secretariaat.
Artikel 5
Draagt onze vertegenwoordigers op de hierna volgende punten onder de aandacht te
brengen tijdens de algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Iveg op 20
juni 2018:
• De dnb zoekt actief naar mogelijkheden voor een financieringsmodel, waarbij de
aangesloten gemeentebesturen worden gestimuleerd om minder energie te
verbruiken. Tegelijkertijd zorgt het nieuwe financieringsmodel voor sterke
investeringsmogelijkheden die de energietransitie ondersteunen.
• De dnb zorgt voor een inventaris van oude gasleidingen. Op die manier kan het
gemeentebestuur inschatten waar er in de nabije toekomst investeringen zullen
moeten gedaan worden, en op welke manier daar kan worden ingezet op nieuwe
energiesystemen.
• Wetende dat hernieuwbaar gas beperkt is, onderzoekt de dnb, samen met de
werkmaatschappij, welke rol hernieuwbaar gas (biogas, power to gas) kan spelen in
Vlaanderen, waar deze kan worden ingezet (industrie, zwaar transport etc.) en op
welke plaatsen de bestaande gasinfrastructuur hiervoor kan ingeschakeld worden.
• De dnb stelt een plan van aanpak op over hoe de mogelijke overbelasting van het
elektriciteitsnet moet worden aangepakt ten gevolge van meer aansluitingen van
warmtepompen, elektrische wagens etc. Dit kan bijvoorbeeld door maatregelen rond
vraagsturing, opslag of capaciteitsaanpassingen van het elektriciteitsnetwerk.
• De dnb en de werkmaatschappij nemen een actieve voortrekkersrol op bij het in
kaart brengen van alternatieven, eventueel in samenwerking met de provincies. Het
gaat specifiek om een warmte-studie op plaatsen waar er een geplande
omschakeling van de gasnetten gepland staat. Ook wanneer er geen omschakeling
van de gasnetten gepland staat, moeten de dnb's actief inzetten op een grondige
analyse van hun werkingsgebied voor wat betreft alternatieven voor fossiele
brandstoffen die ingezet worden voor verwarming, zoals warmtenetten en
warmtepompen.
• De gemeenteraad vraagt een grotere transparantie en meer reële en permanente
inspraak mbt de beleidsvoering van de dnb en de werkmaatschappij, ook voor
oppositieraadsleden. Dit vergroot de betrokkenheid en het democratisch draagvlak.
Hiertoe wordt een participatieplan uitgewerkt.
• Gezien het strategisch belang van onze energievoorziening streven we lokale
verankering na, vermijden we monopoliesituaties en laten we steeds ruimte voor
andere spelers en initiatieven zoals energiecoöperatieven etc

28 mei 2018

verslag gemeenteraad

blz. 25 van 37

G.24. Intergemeentelijke samenwerking PIDPA - Vaststelling van het mandaat
van de vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de
agendapunten van de algemene vergadering van Pidpa op 18 juni 2018 Stemming
Voorgeschiedenis
De gemeente is deelnemer van de opdrachthoudende vereniging Pidpa.
Het besluit van de gemeenteraad van 21 mei 2013 waarbij Mik Renders en Nancy Vanhees
voor de ganse legislatuur werden aangesteld als vertegenwoordigers op de algemene
vergaderingen van Pidpa.
Feiten en context
Op maandag 18 juni 2018 om 11.00 uur organiseert Pidpa de statutaire jaarvergadering op
het administratief hoofdkantoor, Desguinlei 246 te 2018 Antwerpen.
De agenda van deze vergadering is als volgt:
1. Nazicht van de volmachten/raadsbesluiten voor de afgevaardigden.
2. Verslag van de raad van bestuur over het jaar 2017.
3. Verslag van de commissaris over het jaar 2017.
4. Goedkeuring van de jaarrekening, afgesloten op 31 december 2017.
5. Decharge te verlenen aan bestuurders en commissaris.
6. Benoeming(en).
7. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering.
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om deze agendapunten goed te keuren.
Brief van Pidpa van 23 april 2018 met agenda en bijlagen:
- verslag van de raad van bestuur over het jaar 2017
- de jaarrekening over het boekjaar 2017
- het verslag van de commissaris-revisor
- model als raadsbeslissing
- een volmacht.
Argumentatie
De voorgelegde documenten omvatten de verslaggeving omtrent de werking van Pidpa over
het voorbije jaar 2017.
Juridische grond
Het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, inzonderheid
artikel 44 en 59.
De statuten van de opdrachthoudende vereniging Pidpa.
Het gemeentedecreet van 15 juli 2007, inzonderheid artikelen 19 tot en met 26 en artikel
42.
Financiële gevolgen
Er zijn geen financiële gevolgen.
Stemming
Eenparig
BESLUIT
Artikel 1
Het verslag van de raad van bestuur over het jaar 2017, de jaarrekening over het boekjaar
2017 en het verslag van de commissaris worden goedgekeurd.
Artikel 2
Het verlenen van decharge aan de bestuurders en de commissaris over het boekjaar 2017,
wordt goedgekeurd.
Artikel 3
Aan de afgevaardigde(n), die bij afzonderlijke beraadslaging werd(en) aangeduid voor de
legislatuur 2013-2018, wordt de opdracht gegeven om op de algemene vergadering van 18
juni 2018, overeenkomstig deze beslissing te stemmen alsook de voorgestelde
benoeming(en) goed te keuren, evenals op elke andere algemene vergadering die wordt
samengeroepen ter behandeling van de agendapunten van deze algemene vergadering.
Artikel 4
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.
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G.25. Intergemeentelijke vereniging PONTES - Vaststelling van het mandaat van
de vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten
van de algemene vergadering van 13 juni 2018 - Stemming
Voorgeschiedenis
Het besluit van de gemeenteraad houdende de toetreding van de gemeente Boechout tot de
intergemeentelijke vereniging PONTES.
Het besluit van de gemeenteraad van 21 mei 2013 waarbij de heren Jeroen Truyens en Mik
Renders voor de ganse legislatuur werden aangesteld als vertegenwoordigers op de
vergaderingen van PONTES.
Feiten en context
De uitnodiging van 25 april 2018 voor de algemene vergadering van PONTES op 13 juni
2018 in Crematorium Stuifduin, Vonderdreef 10 in Lommel met het ontwerp van agenda,
besluiten en bijlagen.
Elke intergemeentelijke vereniging dient jaarlijks een algemene vergadering te organiseren
tijdens dewelke de balans, de resultatenrekening en het jaarverslag over het dienstjaar
2017 worden behandeld.
Jaarlijks worden het verslag van de bedrijfsrevisor-commissaris, de verdeling van het batig
saldo van de resultatenrekening 2017 en de kwijting aan de raad van bestuur en de
commissaris-revisor behandeld.
Argumentatie
Artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de
benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger
herhaald wordt voor elke algemene vergadering.
Juridische grond
Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder op de artikelen 43, §2, 5° en 195.
Het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking, in het
bijzonder op de artikelen 39, 44, 46, 47 en 48.
Artikel 19 van het decreet van 13 mei 2016 tot wijziging van diverse bepalingen van het
decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.
Financiële gevolgen
Er zijn geen financiële gevolgen.
Stemming
Eenparig
BESLUIT
Artikel 1
De gemeenteraad neemt akte van de agenda van de algemene vergadering van PONTES
van 13 juni 2018, die bestaat uit de volgende agendapunten:
1) Algemene vergadering: verslag 20 december 2017 – goedkeuring
2) Financiën: balans, resultatenrekening en jaarverslag over het dienstjaar 2017 –
goedkeuring
3) Financiën: verslag van de bedrijfsrevisor-commissaris over de jaarrekening 2017 –
aktename
4) Financiën: verdeling batig saldo van de resultatenrekening 2017 – goedkeuring
5) Financiën: kwijting aan de raad van bestuur en de commissaris-bedrijfsrevisor –
goedkeuring
Artikel 2
De voorstellen van beslissingen worden goedgekeurd en de vertegenwoordiger van de
gemeente wordt opgedragen om zijn stemgedrag af te stemmen op de besluiten van de
gemeenteraad inzake onderhavige aangelegenheid.
Artikel 3
Een afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving bezorgd aan de intergemeentelijke
vereniging PONTES, gevestigd te 2610 Antwerpen-Wilrijk, aan de Jules Moretuslei 2.
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G.26. Intergemeentelijke samenwerking Water-Link - Vaststelling van het
mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de
agendapunten van de algemene vergadering van de opdrachthoudende
vereniging Water-Link van 14 juni 2018 - Stemming
Voorgeschiedenis
De gemeente is deelnemer van de opdrachthoudende vereniging WATER-LINK.
Het besluit van de gemeenteraad van 21 mei 2013 waarbij Bruno Doms en Dirk Crollet voor
de ganse legislatuur werden aangesteld als vertegenwoordigers op de vergaderingen van
AWW.
Feiten en context
De oproepingsbrief van 16 maart 2018 voor de statutaire jaarvergadering van het
intergemeentelijk samenwerkingsverband WATER-LINK, die plaatsvindt op 14 juni 2018 om
16.00 uur in de kantoren van de vereniging, Mechelsesteenweg 66 te 2018 Antwerpen met
als agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Jaarverslag 2017
Mededeling van het verslag van de raad van bestuur m.b.t. de jaarrekening over
het boekjaar afgesloten op 31 december 2017
Mededeling van het verslag van de commissaris m.b.t. de jaarrekening over het
boekjaar afgesloten op 31 december 2017
Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2017
Bestemming van het resultaat
Verlenen van kwijting aan de bestuurders
Verlenen van kwijting aan de commissaris
Benoemingen en ontslagen van bestuurders
"Incentive" aan het personeel
Varia en mededelingen

Argumentatie
Het gemeentedecreet en in het bijzonder de artikelen 19 tot en met 41 in verband met de
werking van de gemeenteraad en artikel 42 inzake de bevoegdheden van de gemeenteraad.
Artikel 59 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat er
een onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van de afgevaardigde op de algemene
vergadering en dat van lid van een van de andere organen.
Juridische grond
Het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.
Financiële gevolgen
Er zijn geen financiële gevolgen.
Stemming
Eenparig
BESLUIT
Artikel 1
Kennis te nemen van de agenda van de algemene vergadering van de opdrachthoudende
vereniging WATER-LINK van 14 juni 2018 en er goedkeuring aan te verlenen alsook aan zijn
inhoud.
Artikel 2
De afgevaardigde(n), die bij afzonderlijke beraadslaging werd(en) aangeduid voor de
legislatuur 2013-2018, op de algemene vergadering van WATER-LINK van 14 juni 2018 of
iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden, te mandateren om
overeenkomstig bovenstaande beslissingen te stemmen.
Artikel 3
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van onderhavige
beslissing en onverwijld een afschrift van deze beslissing te bezorgen aan WATER-LINK ov,
Mechelsesteenweg 66 te 2018 Antwerpen.
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Secretariaat
B.1. Motie - Voorwaarden stellen aan de verlenging van de
distributienetbeheerder Iveg
Interpellatie en motie
Groen-Gangmaker vraagt de gemeenteraad een aantal voorwaarden te stellen aan de
verlenging van de distributienetbeheerder IVEG.
IVEG vraagt een verlenging van 18 jaar. Dit is een belangrijke politieke opportuniteit om
werk te maken van een fossielvrije energievoorziening.
Groen-Gangmaker vraagt de gemeenteraad over volgende artikels te stemmen:
Artikel 1
De gemeenteraad van Boechout beslist om de verlenging van IVEG voor 18 jaar goed te
keuren op voorwaarde dat de distributienetbeheerder (dnb)zich voluit inschakelt in de
transitie naar een fossielvrije energievoorziening, hiervoor een langetermijnplanning met
concrete targets uitwerkt en een tweejaarlijkse monitoring presenteert aan de
gemeenteraad.
Artikel 2
In het ondernemingsplan/beleidsplan (2019 - 2024) worden alvast volgende zaken
meegenomen:
•

•

•

•

•

•

•

De dnb zoekt actief naar mogelijkheden voor een financieringsmodel, waarbij de
aangesloten gemeentebesturen worden gestimuleerd om minder energie te
verbruiken. Tegelijkertijd zorgt het nieuwe financieringsmodel voor sterke
investeringsmogelijkheden die de energietransitie ondersteunen.
De dnb zorgt voor een inventaris van oude gasleidingen. Op die manier kan het
gemeentebestuur inschatten waar er in de nabije toekomst investeringen zullen
moeten gedaan worden, en op welke manier daar kan worden ingezet op nieuwe
energiesystemen.
Wetende dat hernieuwbaar gas beperkt is, onderzoekt de dnb, samen met de
werkmaatschappij, welke rol hernieuwbaar gas (biogas, power to gas) kan spelen in
Vlaanderen, waar deze kan worden ingezet (industrie, zwaar transport etc.) en op
welke plaatsen de bestaande gasinfrastructuur hiervoor kan ingeschakeld worden.
De dnb stelt een plan van aanpak op over hoe de mogelijke overbelasting van het
elektriciteitsnet moet worden aangepakt ten gevolge van meer aansluitingen van
warmtepompen, elektrische wagens etc. Dit kan bijvoorbeeld door maatregelen rond
vraagsturing, opslag of capaciteitsaanpassingen van het elektriciteitsnetwerk.
De dnb en de werkmaatschappij nemen een actieve voortrekkersrol op bij het in
kaart brengen van alternatieven, eventueel in samenwerking met de provincies. Het
gaat specifiek om een warmte-studie op plaatsen waar er een geplande
omschakeling van de gasnetten gepland staat. Ook wanneer er geen omschakeling
van de gasnetten gepland staat, moeten de dnb's actief inzetten op een grondige
analyse van hun werkingsgebied voor wat betreft alternatieven voor fossiele
brandstoffen die ingezet worden voor verwarming, zoals warmtenetten en
warmtepompen.
De gemeenteraad vraagt een grotere transparantie en meer reële en permanente
inspraak mbt de beleidsvoering van de dnb en de werkmaatschappij, ook voor
oppositieraadsleden. Dit vergroot de betrokkenheid en het democratisch draagvlak.
Hiertoe wordt een participatieplan uitgewerkt.
Gezien het strategisch belang van onze energievoorziening streven we lokale
verankering na, vermijden we monopoliesituaties en laten we steeds ruimte voor
andere spelers en initiatieven zoals energiecoöperatieven etc.

De gemeenteraad beslist unaniem dat er niet over deze motie wordt gestemd.
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B.2. Interpellatie - Charter Samenhuizen
Op de gemeenteraad van 26 februari 2018 besliste de voltallige gemeenteraad om het
Charter Samenhuizen te ondertekenen. Er werden geen vragen gesteld, de neuzen stonden
in dezelfde richting.
We vragen ons af welke concrete stappen het bestuur reeds heeft ondernomen om het
gemeenschappelijk wonen te ondersteunen en te promoten?
We zijn tevreden dat de nota “co-housing” is goedgekeurd door het college. Tegelijkertijd zit
er sinds juli 2017 een nota in verband met “kamerwonen” in de pijplijn. Vanuit onze fractie
werd hierop al een positieve input gegeven. Hoe zit het met de andere coalitiepartners? Wat
is hun standpunt? Hoe komt het dat deze nota nog niet behandeld is?
Kris Swaegers
Gemeenteraadslid Groen-Gangmaker
Schepen Mik Renders geeft antwoordt:
Kris
Bedankt voor uw vraag. Het charter werd inderdaad op de gemeenteraad van februari
unaniem goedgekeurd.
Het charter bevat inderdaad heel wat algemene bouwstenen om samenhuizen te
bevorderen. Zoals geantwoord op je interpellatie in februari zijn al heel wat
huiswoonvormen mogelijk. Zowel in de bouwcode, het rup meergezinswoningen en het
woonbeleidsplan. Voorts hebben we hier al wat stappen gezet maar zijn er nog vele te
zetten. Ook als antwoord op je interpellatie had ik vermeld om het charter op te nemen in
ons volgend woonoverleg. Dit is toen wel vermeld in het overleg maar we hebben er toen
diepgaand over gepraat Dit staat dus nog op de agenda.
Wat betreft uw verwijzing naar de nota kamerwonen. Deze is inderdaad opgesteld door
onze stedebouwkundig ambtenaar tijdens de vakantieperiode. De nota is tot heden nog
niet behandeld op het college en zal ter bespreking worden voorgelegd.
Mik Renders
Schepen voor Wonen
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B.3. Interpellatie - Energieaudit nieuwe school
Interpellatie N-VA Boechout-Vremde
Datum
23/5/2018
Gemeenteraad van 28/5/2018
Onderwerp
Energieaudit nieuwe school
Door
Peter Van Hoof
Collega’s,
Lang is er gedebatteerd en zijn er plannen gemaakt over de nieuwe J.F. Willemsschool.
Na de paasvakantie is ze in gebruik genomen.
Ik heb hierover enkele ecologische vragen naar duurzame energie :
Is er voor dit nieuwe gebouw een energieaudit en/of EPC beschikbaar ?
Is het verwarmingssysteem gebaseerd op warmterecuperatie via warmtepomp?
Zijn er energiebesparende maatregelen genomen die nu vanaf ingebruikname een
besparing opleveren?
Zijn er zonnenpanelen geplaatst, indien ja, hoeveel, wat is de geschatte jaaropbrengst
hiervan?
Hartelijk dank,
Met vriendelijke groeten,
Peter Van Hoof
Gemeenteraadslid N-VA
Schepen Mik Renders antwoordt:
Alvast bedankt voor je interpellatie. Er is inderdaad lang gedebatteerd over de J FR
Willemsschool. Ook op de gemeenteraad hebben we al gesproken over de duurzaamheid
van onze school.
Is er voor dit nieuwe gebouw een energie audit en/of EPC beschikbaar ?
EPC = EPB voor nieuwe gebouwen. Dit is pas beschikbaar na de voorlopige oplevering van
het gebouw, in principe gepland voor juni.
Is het verwarmingssysteem gebaseerd op warmterecuperatie via warmtepomp?
Neen, er werd in de eerste plaats ingezet op een goede basisstructuur, zodat het gebouw
niet onnodig opwarmt/afkoelt. Het idee van een warmtepomp werd onderzocht bij aanvang
van het project, maar uit de studie is gebleken dat dit in de voorliggende situatie niet de
meest rendabele oplossing zou zijn. Er wordt wel op een andere wijze aan
warmterecuperatie gedaan, nl. d.m.v. een warmtewiel.
Een warmtewiel is een rotor die bestaat uit aluminium platen die zijn opgebouwd uit
kanaaltjes waar toevoer- en afvoerlucht in tegengestelde richting doorheen stroomt. De
warme afvoerlucht stroomt via de bovenste helft naar buiten en geeft zijn warmte door aan
de platen van het wiel.
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Andere bijkomende energiebesparende maatregelen kunnen op termijn nog steeds worden
toegevoegd, voor zover deze nodig zouden zijn.
Zijn er energiebesparende maatregelen genomen die nu vanaf ingebruikname een
besparing opleveren?
Ja. Er werd van dag één in de ontwerpfase uitgegaan van een optimale integratie van
energiebesparende maatregelen. Zo werd er geopteerd voor de warmtedistributie via een
thermal grid. Eigenlijk moet je dit bekijken als één grote kring waarop alle
verwarmingselementen zijn op aangesloten. En die ervoor zorgt dat de warmte evenredig
verspreid wordt. En niet zoals klassiek gekend de boomstructuur waar het
verwarmingselement het dichtst bij de ketel het meeste warmte krijgt en diegene die het
verst afligt amper warmte toebedeeld krijgt. Dit thermal grid systeem zorgt voor een
besparing op pompenergie, regelenergie, onderhoud en bedrijfszekerheid. Verder werden
ook alle leidingen en appendages op zeer goed wijze geïsoleerd, werd er voorzien in ketels
met een grote waterinhoud enz.
Ook ten aanzien van elektriciteit werden er tal van energiebesparende maatregelen
genomen. Zo werd er gekozen voor de toepassing van zeer performante (led)verlichting,
daglichtsturing en afwezigheidsverlichting (i.p.v. aanwezigheidsverlichting). Een all outknop
van de verlichting bij het verlaten van het gebouw zorgt er ook voor de verlichting niet
nuttelloos blijft branden. Ook aan de ventilatie van de ruimtes werd gedacht; deze is CO²
gestuurd. Verder werd er ook voorzien in een warmterecuperatie d.m.v. het warmtewiel.
Toch zijn het niet enkel de ingrepen die er voor zorgen dat er bespaard kan worden op het
verbruik van energie. Ook het ontwerp op zich, de goede oriëntatie, de gebruikte materialen
zoals bv. de hoogperformante beglazing,de betonstructuur evenals een goede isolatie
dragen hun steentje hiertoe bij. Een vb van de goede oriëntatie : de sheddaken zijn
zodanig opgesteld dat de warmte van de zon niet voor oververhitting kan zorgen, idem de
koepels boven de klaslokalen die enkel licht binnenlaten en geen warmte (4 dubbele
beglazing). De ramen van de klassen zijn zodanig opgesteld dat er optimale
daglichttoetreding is maar minimale opwarming. Je kan dit bekijken zoals je een pet
draagt. De klep van de pet zorgt ervoor dat je de zon niet rechtstreeks in je ogen krijgt.
Zo is het raam naar binnengeschoven tov de gevel.
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Zijn er zonnepanelen geplaatst, indien ja, hoeveel, wat is de geschatte jaaropbrengst
hiervan?
De zonnepanelen op zich werden op dit ogenblik nog niet geplaatst. Wel werden reeds alle
voorbereidende werken getroffen om hiertoe over te gaan.
Het zou gaan over een installatie van 10kVa bestaande uit 46 modules (per paneel 300 Wp)
met een totaal van 13.800 Wattpiek bij het totale piekvermogen. Dit zou een CO² besparing opbrengen van 6,16 ton/ jaar en een totale besparing van 21.678,20 € incl. BTW
over een periode van 20 jaar.
We zijn op het ogenblik nog juridisch en financieel aan het bekijken of er een mogelijkheid
is om dit via burgerparticipatie te regelen.
Bijkomende vraag :Wat als dit niet bereikt wordt?
Er is een tussentijdse berekening geweest om te zien of we op schema zitten. Volgens de
meting in december zitten we aan een e-peil van 53.
Mik Renders
Schepen voor milieu- en energiebeleid en duurzaamheid.
B.4. Interpellatie - Waterslot in Alexander Franckstraat
Interpellatie N-VA Boechout-Vremde
Datum
23/5/2018
Gemeenteraad van 28/5/2018
Onderwerp
Waterslot in A Franckstraat
Door
Peter Van Hoof
Collega’s,
De heraanleg van de Alexander Franckstraat hebben wij al meermaals ter sprake gebracht
op de gemeenteraad. En dan meer bepaald de creatieve oplossing wat betreft het
niveauverschil tussen de nieuw aangelegde voetpaden en de lager gelegen inkom van de
tegen de straat gelegen woningen.
Bij droogte blijkt het reukslot – dat zich zeer dicht bij de voordeur van een bewoner bevindt
– snel uit te drogen waardoor de rioolreuk sterk merkbaar is.
Dezelfde creatieve oplossing is een paar jaar eerder toegepast in de Spoorweglei waar de
nieuwe voetpaden hoger liggen dan de lang voordien aangelegde private opritten.
Ook daar is geurhinder merkbaar, maar minder storend want veel verder weg van deur of
venster.
Is dit probleem jullie bekend?
Wat kan hieraan gedaan worden?
Hartelijk dank,
Met vriendelijke groeten,
Peter Van Hoof
Gemeenteraadslid N-VA
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Schepen Dirk Crollet antwoordt:
Beste Peter,
We hebben geen enkele officiële klacht gekregen van eventuele reukhinder in de Alexander
Franckstraat. Moest er eventueel geurhinder zijn is dit simpel op te lossen door wat water te
gieten in het gootje.
Dirk Crollet
Schepen van openbare werken
B.5. Interpellatie - Gemeentemagazine
Interpellatie N-VA Boechout-Vremde
Datum
23/5/2018
Gemeenteraad van 28/5/2018
Onderwerp
Gemeentemagazine
Door
Peter Van Hoof
Collega’s,
Deze maand is de nieuwe versie van ons gemeentemagazine in de bus gevallen.
Vele mensen spraken hun verbolgenheid uit over de naamvoering, waarin Vremde wordt
doodgezwegen.
Ik wil bij deze vragen om in vanaf de volgende versie deze naam aan te passen naar
“Boechout-Vremde” beweegt.
Hartelijk dank,
Met vriendelijke groeten,
Peter Van Hoof
Gemeenteraadslid N-VA
Burgemeester Koen T'Sijen antwoordt:
Alle officiële communicatie en documenten vanuit de gemeente Boechout gebeuren onder
de naam Boechout, de officiële benaming van onze gemeente. We spreken ook van de
gemeenteraad van Boechout, het schepencollege van Boechout, de website van Boechout,
de emailadressen vermelden Boechout, enz. Het logo van de gemeente vermeldt al heel
lang ‘Boechout’, alle briefwisseling van alle diensten gebruiken de benaming Boechout. Dus
ook het infoblad spreekt van Boechout, evenwel met de duidelijke ondertitel: Maandelijks
infoblad voor Boechout & Vremde.
Ook in andere gemeenten met deelgemeenten, waarbij de gemeentelijke benaming wordt
gebruikt, zien we dat. Bv. Ranst Info, Kontich leeft.
De # is al in gebruik voor onze digitale communicatie en het is dan ook meer dan logisch
dat deze communicatie verder wordt doorgetrokken.
#boechoutbeweegt werd voor het eerst gebruikt in ’t forum mei 2017. Naar aanleiding van
#sportersbelevenmeer van SportVlaanderen. Bedoeling was om sportieve activiteiten in de
gemeente te taggen met de algemene en een (nieuwe) gemeentelijke tag. Dat is dan
#boechoutbeweegt geworden. De inhoud dekt de lading omdat we meteen veel verder gaan
dan sport. We hebben toen ook alle verenigingen aangeschreven om de campagne aan te
kondigen en hebben geen commentaar gekregen over de benaming.
Sinds september 2017 staat de tag #boechoutbeweegt op de cover (!) van het infoblad en
maken we er regelmatig reclame voor (op de binnenpagina’s). We hebben nog nooit
commentaar gehad of vragen hierover bij onze communicatiedienst. Ook niet bij de
aankondiging in ’t forum van april (voorwoord en pagina 4) en niet via info@boechout,
communicatie@boechout …
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In het eerste nummer van #boechoutbeweegt is meteen ook duidelijk gemaakt dat specifiek
nieuws over onze deelgemeente de volle aandacht krijgt, een hele pagina 18 werd besteed
aan Vremde kermis en we zullen dit in de toekomst, als de gelegenheid zich voordoet, met
plezier blijven doen. Sinds de fusie is er geen enkel bestuur dat op 10 jaar tijd zo veel heeft
geïnvesteerd in Vremde en nog doet. We gaan vooral ons dorp gezellig houden en niet
polariseren tussen inwoners van deelgemeenten of wijken.
Raadslid Ria Van Den Heuvel vraagt meer aandacht voor het bestuurlijk in het infoblad.
Burgemeester Koen T'Sijen is het hier niet mee eens. De bestuurlijke materies komen
allemaal voldoende aan bod.
B.6. Interpellatie - Werken Brandtfood - Parking NMBS
Interpellatie N-VA Boechout-Vremde
Datum
23/5/2018
Gemeenteraad van 28/5/2018
Onderwerp
Werken Brandtfood – parking NMBS
Door
Peter Van Hoof
Collega’s,
Personeel van de gemeente voert werken uit in het leegstaande kopgebouw waar vroeger
Brandtfood aanwezig was.
Ik kreeg op een bepaald moment melding van 8 aanwezige camionetjes van de gemeente
Boechout, allen gestationeerd op de parking van de NMBS.
Niet zo een fraaie beurt in de ogen van omwonenden die nu al vechten om hun auto kwijt te
raken.
Indien er nog verder gewerkt zal worden, kunnen onze mensen niet hun materiaal daar
afzetten, en nadien te voet naar de werkplek gaan?
Hartelijk dank,
Met vriendelijke groeten,
Peter Van Hoof
Gemeenteraadslid N-VA
Algemeen directeur Frank Coenen antwoordt:
Het klopt dat het personeel van de gemeentewerf met alle hens aan dek werken heeft
uitgevoerd in het gelijkvloers gedeelte van het gebouw Peckius. In die bewuste week
hebben inderdaad een viertal bestelwagens - en geen acht - gestaan op de parking van de
NMBS.
Men had zich aanvankelijk geparkeerd in de Ijzerlei maar dat mocht niet van de politie.
Dit was een éénmalig gebeuren. De grootste afbraakwerken zijn achter de rug.
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B.7. Interpellatie - Verplichting om handel te voeren in kopgebouw
Interpellatie N-VA Boechout-Vremde
Datum
23/5/2018
Gemeenteraad van 28/5/2018
Onderwerp
Verplichting om handel te voeren in kopgebouw
Door
Peter Van Hoof
Collega’s,
Ons is ter ore gekomen dat de eigenaar van de zorgappartementen op het midden via
snelprocedure de verplichting wil laten handhaven om in het kopgebouw (Brandtfood) –
zoals blijkbaar in de afgesloten contracten voorzien was – handel te voeren. Dit zou de
aantrekkingskracht qua verhuur van deze appartementen vergroten.
Wat is hiervan aan?
Kunnen we hierover met een stand van zaken geïnformeerd worden?
Hartelijk dank,
Met vriendelijke groeten,
Peter Van Hoof
Gemeenteraadslid N-VA
Burgemeester Koen T'Sijen antwoordt:
De gemeente Boechout heeft een dagvaarding ontvangen op verzoek van de deelvereniging
van de mede-eigenaars Residentie Peckius en BVBA Peckius over het feit dat de openbare
dienstverlening die de gemeente op de gelijkvloerse verdieping wenst in te richten in strijd
is met de functie die is voorzien in de notariële akte van het gebouw.
Wij zijn hierover inmiddels in overleg met de partijen die de dagvaarding hebben ingediend.
De gemeente stelt dat de inrichting van de gelijkvloerse verdieping voor dienstverlening
volgens stedenbouwkundige plannen en voorschriften mogelijk is. Ook de
huurovereenkomst vermeldt dit uitdrukkelijk. Bovendien is het zo dat de wijziging van de
statuten bij notariële akte voor een bestemmingswijziging om de bestemming van de ruimte
met kantoorfunctie op de gelijkvloerse verdieping te wijzigen naar een ruimte met
handelsfunctie slechts kan onder de opschortende voorwaarde van het bekomen van een
stedenbouwkundige vergunning, en dit ten gevolge van de invoering van het besluit van de
Vlaamse Regering tot bepaling van de vergunningsplichtige functiewijzigingen, gepubliceerd
in BS 19/11/2015.
Wij wachten het verder overleg met de tegenpartij af.
Koen T’Sijen
Burgemeester
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De vergadering sluit om 22.30 uur
Namens de gemeenteraad
de algemeen directeur
getekend Frank Coenen

de voorzitter
getekend Jeroen Truyens

GOEDGEKEURD IN ZITTING VAN 25 juni 2018
de algemeen directeur

de voorzitter wnd.

getekend Frank Coenen
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