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Goedkeuring verslag vorige zitting
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Notulen
Een raadslid meldt dat in het verslag pagina 10 artikel 7 het adres van raadslid Wouter Van Driessche
verkeerd vermeld staat.

Bijlagen
1. Notulen GR okt. 2018 MR.pdf
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Havi-Gis - Algemene vergadering - Sluitingsvergadering
- Agenda - Mandaten - Goedkeuring
AANVAARD

Notulen
De voorzitter vraagt of er vragen of opmerkingen zijn aangaande dit hoogdringend punt. Er zijn geen
vragen.

Stemming op het agendapunt
Aanvaard door de gemeenteraad met unanimiteit

OPENBARE ZITTING
Albert Beerens
Interne zaken
Secretariaat
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Cipal - Buitengewone algemene vergadering - Agenda Mandaten - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
In aansluiting op het aangetekend schrijven van 12 september 2018 met als bijlage het ontwerp van
statutenwijziging nodigt de Raad van Bestuur hierbij de deelnemers van de dienstverlenende
vereniging Cipal (“Cipal dv”) uit om de Buitengewone Algemene Vergadering van deelnemers van
Cipal dv bij te wonen, die zal worden gehouden in het seminariecomplex De Vesten, Kanaalweg 6/1,
2430 Laakdal, op vrijdag 14 december 2018 om 10:30 uur. Er zal tevens de mogelijkheid geboden
worden om de Buitengewone Algemene Vergadering op afstand bij te wonen via videoconferencing in
het seminariecentrum Aula Schaubroeck, Steenweg Deinze 154, 9810 Nazareth.
Argumentatie
De gemeenten-deelnemers dienen hun vertegenwoordiger(s) voor een (buitengewone) algemene
vergadering van een dienstverlenende vereniging aan te duiden uit de leden van de gemeenteraad.
De vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt telkens herhaald voor de
(buitengewone) algemene vergadering en onder dit wordt verstaan dat de inhoud van het mandaat,
zijnde akkoord met de agendapunten van de vergadering, dient goedgekeurd te worden door de
gemeenteraad.
1. Bespreking en goedkeuring van de begroting voor het boekjaar 2019 met inbegrip van de te
ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie.
2. Wijziging van de eerste zin van artikel 5 van de statuten om deze zin te vervangen door
volgende zin:

“De zetel van de vereniging is gevestigd te 2440 Geel, Gasthuisbos 4.”
3. Wijziging aan artikel 36, §1 van de statuten, om er het vijfde lid te vervangen door volgende
tekst:

“Behalve in (1) spoedgevallen, welke de raad van bestuur met twee derden van de geldig
uitgebrachte stemmen vaststelt en waardoor de oproepingstermijn kan worden verkort tot
minimaal 30 kalenderdagen, en (2) het geval waarvan sprake in artikel 37 van de statuten,
wordt de bijeenroeping van de algemene vergadering uiterlijk vijfenveertig kalenderdagen
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voor haar zitting bij aangetekende brief of via een adequate digitale wijze van communicatie
aan de deelnemers medegedeeld.”
Wijziging aan artikel 36, §1 van de statuten, om er het zesde lid te schrappen.
4. Wijziging aan artikel 37 van de statuten, om er het tweede lid te vervangen door volgende
tekst:

“Is het aantal vertegenwoordigde stemmen onvoldoende om geldig te beraadslagen en te
beslissen, geldt een termijn van minimaal dertig kalenderdagen om een nieuwe algemene
vergadering bijeen te roepen. Die vergadering kan geldig beraadslagen en beslissen over de
punten die een tweede maal op de agenda voorkomen ongeacht het aantal
vertegenwoordigde stemmen. De tekst van artikel 37 wordt in de tweede bijeenroeping
vermeld.”
5. Wijziging aan de statuten om er in fine een nieuw artikel 49 in te voegen waarvan de tekst
luidt als volgt:

“Artikel 49.
§1. Vanaf de eerste algehele vervanging van de raad van bestuur naar aanleiding van de
gemeenteraadsverkiezingen van 2018 zijn volgende wijzigingen van de statuten automatisch van
toepassing:
-

in artikel 15, §1, eerste zin wordt het getal “tweeëntwintig” vervangen door “vijftien”;

in artikel 15, §1, eerste zin wordt tussen “de” en “deelnemers” het woord “gemeentelijke”
ingevoegd;
-

in artikel 15, §1, eerste lid, wordt het getal “48” vervangen door “436” en achter het woord
“decreet” de woorden “over het lokaal bestuur” toegevoegd;
-

aan artikel 15, §1, tweede lid wordt een zin toegevoegd die luidt als volgt “Maximaal twee
derden van de leden mag van hetzelfde geslacht zijn.”
-

-

in artikel 15, §2 worden de eerste en derde zin geschrapt;

in artikel 15 wordt §3 vervangen door volgende tekst: “Als de deelnemende gemeenten
kandidaat-bestuurders voordragen die geen lid zijn van een gemeenteraad of van een districtsraad
van een van de deelnemende gemeenten, maar van wie de deskundigheid over de statutair bepaalde
doelstellingen manifest aantoonbaar is, wordt die voordracht uitdrukkelijk gemotiveerd. In dat geval is
de onverenigbaarheid van het mandaat van bestuurder met de functie van werknemer van een
deelnemend openbaar bestuur, vermeld in artikel 436, eerste lid, 8° van het decreet over het lokaal
bestuur, niet van toepassing.”;
-

de tekst van artikel 15bis wordt vervangen door volgende tekst:
“§1. Aan de vergaderingen van de raad van bestuur wordt deelgenomen door ten hoogste één door
een deelnemer-gemeente aangewezen afgevaardigde die lid is met raadgevende stem. Iedere
deelnemende gemeente heeft het recht, tot lid van de raad van bestuur met raadgevende stem, een
gemeenteraadslid aan te wijzen, verkozen op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt
van het college van burgemeester of schepenen, en deze aanwijzing voor te leggen aan de algemene
vergadering die overgaat tot de samenstelling van de raad van bestuur na de algehele vernieuwing
van de gemeenteraden;
§2. Indien slechts één gemeente van dit recht gebruik maakt, neemt de algemene vergadering akte
van deze gemeenteraadsbeslissing en woont het aldus aangewezen lid vanaf dat ogenblik met
raadgevende stem de zittingen van de raad van bestuur bij.
Bij verlies van het mandaat van een overeenkomstig de voorgaande paragraaf aangewezen lid met
raadgevende stem vóór het verstrijken van de duur bepaald in § 3 van dit artikel, heeft de gemeente
-
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die de oorspronkelijke aanwijzing heeft verricht, het recht onmiddellijk in de vervanging te voorzien bij
gemeenteraadsbeslissing. Het aldus aangewezen lid wordt opgenomen in de eerstvolgende raad van
bestuur en voltooit het mandaat van zijn voorganger.
§3. Indien meer dan één gemeente van dit recht gebruik maakt, neemt de algemene vergadering akte
van de gemeenteraadsbeslissingen en bepaalt zij de rangorde van de aangewezen leden met
raadgevende stem in afdalende volgorde als volgt:
- in eerste instantie komen de leden aan bod die aangewezen werden door de gemeenten die niet
vertegenwoordigd zijn in de raad van bestuur door een op hun voordracht benoemd bestuurder;
- in tweede instantie komen de leden aan bod die met eenparigheid van stemmen door hun
gemeenteraad aangewezen werden;
- vervolgens komen de leden aan bod die niet van hetzelfde geslacht zijn als de meerderheid van de
bestuurders;
- tenslotte geldt in ondergeschikte orde de leeftijd waarbij voorrang wordt gegeven aan het
jongste aangewezen lid.
Het eerste volgens deze rangorde aangewezen lid met raadgevende stem woont vanaf dat ogenblik
de raad van bestuur bij. Bij verlies van het mandaat van een overeenkomstig deze paragraaf
aangewezen lid met raadgevende stem vóór het verstrijken van de duur bepaald in § 3 van dit artikel,
komt het opengevallen mandaat toe aan het aangewezen lid dat in de oorspronkelijk opgemaakte
rangorde als best geplaatste daarvoor in aanmerking komt. Het aldus aangewezen lid woont vanaf dat
ogenblik de zittingen van de raad van bestuur bij en voltooit het mandaat van zijn voorganger.
§3. De duur van het mandaat van lid met raadgevende stem bedraagt zes jaar. Het is hernieuwbaar.
Het eindigt onmiddellijk na de eerste algemene vergadering die overgaat tot de samenstelling van de
raad van bestuur na de algehele vernieuwing van de gemeenteraden.
§4. De bepalingen van artikel 17, §2 van de statuten zijn van toepassing op het lid van de raad van
bestuur met raadgevende stem. Het lid met raadgevende stem wordt geacht ontslagnemend te zijn bij
vrijwillig ontslag en bij afzetting waartoe wordt beslist door de gemeenteraad die hem heeft
afgevaardigd.”
-

-

artikel 25 wordt geschrapt (afschaffing van het directiecomité);

in artikel 28 worden het zinsdeel “hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door
het directiecomité als college” en de tekst “(casu quo directiecomité)” geschrapt;
-

in artikel 47, §2 wordt de laatste zin geschrapt.
§2. Er wordt volmacht verleend aan de Raad van Bestuur om de statuten te coördineren van zodra de
wijzigingen bedoeld in voorgaande paragraaf plaatsvinden.”
-

1. Wijzigingen aan het opschrift van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met
de genomen besluiten.
2. Statutaire ontslagen en benoemingen.
3. Machten te verlenen tot uitvoering van de genomen besluiten.
Juridische grond
Het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.
Regelgeving: bevoegdheid
Art. 43, §2 , 24° van het gemeentedecreet - De aan de gemeenteraad toegewezen bevoegdheden,
vermeld in het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Art. 44, 1ste alinea van het decreet van 6 juli 2001 inzake intergemeentelijke samenwerking waarbij
bepaald wordt dat de gemeenten-deelnemers hun vertegenwoordiger(s) voor een (buitengewone)
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algemene vergadering van een dienstverlenende vereniging moeten aanduiden uit de leden van de
gemeenteraad.
Art. 44, 3 de alinea van het decreet van 6 juli 2001 inzake intergemeentelijke samenwerking dat
bepaalt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger telkens wordt herhaald voor de
algemene vergadering en onder dit wordt verstaan dat de inhoud van het mandaat, zijnde akkoord
met de agendapunten van de jaarvergadering, dient goedgekeurd te worden door de gemeenteraad.
Afschrift te bezorgen aan
Cipal - Bell-Telephonelaan 2D - 2440 Geel
per mail aan Koen Goor
Jan Couck - schepen : per mail
Wouter Van Driessche - gemeenteraadslid : per mail
Notulen
De voorzitter vraagt of er betreffende dit punt vragen of opmerkingen zijn. Er zijn geen vragen of
opmerkingen.

Besluit
Artikel 1
Op basis van de bekomen documenten en de toelichtene nota worden de agendapunten 1, 7 en 8 van
de Buitengewone Algemene Vergadering van CIPAS van 14 december 2018, zoals overgemaakt per email dd. 10 oktober 2018, door de gemeenteraad goedgekeurd.

Openbare stemming op artikel 1
- unaniem voor
Artikel 2
De heren Jan Couck, eerste schepen, wonende Dorp 42 in 1745 Opwijk, gemeentelijke
vertegenwoordiger en zijn plaatsvervanger de heer Wouter Van Driessche, raadslid, wonende
Marktstraat 57 in 1745 Opwijk, worden gemandateerd om de agenda van de voormelde buitengewone
algemene vergadering goed te keuren. wordt gemandateerd om op de Buitengewone Algemene
Vergadering van Cipal van 14 december 2018 te handelen en te beslissen conform dit besluit. Indien
de algemene vergadering niet geldig zou kunnen beraadslagen of indien de algemene vergadering om
welke reden dan ook zou worden verdaagd, dan bljift de gemeentelijke vertegenwoordiger
gemachtigd om deel te nemen aan elke volgende vergadering met dezelfde agenda.

Openbare stemming op artikel 2
- 14 stem(men) voor: Albert Beerens; Jan Couck; Arianne De Bondt; Inez De Coninck; Inge De
Nil; Johan Deleu; Nico Du Buisson; William Engels; Roland Mortier; Els Van Buggenhout;
Pierre Van de Velde; Eline Van de Voorde; Floris Van den Broeck; Joske Vermeir
- 8 onthouding(en): Luc De Ridder; Marijke De Vis; Jeroen Eenens; Anja Haverals; Ineke
Robijns; Willy Segers; Lutgard Van der Borght; Pol Verhaevert

Bijlagen
1. Cipal - Gehandtekende oproepingsbrief 14_12_2018 (002).pdf
2. Toelichtende nota BAV Cipal dv 14_12_2018.pdf
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3. Cipal dv begroting 2019.pdf
4. Cipal - Modelbeslissing vaststelling mandaat gem vertegenwoordiger BAV Cipal dv
14_12_2018.pdf
5. Cipal - besluit GR 27 mei 2014 - Aanduiding vertegenwoordigers.pdf
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Haviland - Buitengewone algemene vergadering Agenda - Mandaten - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de aangeduide mandatarissen te mandateren om de agenda
van de buitengewone algemene vergadering van Intercommunale Haviland van 12 december 2018
goed te keuren.
Argumentatie
Onze gemeente Opwijk is aangesloten bij Haviland Intercommunale die werd opgericht op 24 maart
1965 bij oprichtingsakte verschenen in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16 april 1965 onder
het nummer 8226.
Haviland Intercommunale is als intergemeentelijk samenwerkingsverband voor de ruimtelijke ordening
en de economisch sociale expansie van het arrondissement Halle-Vilvoorde, een dienstverlenende
vereniging is die wordt beheerst door het Decreet Lokaal Bestuur.
Gelet inzonderheid op de bepalingen van artikel 432 van het Decreet ;
Gelet op de beslissing van de algemene vergadering van 10 november 2003 om de duurtijd van
Haviland Intercommunale te beperken tot achttien jaar, ingaand op de datum van inwerkingtreding
van het Decreet, zijnde 10 november 2001, om te eindigen op 10 november 2019.
De agenda van de buitengewone algemene vergadering omvat volgende agendapunten :
1. notulen van de algemene vergadering van 20 juni 2018 : goedkeuring
2. de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie + begrotin 2019 (art. 35) :
goedkeuring
3. voorstel statutenwijzigingen : goedkeuring
4. verlenen volmacht aan notaris Frederika Lens om over te gaan tot de coördinatie van de
statuten : goedkeuring
5. toetreding autonome gemeentebedrijven (art. 8) : goedkeuring
6. varia.
De gemeenten-deelnemers dienen hun vertegenwoordigers voor een buitengewone algemene
vergadering van een dienstverlenende vereniging aan te duiden uit de leden van de gemeenteraad.
De vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordigers wordt telkens herhaald door de algemene
vergadering en onder dit wordt verstaan dat de inhoud van het mandaat, zijnde akkoord met de
agendapunten van de jaarvergadering, dient goedgekeurd te worden door de gemeenteraad.
Juridische grond
Het decreet van 6 juli 2001 houdende de Intergemeentelijke samenwerking.
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Regelgeving: bevoegdheid
Art. 43, §2 , 24° van het gemeentedecreet - De aan de gemeenteraad toegewezen bevoegdheden,
vermeld in het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Art. 44, 1ste alinea van het decreet van 6 juli 2001 inzake intergemeentelijke samenwerking waarbij
bepaald wordt dat de gemeenten-deelnemers hun vertegenwoordiger(s) voor een buitengewone
algemene vergadering van een dienstverlenende vereniging moeten aanduiden uit de leden van de
gemeenteraad.
Art. 44, 3de alinea van het decreet van 6 juli 2001 inzake intergemeentelijke samenwerking dat
bepaalt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordigers telkens wordt herhaald voor
de algemene vergadering en onder dit wordt verstaan dat de inhoud van het mandaat, zijnde akkoord
met de agendapunten van de jaarvergadering, dient goedgekeurd te worden door de gemeenteraad.
Afschrift te bezorgen aan
Intercommunale Haviland - Brusselsesteenweg 617 - 1731 Asse - per mail aan
ann.scheys@haviland.be
William Engels - raadslid - per mail
Arianne De Bondt - raadslid - per mail
Notulen
De voorzitter vraagt of er vragen op opmerkingen zijn inzake dit agendapunt.
Een raadslid meldt dat in dit besluit ook het adres van raadslid Wouter Van Driessche verkeerd werd
vermeld.

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van
intercommunale Haviland op 12 december 2018 goed.

Openbare stemming op artikel 1
- unaniem voor
Artikel 2
De gemeenteraad besluit om de heer William Engels, raadslid, wonende Neerveldstraat 19 in 1745
Opwijk te mandateren om de agenda van de buitengewone algemene vergadering van Haviland
Intercommunale op 12 december 2018 goed te keuren.
Mevrouw Arianne De Bondt, raadslid, wonende Steenweg op Merchtem 127 in 1745 Opwijk wordt
gemandateerd als plaatsvervanger om de agenda van de buitengewone algemene vergadering van
Haviland Intercommunale op 12 december 2018 goed te keuren.

Openbare stemming op artikel 2
- 14 stem(men) voor: Albert Beerens; Jan Couck; Arianne De Bondt; Inez De Coninck; Inge De
Nil; Johan Deleu; Nico Du Buisson; William Engels; Roland Mortier; Els Van Buggenhout;
Pierre Van de Velde; Eline Van de Voorde; Floris Van den Broeck; Joske Vermeir
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8 onthouding(en): Luc De Ridder; Marijke De Vis; Jeroen Eenens; Anja Haverals; Ineke
Robijns; Willy Segers; Lutgard Van der Borght; Pol Verhaevert

-

Bijlagen
1.
2.
3.
4.
5.
6.

4

Haviland - uitnodiging - model - inschrijvingsfiche.pdf
Haviland - Strategisch beleid 2019.pdf
Haviland - Toelichting Budget 2019.pdf
Besluit GR 24.04.2018 .pdf
Haviland - Besluit GR 23.10.2018.pdf
Haviland - besluit GR - 28 mei 2013 - Aanduiding vertegenwoordigers.pdf

2018_GR_00137

Infrax West - Buitengewone algemene vergadering Agenda - Mandaten
- Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
Op 25 oktober 2018 ontvingen wij een brief dd. 23 oktober 2018 met uitnodiging voor de
buitengewone algemene vergadering van de deelnemers in het Intergemeentelijk
samenwerkingsverband Infrax West zal plaatshebben op maandag 3 december 2018 om 18 uur in de
lunchruimte van het Infrax-gebouw - Noordlaan 9 te Torhout.
Argumentatie
De gemeenten-deelnemers dienen hun vertegenwoordigers voor de algemene vergaderingen van een
dienstverlenende vereniging aan te duiden uit de leden van de gemeenteraad.
De vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt telkens herhaald voor de algemene
vergaderingen en onder dit wordt verstaan dat de inhoud van het mandaat, zijnde akkoord met de
agendapunten van de vergadering, dient goedgekeurd te worden door de gemeenteraad.
In zitting van 24 september 2018 heeft de Raad van Bestuur van Infrax West de agenda van deze
Buitengewone Algemene Vergadering vastgesteld, namelijk :
1. Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams Decreet houdende de
intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie
voor het boekjaar 2019 alsook van de door de Raad van Bestuur opgestelde begroting 2019.
2. Statutaire benoemingen.
3. Statutaire mededelingen.
Juridische grond
Het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.
Regelgeving: bevoegdheid
Art. 43, §2 , 24° van het gemeentedecreet - De aan de gemeenteraad toegewezen bevoegdheden,
vermeld in het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
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Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Art. 44, 1ste alinea van het decreet van 6 juli 2001 inzake intergemeentelijke samenwerking waarbij
bepaald wordt dat de gemeenten-deelnemers hun vertegenwoordiger(s) voor een (buitengewone)
algemene vergadering van een dienstverlenende vereniging moeten aanduiden uit de leden van de
gemeenteraad.
Art. 44, 3 de alinea van het decreet van 6 juli 2001 inzake intergemeentelijke samenwerking dat
bepaalt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger telkens wordt herhaald voor de
algemene vergadering en onder dit wordt verstaan dat de inhoud van het mandaat, zijnde akkoord
met de agendapunten van de jaarvergadering, dient goedgekeurd te worden door de gemeenteraad.
Afschrift te bezorgen aan
Infrax West - Noordlaan 9 - 8820 Torhout - per mail aan secretariaat.torhout@infrax.be - t.a.v. Isabel
Debuck
Jan Couck - schepen : per mail
Pierre Van de Velde - schepen : per mail
Notulen
De voorzitter vraagt of er iemand opmerkingen of vragen heeft. Er zijn geen vragen of opmerkingen.

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de agendapunten van de Buitengewone Algemene Vergadering van 3
december 2018 van de opdrachthoudende vereniging Infrax West goed.

Openbare stemming op artikel 1
- unaniem voor
Artikel 2
De heer Jan Couck, schepen, wonende Dorp 42 te 1745 Opwijk wordt gemandateerd om op de
Buitengewone Algemene vergadering van 3 december 2018 te handelen conform de beslissingen van
deze gemeenteraad.
De heer Pierre Van de Velde, wonende Heerbaan 19 te 1745 Opwijk wordt gemandateerd om op de
Buitengewone Algemene vergadering van 3 december 2018 te handelen conform de beslissingen van
deze gemeenteraad.

Openbare stemming op artikel 2
- 14 stem(men) voor: Albert Beerens; Jan Couck; Arianne De Bondt; Inez De Coninck; Inge De
Nil; Johan Deleu; Nico Du Buisson; William Engels; Roland Mortier; Els Van Buggenhout;
Pierre Van de Velde; Eline Van de Voorde; Floris Van den Broeck; Joske Vermeir
- 8 onthouding(en): Luc De Ridder; Marijke De Vis; Jeroen Eenens; Anja Haverals; Ineke
Robijns; Willy Segers; Lutgard Van der Borght; Pol Verhaevert

Bijlagen
1. Infrax West - Uitnodiging BAV - modelbeslissing.pdf
2. Infrax West - documenten bij agendapunten.pdf
3. Infrax West - besluit GR april 2018.pdf
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Havicrem - Buitengewone algemene vergadering Agenda - Mandaten - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
Op 25 oktober 2018 ontvingen wij een mail met als bijlage de uitnodiging tot de buitengewone
algemene vergadering van Havicrem op 12 december 2018 om 19.30 uur in het crematorium Daelhof,
Erasmuslaan 50 te 1804 Eppegem, aansluitend op de buitengewone algemene vergadering van 12
december 2018 om 19 uur die de statutenwijziging goedkeurt.
Argumentatie
De gemeente Opwijk is deelnemer van het intergemeentelijk samenwerkingsverband Havicrem,
opgericht op 10 juni 2003 en bekend gemaakt in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van 26
september 2003, onder het nummer 03099363.
De gemeenten-deelnemers dienen hun vertegenwoordiger(s) voor een (buitengewone) algemene
vergadering van een dienstverlenende vereniging aan te duiden uit de leden van de gemeenteraad.
De vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt telkens herhaald voor de
(buitengewone) algemene vergadering en onder dit wordt verstaan dat de inhoud van het mandaat,
zijnde akkoord met de agendapunten van de vergadering, dient goedgekeurd te worden door de
gemeenteraad.
Gelet op het voorstel van de raad van bestuur van Havicrem van 24 oktober 2018.
Op de agenda van deze vergadering staan :
1. Goedkeuring van de notulen van de algemene vergadering van 27 juni 2018
2. Goedkeuring van de begroting 2019
3. Varia
Regelgeving: bevoegdheid
Artikel 57, §1 van het gemeentedecreet van 15.07.2005 : Het college van burgemeester en schepenen
bereidt de beraadslagingen en de besluiten van de gemeenteraad voor. Het voert de besluiten van de
gemeenteraad uit.
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, inzonderheid op de bepalingen van de artikels
432 en 454.
Artikel 33 van de gecoördineerde statuten van Havicrem.
Afschrift te bezorgen aan
Havicrem - per mail : birgitte.emmerechts@havicrem.be
Roland Mortier : per mail
Nico Du Buisson : per mail
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Notulen
De voorzitter vraagt of iemand vragen of opmerkingen heeft. Niemand heeft opmerkingen of vragen.

Besluit
Artikel 1
De agendapunten van de bijzondere algemene vergadering van Havicrem IGV op12 december 2018
om 19u30 worden door de gemeenteraad goedgekeurd.

Openbare stemming op artikel 1
- unaniem voor
Artikel 2
De heer Roland Mortier, raadslid, wonende Vitsgaard 1 bus 0001 - 1745 Opwijk, wordt gemandateerd
om als vertegenwoordiger de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van
Havicrem IGV op 12 december 2018 goed te keuren.
De heer Nico Du Buisson, raadslid, wonende Dageraadweg 22 - 1745 Opwijk, wordt
gemandateerd om als plaatsvervanger de agendapuntenop de buitengewone algemene vergadering
van Havicrem IGV op 12 december 2018 goed te keuren.

Openbare stemming op artikel 2
- 14 stem(men) voor: Albert Beerens; Jan Couck; Arianne De Bondt; Inez De Coninck; Inge De
Nil; Johan Deleu; Nico Du Buisson; William Engels; Roland Mortier; Els Van Buggenhout;
Pierre Van de Velde; Eline Van de Voorde; Floris Van den Broeck; Joske Vermeir
- 8 onthouding(en): Luc De Ridder; Marijke De Vis; Jeroen Eenens; Anja Haverals; Ineke
Robijns; Willy Segers; Lutgard Van der Borght; Pol Verhaevert

Bijlagen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

6

Havicrem - Mail uitnodiging.pdf
Havicrem - brief 25.10.2018 aan vennoten gemeente - BAV beleidsnota begroting 2019.pdf
Havicrem - model gemeenteraadsbesluit vertegenwoordiger AV Havicrem 12.12.18.pdf
Havicrem - Beleidsnota 2019 - BAV 12.12.2018.pdf
Havicrem - Begroting 2019 BAV 12.12.2018.pdf
Havicrem Besluit GR23.10.2018.pdf
Besluit GR 29.05.2018.pdf

2018_GR_00145

Intradura - Buitengewone algemene vergadering Agenda - Mandaten - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
Afvalintercommunale Intradura nodigt de gemeente Opwijk uit voor de buitengewone statutaire
algemene vergadering welke zal plaats vinden op woensdag 19 december 2018 om 18 uur in de
kantoren van Intradura. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de meegedeelde agenda goed te
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keuren en de aangeduide vertegenwoordigers te mandateren om de agenda op deze vergadering
goed te keuren.
Argumentatie
De gemeenten-deelnemers dienen hun vertegenwoordigers voor een buitengewone algemene
vergadering van een dienstverlenende vereniging aan te duiden uit de leden van de gemeenteraad.
De vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordigers wordt telkens herhaald door de algemene
vergadering en onder dit wordt verstaan dat de inhoud van het mandaat, zijnde akkoord met de
agendapunten van de jaarvergadering, dient goedgekeurd te worden door de gemeenteraad.
De agenda van deze algemene vergadering op 19 december 2018 omvat volgende agendapunten :
1. Notulen van de bijzondere algemene vergadering van 27 juni 2018 : goedkeuring (een
exemplaar van deze notulen werd per brief op 6 juli 2018 aan de deelnemers bezorgd)
2. De te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie + begroting 2019 (art.40) :
goedkeuring
3. Voorstel statutenwijziging : goedkeuring
4. Verlenen volmacht aan notaris Schavemaker om over te gaan tot de coördinatie van de
statuten : goedkeuring
5. Varia
Juridische grond
Het decreet van 6 juli 2001 houdende de Intergemeentelijke samenwerking.
Regelgeving: bevoegdheid
Art. 43, §2 , 24° van het gemeentedecreet - De aan de gemeenteraad toegewezen bevoegdheden,
vermeld in het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Art. 44, 1ste alinea van het decreet van 6 juli 2001 inzake intergemeentelijke samenwerking waarbij
bepaald wordt dat de gemeenten-deelnemers hun vertegenwoordiger(s) voor een buitengewone
algemene vergadering van een dienstverlenende vereniging moeten aanduiden uit de leden van de
gemeenteraad.
Art. 44, 3de alinea van het decreet van 6 juli 2001 inzake intergemeentelijke samenwerking dat
bepaalt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordigers telkens wordt herhaald voor
de algemene vergadering en onder dit wordt verstaan dat de inhoud van het mandaat, zijnde akkoord
met de agendapunten van de jaarvergadering, dient goedgekeurd te worden door de gemeenteraad.
Afschrift te bezorgen aan
Intercommunale Haviland - Brusselsesteenweg 617 - 1731 Asse - per mail aan
ann.scheys@haviland.be
De heer Roland Mortier, vertegenwoordiger - per mail
De heer Nico Du Buisson, plaatsvervangend aangeduide vertegenwoordiger - per mail
Notulen
De voorzitter vraagt of er opmerkingen of vragen zijn inzake dit punt.
Een raadslid stelt dat er op 5 november een memorandum is binnen gekomen vanwege Intradura en
vraagt of dit ook niet kon vermeld worden op de agenda van de gemeenteraad. Er wordt geantwoord
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dat men zal vragen dat er op de volgende zitting van de gemeenteraad een toelichting kan gegeven
worden.
Een ander raadslid stelt dat hij in een vorige zitting ook al heeft gezegd dat in de statuten staat
vermeld dat tweemaal per jaar een toelichting moet gegeven worden in de gemeenteraadszittingen.
De persoon die in de Raad van Bestuur zetelt, een gemeenteraadslid, zou die toelichting moeten
geven. Bij wijziging van de statuen is dit ook voorzien. De schepen stelt in vraag of we echter dan nog
een vertegenwoordiger zullen hebben in de Raad van Bestuur.

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de agendapunten van de buitengewone vergadering van Intradura dd. 19
december 2018 goed.

Openbare stemming op artikel 1
- unaniem voor
Artikel 2
De gemeenteraad mandateert de aangeduide vertegenwoordigers Roland Mortier en Nico Du Buisson,
gemeenteraadsleden, om de gemeente Opwijk te vertegenwoordigen op de buitengewone algemene
vergadering van Intradura die zal plaatsen op 19 december 2018 en de agendapunten van deze
vergadering goed te keuren.

Openbare stemming op artikel 2
- 14 stem(men) voor: Albert Beerens; Jan Couck; Arianne De Bondt; Inez De Coninck; Inge De
Nil; Johan Deleu; Nico Du Buisson; William Engels; Roland Mortier; Els Van Buggenhout;
Pierre Van de Velde; Eline Van de Voorde; Floris Van den Broeck; Joske Vermeir
- 8 onthouding(en): Luc De Ridder; Marijke De Vis; Jeroen Eenens; Anja Haverals; Ineke
Robijns; Willy Segers; Lutgard Van der Borght; Pol Verhaevert

Bijlagen
1.
2.
3.
4.

HD 1

Intradura
Intradura
Intradura
Intradura

- Uitnodiging BAV 19 december.pdf
- Ontwerp gemeenteraadsbeslissing - goedkeuring agenda.pdf
- Beleidspresentatie Memorandum 2019.pdf
Besluit GR oktober.pdf

2018_GR_00149

Havi-Gis - Algemene vergadering - Sluitingsvergadering
- Agenda - Mandaten - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
Per mail ontvingen wij op 13 november 2018 en op 15 november 2018 een aangetekend schrijven
met uitnodiging tot de algemene vergadering - sluitingsvergadering van de vereffening in het
intergemeentelijk samenwerkingsverband Havi-Gis die gehouden zal worden op woensdag 19
december 2018 om 11u30 en dit onmiddellijk voorafgaand aan de algemene vergadering van het
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Toekomstformum Halle-Vilvoorde. Deze algemene vergadering houdende de sluiting van de
vereffening zal worden gehouden op de maatschappelijke zetel van Colruyt Group - Edingensteenweg
196 te 1500 Halle.
Argumentatie
De gemeenten-deelnemers dienen hun vertegenwoordigers voor de algemene vergaderingen van een
dienstverlenende vereniging aan te duiden uit de leden van de gemeenteraad.
De vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van dee algemene vergaderingen en
onder dit wordt verstaan dat de inhoud van het mandaat, zijnde akkoord met de agendapunten van
de vergadering, dient goedgekeurd te worden door de gemeenteraad.
De agenda van deze sluitingsvergadering luidt als volgt :
1. Kennisname van het vereffeningsplan, stavingsstukken en verslag van het College van
Vereffenaars met betrekking tot de vereffeningsrekeningen
2. Kennisname van de goedkeuring door de Rechtbank van Koophandel te Brussel van het
verdelingsplan
3. Afsluiting van de vereffening
4. Kwijting van de vereffening
5. Aanduiding van plaats van bewaring van boeken en bescheiden
6. Verlenen van volmacht
Juridische grond
Het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.
Regelgeving: bevoegdheid
Art. 43, §2 , 24° van het gemeentedecreet - De aan de gemeenteraad toegewezen bevoegdheden,
vermeld in het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Art. 44, 1ste alinea van het decreet van 6 juli 2001 inzake intergemeentelijke samenwerking waarbij
bepaald wordt dat de gemeenten-deelnemers hun vertegenwoordiger(s) voor een (buitengewone)
algemene vergadering van een dienstverlenende vereniging moeten aanduiden uit de leden van de
gemeenteraad.
Art. 44, 3 de alinea van het decreet van 6 juli 2001 inzake intergemeentelijke samenwerking dat
bepaalt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger telkens wordt herhaald voor de
algemene vergadering en onder dit wordt verstaan dat de inhoud van het mandaat, zijnde akkoord
met de agendapunten van de jaarvergadering, dient goedgekeurd te worden door de gemeenteraad.
Afschrift te bezorgen aan
Luc Wynant - burgemeester gemeente Liedekerke : per mail : luc.wynant@liedekerke.be
Vertegenwoordiger Albert Beerens per mail
Plaatsvervanger Inez De Coninck per mail
Notulen
De voorzitter vraagt of er vragen of opmerkingen zijn aangaande dit hoogdringend punt. Er zijn geen
vragen.

Besluit
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Artikel 1
De gemeenteraad keurt de agendapunten van de algemene vergadering - sluitingsvergadering van 19
december 2018 van het intergemeentelijk samenwerkingsverband Havi-Gis in vereffening goed.

Openbare stemming op artikel 1
- 21 stem(men) voor: Albert Beerens; Jan Couck; Arianne De Bondt; Inez De Coninck; Inge De
Nil; Luc De Ridder; Marijke De Vis; Johan Deleu; Nico Du Buisson; William Engels; Anja
Haverals; Roland Mortier; Ineke Robijns; Willy Segers; Els Van Buggenhout; Pierre Van de
Velde; Eline Van de Voorde; Floris Van den Broeck; Lutgard Van der Borght; Pol Verhaevert;
Joske Vermeir
- 1 onthouding(en): Jeroen Eenens
Artikel 2
De heer Albert Beerens,burgemeester, wonende Ravensveld 4 te 1745 Opwijk wordt aangeduid als
vertegenwoordiger en gemandateerd om op de algemene vergadering van 19 december 2018 te
handelen conform de beslissingen van deze gemeenteraad.

Geheime stemming op artikel 2
- 14 stem(men) voor: Albert beerens
- 8 onthouding(en)
Artikel 3
Mevrouw Inez De Coninck, schepen, wonende Millenniumstraat 10 te 1745 Opwijk wordt aangeduid
als plaatsvervanger van de hierboven vermelde vertegenwoordiger en gemandateerd om op de
algemene vergadering van 19 december 2018 te handelen conform de beslissingen van deze
gemeenteraad.

Geheime stemming op artikel 3
- 14 stem(men) voor: Inez De Coninck
- 8 onthouding(en)

Bijlagen
1.
2.
3.
4.

Havi-Gis
Havi-Gis
Havi-Gis
Havi-Gis

-

Uitnodiging 19 december 2018 - Ontwerp.pdf
Bijlage 1 Verdeligsplan - 08112018.pdf
Bijlage 2 Verdeligsbalans.pdf
Bijlage 3 - Sluitingsvergadering 19 december 2018 - Ontwerpbesluiten.pdf

Dienst Financiën
Dienst Financiën

20:33 - Pierre Van de Velde verlaat de zitting
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2018_GR_00135

Lokaal Sint-Pietersgilde Mazenzele - Permanent ter
beschikking lokaal in feestzaal de Kersenpit Goedkeuring
GOEDGEKEURD
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Beschrijving
Aanleiding en context
Door de verkoop van het oud-gemeentehuis van Mazenzele, kan de gemeente niet langer een lokaal
ter beschikking stellen in het oud-gemeentehuis van Mazenzele.
Er wordt naar een nieuwe lokatie gezocht.
Argumentatie
De gemeente wenst de traditie dat de gemeente een lokaal ter beschikking stelt van de "SintPietersgilde van Mazenzele" verder te zetten
Regelgeving: bevoegdheid
Artikel 42, §2 van het gemeentedecreet van 15.07.2005 : De gemeenteraad bepaalt het beleid van de
gemeente en kan daartoe algemene regels vaststellen.
Artikel 43, §2, 12°van het gemeentedecreet van 15.07.2005 : De gemeenteraad is bevoegd voor het
stellen van daden van beschikking met betrekking tot roerende en onroerende goederen voor zover
de verrichting niet behoort tot de aangelegenheden van dagelijks bestuur en niet nominatief in het
vastgestelde budget is opgenomen.
Notulen
De schepen van cultuur geeft toelichting. Dit punt wordt besproken samen met punt 12.
In 1976 werd een eeuwigdurende overeenkomst afgesloten met De GIlde tot gebruik van een lokaal
in het oude gemeentehuis van Mazenzele. Men wil deze overeenkomst verder honoreren. Eerst moet
daartoe de voormelde beslissing ingetrokken worden om dan een nieuwe overeenkomst te kunnen
goedkeuren.
De voorzitter vraagt of er nog verdere vragen of opmerkingen zijn. Dit is niet het geval.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeente stelt gratis exclusief een lokaal in de feestzaal "De Kersenpit" ter beschikking van de
Sint-Pietersgilde van Mazenzele, voor onbepaalde duur, vanaf 1/01/2019.
Het lokaal is op het plan in bijlage aangeduid als Archief (Gilde)

Artikel 2
De gemeente kan de terbeschikkingstelling steeds aanpassen of stopzetten mits het respecteren van
een opzeggingstermijn van 6 maanden.

Artikel 3
De gemeente betaalt alle kosten verbonden aan het ter beschikking gestelde lokaal.
De Sint-Pietersgilde dient het lokaal te gebruiken als een goede huisvader.
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Artikel 4
De gemeente behoudt steeds het recht van toezicht op het lokaal.

Bijlagen
1. plan.pdf

Jan Couck
Dienst Financiën
Dienst Financiën
12

2018_GR_00127

Beslissing gemeente Mazenzele - Overdracht
bovenverdiep gemeentehuis (Mazenzele) aan SintPietersgilde voor lokaal - Bepaling voorwaarden Opheffing op 31/12/2018 van de beslissing dd. 26 juni
1976 gemeente Mazenzele - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
De gemeente besliste eerder om het gemeentehuis van Mazenzele te verkopen. Hier een lokaal ter
beschikking stellen van derden is dus niet meer mogelijk.
Argumentatie
Hier een lokaal ter beschikking stellen van derden is dus niet meer mogelijk.
Regelgeving: bevoegdheid
Artikel 57, §2 van het gemeentedecreet van 15.07.2005 : Het college oefent de bevoegdheden uit die
eraan zijn toevertrouwd overeenkomstig artikel 43, § 1 (door de gemeenteraad), of overeenkomstig
andere wettelijke en decretale bepalingen.
Notulen
De schepen van cultuur gaf inzake dit punt toelichting samen met punt 7. De algemeen directeur deelt
mee dat het hier om een opheffing gaat en niet om een intrekking van het vermelde besluit.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad heft de beslissing van de gemeenteraad van Mazenzele, dd 26 juni 1976,
betreffende "overdracht bovenverdiep Gemeentehuis aan Sint-Pietersgilde voor lokaal. Bepaling der
voorwaarden", op met ingang dd. 31/12/2018.

Bijlagen
1. Lokaal Sint-Pietersgilde - besluit gemeente Mazenzele.pdf
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Albert Beerens
Dienst Financiën
Dienst Financiën

20:40 - Pierre Van de Velde betreedt de zitting
8

2018_GR_00140

Meerjarenplanaanpassing - Goedkeuring
meerjarenplanaanpassing 2-2018 - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
De budgetten worden aangepast aan de gewijzigde omstandigheden. Er worden investeringsbugetten
verschoven van 2018 naar 2019.
Er wordt een nieuwe actie voorzien. Actie -339: Eerste uitrusting feestzaal De Kersenpit.
Argumentatie
Investeringen werden aangepast aan de gewijzigde omstandigheden.
Exploitatiebudgetten werden aangepast
Het gewijzigde meerjarenplan heeft een financieel evenwicht.
Het resultaat op kasbasis per financieel boekjaar is groter of gelijk aan nul
De autofinancieringsmarge van het laatste boekjaar van het meerjarenplan is groter of gelijk aan nul.
Het resultaat op kasbasis bedraagt elk jaar meer dan € 165.000 en de autofinancieringsmarge
bedraagt meer dan € 152.000 in 2019 en € 31.000 in 2020.
Juridische grond
Het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheercyclus van de
gemeente, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststellen van de modellen en de nadere voorschriften
van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningenstelsels van de gemeente, de
provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
De indeling in beleidsdomeinen goedgekeurd door de gemeenteraad van 23 april 2013;
Het oorspronkelijke meerjarenplan 2014-2019 goedgekeurd door de gemeenteraad van 17 december
2013 en laatste wijziging van 20 december 2016;
Regelgeving: bevoegdheid
Artikel 43, §2, 3°van het gemeentedecreet : De gemeenteraad is bevoegd voor het vaststellen van het
meerjarenplan en de aanpassingen ervan, het budget en de budgetwijzigingen, de jaarrekeningen en
de geconsolideerde jaarrekening.
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Afschrift te bezorgen aan
De toezichthoudende overheid via digitaal loket Mijn Binnenland.
Notulen
De burgemeester stelt dat dit punt samen wordt besproken met punt 9. Hij geeft toelichting. Een 2e
budgetwijziging inzake investeringen is aangepast aan de gewijzigde omstandigheden. Een detail van
de aanpassingen werd bezorgd in de nota. De burgemeester vraagt of er opmerkingen of vragen zijn.
Een raadslid haalt aan dat het een geluk was dat de herraming van de personenbelasting te laat was
binnengekomen. De burgemeester meldt dat het niet meer mogelijk was om dit nog in orde te
brengen.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met
- 14 stem(men) voor: Albert Beerens; Jan Couck; Arianne De Bondt; Inez De Coninck; Inge De Nil;
Johan Deleu; Nico Du Buisson; William Engels; Roland Mortier; Els Van Buggenhout; Pierre Van de
Velde; Eline Van de Voorde; Floris Van den Broeck; Joske Vermeir
- 5 stem(men) tegen: Jeroen Eenens; Anja Haverals; Ineke Robijns; Willy Segers; Lutgard Van der
Borght
- 3 onthouding(en): Luc De Ridder; Marijke De Vis; Pol Verhaevert

Besluit
Artikel 1
Het aangepaste meerjarenplan 2/2018- 2014-2020 wordt goedgekeurd.

Bijlagen
1. Bundel meerjarenplanaanpassing 2/2018.pdf
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2018_GR_00141

Budgetwijziging - Goedkeuring budgetwijziging 2-2018
- Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
Naar aanleiding van de gewijzigde omstandigheden werd het meerjarenplan aangepast.
Uit het aangepast meerjarenplan wordt het aangepaste budget getrokken.
Argumentatie
De budgetwijziging 2-2018 past volledig binnen de meerjarenplanaanpassing.
Juridische grond
Het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheercyclus van de
gemeente, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
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Het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststellen van de modellen en de nadere voorschriften
van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningenstelsels van de gemeente, de
provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
De indeling in beleidsdomeinen goedgekeurd door de gemeenteraad van 23 april 2013;
Het oorspronkelijke meerjarenplan 2014-2019 goedgekeurd door de gemeenteraad van 17 december
2013 en laatste wijziging van 20 december 2016;
Regelgeving: bevoegdheid
Artikel 43, §2, 3°van het gemeentedecreet : De gemeenteraad is bevoegd voor het vaststellen van het
meerjarenplan en de aanpassingen ervan, het budget en de budgetwijzigingen, de jaarrekeningen en
de geconsolideerde jaarrekening.

Advies
GMAT
Gunstig advies

Notulen
De burgemeester gaf toelichting bij punt 8.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met
- 14 stem(men) voor: Albert Beerens; Jan Couck; Arianne De Bondt; Inez De Coninck; Inge De Nil;
Johan Deleu; Nico Du Buisson; William Engels; Roland Mortier; Els Van Buggenhout; Pierre Van de
Velde; Eline Van de Voorde; Floris Van den Broeck; Joske Vermeir
- 8 onthouding(en): Luc De Ridder; Marijke De Vis; Jeroen Eenens; Anja Haverals; Ineke Robijns;
Willy Segers; Lutgard Van der Borght; Pol Verhaevert

Besluit
Artikel 1
De budgetwijziging 2/2018 wordt goedgekeurd.

Bijlagen
1. bundel budgetwijziging.pdf

Erediensten
10

2018_GR_00133

Pastorieplan Opwijk - Goedkeuring Pastorieplan Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
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Aanleiding en context
Het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd kennis te nemen van het voorgelegde
pastorieplan zodat het ter goedkeuring kan voorgelegd worden aan de gemeenteraad.
Argumentatie
Dit pastorieplan werd opgemaakt in overleg tussen de gemeente Opwijk, het centraal kerkbestuur van
Opwijk en alle kerkfabrieken die eronder ressorteren.
Het pastorieplan omvat volgende gebouwen op het grondgebied van de gemeente Opwijk:
1. Pastorie van de Sint-Jozefparochie te Droeshout;
2. Pastorie van de Sint-Pietersbandenparochie te Mazenzele;
3. Pastorie van de Onze-Lieve-Vrouw Middelaresparochie te Nijverseel;
4. Pastorie van de Sint-Paulusparochie te Opwijk;
Het college vroeg om een evaluatie van het pastorieplan met een breder overleg te voorzien dan op
de jaarlijkse overlegvergadering met CKB. De leden van het CKB vonden echter een driejaarlijkse
evaluatie wat kort in tijd daarom stellen ze een 6-jaarlijkse evaluatie voor. Het jaarlijks overleg blijft
een gepast moment om na te gaan of het plan nog actueel is en of wijzigingen noodzakelijk zijn.
Regelgeving: bevoegdheid
Artikel 57, §1 van het gemeentedecreet van 15.07.2005 : Het college van burgemeester en schepenen
bereidt de beraadslagingen en de besluiten van de gemeenteraad voor. Het voert de besluiten van de
gemeenteraad uit.
Notulen
De burgemeester geeft toelichting. Door een vergetelheid in het verleden is de goedkeuring van het
pastorieplan niet op een eerdere gemeenteraad geagendeerd. In de gemeenteraad van september
2016 werd enkel het kerkenbeleidsplan besproken. In 2020 zal er een nieuw plan worden voorgelegd.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad keurt het voorgelegde pastorieplan Opwijk goed.

Bijlagen
1. Pastorieplan Opwijk.pdf

Personeelsdienst
Personeelsdienst
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Vrijwilligersreglement Opwijk - Aanpassing en
goedkeuring nieuwe gecoördineerde versie Goedkeuring
GOEDGEKEURD
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Beschrijving
Aanleiding en context
De goede werking van de gemeente wordt op verschillende vlakken ondersteund door vrijwilligers.
Zij ondersteunen diverse taken binnen gemeente en OCMW en bouwen mee aan een lokale en sociale
cohesie.
Heel wat taken in een lokaal bestuur zijn geschikt om door vrijwilligers te laten opnemen.
Het vrijwilligersreglement en de individuele afsprakennota's die met de vrijwilligers worden
afgesproken zijn belangrijke instrumenten om de wederzijdse rechten en plichten te verduidelijken en
op voorhand te communiceren.
Argumentatie
De taken opgenomen in het vrijwilligersreglement moeten nog verder aangevuld worden.
Het gaat over schoonmaaktaken en over ondersteuning bij recepties. Dit voorstel werd besproken en
goedgekeurd op het GMAT van 25 oktober 2018.
De vergoeding voor deze taken wordt bepaald in overeenstemming met de vergoeding die voor
andere vrijwilligerstaken wordt vastgelegd:
1. Duidelijk afgebakende poetsopdrachten die op afroep worden vervuld. Opdrachten die
gemiddeld 1,5 uur in beslag nemen worden vergoed aan €10 per dag. Voor opdrachten die
2,5 à 3 uur in beslag nemen wordt een vergoeding van € 20 voorzien. Verantwoordelijke
coördinator : Nadia Van der Perre
2. Ondersteuning bij recepties door bediening van drank en hapjes, afruimen en afwassen. Voor
trouwrecepties wordt er € 8 voorzien per dag, voor andere recepties wordt er € 15 voorzien
per dag. Verantwoordelijke coördinator: Nadia Van der Perre.
Regelgeving: bevoegdheid
Artikel 42, §3 van het gemeentedecreet van 15.07.2005 : De gemeenteraad stelt de gemeentelijke
reglementen vast. Onverminderd de federale wetgeving in verband met de bevoegdheid van de
gemeenteraad tot het vaststellen van politieverordeningen, kunnen de reglementen onder meer
betrekking hebben op het gemeentelijk beleid, de gemeentelijke belastingen en retributies, en op het
inwendige bestuur van de gemeente.
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Gemeenteraadsbeslissing van 21 november 2017 inzake het vrijwilligersreglement.
Notulen
De burgemeester geeft toelichting. Dit reglement werd al verschillende keren aan de raad voorgelegd.
Nu werden er twee zaken toegevoegd aan dit reglement : poetsopdrachten en receptieopdrachten. Hij
vermeldt de vergoedingen die zullen betaald worden.
Een raadslid stelt dat in het reglement staat vermeld dat er nog steeds onbezoldigde vrijwilligers zijn.
De burgemeester antwoordt dat dit een vergissing is en zal aangepast worden.
Een ander raadslid vraagt of deze vergoeding nu ook geldt voor de gemachtige opzichters aan alle
scholen en niet enkel voor de gemeentelijke scholen. De burgemeester rondt af met te stellen dat het
punt van de gemachtigde opzichters vandaag niet ter discussie is.
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Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met
- 17 stem(men) voor: Albert Beerens; Jan Couck; Arianne De Bondt; Inez De Coninck; Inge De Nil;
Luc De Ridder; Marijke De Vis; Johan Deleu; Nico Du Buisson; William Engels; Roland Mortier; Els Van
Buggenhout; Pierre Van de Velde; Eline Van de Voorde; Floris Van den Broeck; Pol Verhaevert; Joske
Vermeir
- 3 stem(men) tegen: Anja Haverals; Ineke Robijns; Lutgard Van der Borght
- 2 onthouding(en): Jeroen Eenens; Willy Segers

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de nieuwe gecoödinerende versie van het vrijwilligersreglement goed.

Bijlagen
1. NIEUW VRIJWILLIGERSBELEID NOVEMBER 2018.pdf

Pierre Van de Velde
Aankoop en contractbeheer
Aankoop en contractbeheer

20:53 - Albert Beerens verlaat de zitting
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Wegen - Uitvoeren van verbeterings-en
onderhoudswerken aan gemeentewegen voor de periode
2019-2020-2021 met een mogelijke verlenging van 1
jaar - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
De huidige overeenkomst met betrekking tot het uitvoeren van verbeterings-en onderhoudswerken
aan gemeentewegen eindigt op 31 december 2018. Om verder onderhoud mogelijk te maken en zo
de kwaliteit van de gemeentewegen op punt te houden, is het noodzakelijk een nieuwe opdracht te
voeren.
Argumentatie
In het kader van de opdracht “Uitvoeren van verbeterings-en onderhoudswerken aan gemeentewegen
voor de periode 2019-2020-2021 met een mogelijke verlenging van 1 jaar” werd een bestek met nr.
Infr_2019_001 opgesteld door de Dienst aankoop en contractbeheer.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 661.226,00 + € 138.857,48 (21% btw) =
€ 800.083,48.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure.
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Juridische grond
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen.
Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en
latere wijzigingen.
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 36.
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren,
en latere wijzigingen.
Regelgeving: bevoegdheid
Artikel 43, §2, 11°van het gemeentedecreet van 15.07.2005 : De gemeenteraad bepaalt de
voorwaarden en de wijze van toewijzing van de opdrachten voor werken, leveringen of diensten.

Advies
ACO
Gunstig advies
Notulen
De schepen van openbare werken geeft toelichting. Hij stelt dat deze werken kaderen in het
raamcontract wat een uitgave betekent van € 800.000 gespreid over drie jaar.
De voorzitter vraagt of er nog vragen of opmerkingen zijn. Een raadslid vraagt of het voorziene werk
in Nijverseel nl. het aanbrengen van een slemlaag op de parking in de Nijverseelstraat, ook zal
worden uitgevoerd. Dit is een reeds een aantal maanden beloofd. De schepen antwoordt dat dit werk
voorzien is.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
Het bestek met nr. Infr_2019_001 en de raming voor de opdracht “Uitvoeren van verbeterings-en
onderhoudswerken aan gemeentewegen voor de periode 2019-2020-2021 met een mogelijke
verlenging van 1 jaar”, opgesteld door de Dienst aankoop en contractbeheer worden goedgekeurd. De
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten.
De raming voor de ganse duurtijd van de opdracht (4 jaar) bedraagt € 661.226,00 + € 138.857,48
(21% btw) = € 800.083,48.

Artikel 2
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.
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Artikel 3
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau. De offertes
moeten ingediend worden ten laatste op maandag 7 januari 2019 om 11.00 uur.

Bijlagen
1. Bestek uitvoeren van verbeterings-en onderhoudswerken aan gemeentewegen

Inez De Coninck
Aankoop en contractbeheer
Aankoop en contractbeheer

20:57 - Albert Beerens betreedt de zitting
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Vlaamse Staak - Volmacht voor Provinciale
Ontwikkelingsmaatschappij Vlaams-Brabant Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
De ontwikkeling van de Vlaamse Staak laat toe om de voorziene percelen nu te beginnen verkopen.
Argumentatie
De goedkeuring van de vestigingsvoorwaarden van de tijdelijke handelsvennootschap in het kader van
de Vlaamse Staak van 27 februari 2018. In deze handelsovereenkomst verbindt de grondeigenaar
(gemeente Opwijk) zich er toe om de rechten in het onroerend goed over te dragen naar aanleiding
van de commercialisatie van het project en een notariële volmacht te verlenen aan de Provinciale
Ontwikkelingsmaatschappij Vlaams-Brabant (verder genoed 'de POM').
De ontwerpakte voor het verlenen van de volmacht aan de POM, opgemaakt door notaris Fermon.
Regelgeving: bevoegdheid
Artikel 43, §2, 12°van het gemeentedecreet van 15.07.2005 : De gemeenteraad is bevoegd voor het
stellen van daden van beschikking met betrekking tot roerende en onroerende goederen voor zover
de verrichting niet behoort tot de aangelegenheden van dagelijks bestuur en niet nominatief in het
vastgestelde budget is opgenomen.
Notulen
De schepen van ruimtelijke ontwikkeling geeft toelichting. Met dit punt wordt volmacht verleend aan
de POM om hen toe te laten een aantal percelen in de Vlaamse Staak te verkopen.
Een raadslid meldt een typefout in het besluit : De Vlaamse Staat i.p.v. Staak.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met
- 14 stem(men) voor: Albert Beerens; Jan Couck; Arianne De Bondt; Inez De Coninck; Inge De Nil;
Johan Deleu; Nico Du Buisson; William Engels; Roland Mortier; Els Van Buggenhout; Pierre Van de
Velde; Eline Van de Voorde; Floris Van den Broeck; Joske Vermeir
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- 8 onthouding(en): Luc De Ridder; Marijke De Vis; Jeroen Eenens; Anja Haverals; Ineke Robijns;
Willy Segers; Lutgard Van der Borght; Pol Verhaevert

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de de ontwerpakte met betrekking tot het verlenen van de volmacht aan de
POM voor het verkopen van een aantal gronden in de Vlaamse Staak goed.

Artikel 2
De voorzitter van de gemeenteraad en de algemeen directeur worden gelast met het ondertekenen
van de akte.

Bijlagen
1.
2.
3.
4.

Ontwerpakte volmacht
Tijdelijke handelsovereenkomst Vlaamse Staak
Opmetingsplan Vlaamse Staak
Prekadastratie Vlaamse Staak

Patrick De Smedt
Dienst Financiën
Dienst Financiën
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Meerjarenplanaanpassing - budgetaanpassing OCMW Aanpassing meerjarenplan 1/2018 - budgetaanpassing
2018/01 - Kennisneming
KENNIS GENOMEN

Beschrijving
Aanleiding en context
De gemeente neemt kennis van de aanpassing van het meerjarenplan 1/2018 en budgetaanpassing
2018/01.
Argumentatie
De gemeenteraad neemt enkel kennis van de aanpassingen indien de toelage van de gemeente aan
het OCMW niet gewijzigd wordt.
Juridische grond
Artikel 174§2 van het OCMW decreet
Regelgeving: bevoegdheid
Artikel 42, §2 van het gemeentedecreet van 15.07.2005 : De gemeenteraad bepaalt het beleid van de
gemeente en kan daartoe algemene regels vaststellen.

26/27

Notulen
De voorzitter van het OCMW geeft toelichting. Men vraagt de gemeenteraad kennis te nemen van de
besluiten van de OCMW-raad inzake meerjarenplan- en budgetaanpassing van het OCMW. Er werd
voldaan aan alle opmerkingen van de overheid.

Besluit
Artikel 1
De gemeente neemt akte van de beslissingen van het OCMW van Opwijk, dd. 27 september 2018
houdende de goedkeuring van de meerjarenplanaanpassing 01/2018, en houdende de
budgetaanpassing 2018/1.

Bijlagen
1. Bundel begrotingswijziging 2018-01.pdf
2. Bundel meerjarenplanaanpassing 2018-01.pdf

MONDELINGE VRAGEN RAADSLEDEN
Mondelinge vragen - Varia
Een raadslid vraagt naar de toestand inzake de lessen Islam in de gemeentelijke scholen. De schepen
van onderwijs antwoordt dat deze inmiddels terug doorgaan.
Momenteel gaan de lessen door in het Sint-Pauluscafé en in een lokaal in de Sint-Anna site.
Schepen De Coninck voegt er nog aan toe om welke reden het bestuur belang hecht aan het
neutralitetsbeginsel.
Een ander raadslid vraagt of er reeds vrijwliigers gevonden zijn voor de feestzaal van Mazenzele.
Een raadslid stelt in verband met de wegenwerken op de Ringlaan de communicatie naar de
middenstanders toe zeer laattijdig is gebeurd en vraagt hoeveel dagen op voorhand de werken
werden meegedeeld?
Een raadslid stelt dat hij las dat de definitieve overeenkomst met Infrabel in het college werd
goedgekeurd. Is het de intentie van Infrabel om de werken tegen 2022 te voltooien? Gaan de
fietspaden Neerveldstraat dan gerealiseerd worden? De burgemeester antwoordt dat Infrabel voor
50% zal tussenkomen in de kosten van het fietspad.
Een raadslid vraagt of er al een antwoord is van het Agentschap wegen en verkeer over de
tussenkomst in de onteigeningen voor de sluiting van de overweg op de Klei. Dit antwoordt is er nog
niet.

20 november 2018 21:20 - De voorzitter sluit de zitting
Algemeen directeur
Katleen Biesemans

Voorzitter gemeenteraad
William Engels
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