Gemeenteraad
Notulen

Zitting van 21 november 2017

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Albert Beerens; de heer William Engels; mevrouw Lutgard Van der Borght; de heer Pol
Verhaevert; mevrouw Anja Haverals; de heer Jan Couck; de heer Johan Deleu; de heer Pierre Van de
Velde; mevrouw Marijke De Vis; mevrouw Ineke Robijns; mevrouw Joske Vermeir ; mevrouw Inez De
Coninck; mevrouw Arianne De Bondt; mevrouw Els Van Buggenhout; de heer Willy Segers; de heer
Jeroen Eenens; de heer Luc De Ridder; de heer Wouter Van Driessche; de heer Roland Mortier; de
heer Floris Van den Broeck; de heer Nico Du Buisson; mevrouw Eline Van de Voorde; mevrouw
Katleen Biesemans

Zijn eveneens aanwezig:
de heer Patrick De Smedt

Afwezig:
mevrouw Inge De Nil

21 november 2017 20:02 -De voorzitter opent de openbare zitting
21 november 2017 20:02 -De voorzitter vraagt één minuut stilte voor het overlijden van de
grootmoeder van raadslid Jeroen Eenens.

MEDEDELINGEN
Kalender zittingen gemeenteraden - fracties 2018
Brief Agentschap Binnenlands Bestuur, Afdeling Lokale Organisatie en Werking
Klacht wegens het niet reageren van het bestuur op een klacht.

VASTE PUNTEN
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Goedkeuring verslag vorige zitting
GOEDGEKEURD

Notulen
Er werden geen opmerkingen geformuleerd.

Bijlagen
1. Notulen GR 24 OKT 17.pdf
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OPENBARE ZITTING
Albert Beerens
Dienst Financiën
Dienst Financiën
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Subsidies - Subsidies voor sportclubs die eigenaar zijn
van sportinfrastructuur onderworpen aan de onroerende
voorheffing - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
Sportclubs die over eigen sportinfrastructuur beschikken dienen hiervoor onroerende voorheffing te
betalen indien ze van geen vrijstellingsgrond kunnen genieten.
Argumentatie
Voor sommige sportclubs, die eigenaar zijn van eigen sportinfrastructuur weegt de onroerende
voorheffing zwaar door. De gemeente steunt reeds verenigingen die gebruik maken van niet
gemeentelijke sportinfrastructuur. (sporthal-VKO) Daarom wenst men ook sportverenigingen die over
eigen infrastructuur beschikken te ondersteunen.
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.
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.
Artikel 43, §2, 10°van het gemeentedecreet van 15.07.2005 : De gemeenteraad is bevoegd voor
beslissingen die de wet, het decreet of het uitvoeringsbesluit uitdrukkelijk aan de gemeenteraad
voorbehoudt.

Advies
Sport
Gunstig advies
Notulen
De schepen van sport geeft toelichting.
Een raadslid merkt op dat er wel financiële gevolgen aan verbonden zijn.
Welk bedrag wordt hiervoor geraamd?
De schepen antwoordt dat de kost voor VVK Eeksken geraamd wordt op ongeveer 335 euro.
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Voor EMO zal dit bedrag 76 euro bedragen omdat op het terrein voorlopig nog geen accommodatie
staat.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeente kent subsidie toe aan Opwijkse sportverenigingen die over eigen sportinfrastructuur
beschikken.
De subsidie bedraag 50 % van de onroerende voorheffing die ze zelf dienen te betalen op de
sportinfrastructuur.

Artikel 2
Om de subsidie te kunnen bekomen dient aan de volgende voorwaarden voldaan te worden:

 de sportvereniging is erkend door de Opwijkse sportraad;
 de sportinfrastructuur is gelegen op het grondgebied van Opwijk:
 de sportinfrastructuur (ook kleedkamers, kantine, .. ) wordt actief gebruikt voor het
beoefenen van sport;

 de vereniging bewijst de te betalen onroerende voorheffing door voorlegging van een kopie
van hun aanslagbiljet.
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Tesseskouter - voetbalinfrastructuur - Aanpassing
overeenkomst : Toekenning van investeringssubsidies
aan EMO voor de uitbouw van voetbalinfrastructuur Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
Voetbalclub EMO stelde dat het wenselijk zou zijn om sneller de subsidies te ontvangen om zo meer
financiële ademruimte te krijgen.
Argumentatie
De aangepaste overeenkomst in bijlage regelt de voorwaarden die van toepassing zijn voor het
toekennen van de investeringssubsidies.
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.
Notulen
De schepen van sport geeft toelichting.
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Wat zal de looptijd zijn van de lening? De schepen antwoordt dat dit nog niet gekend is.
Een raadslid is bezorgd dat de gemeente hiermee mogelijks een nog hoger financieel engagement
aangaat.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de aangepaste subsidieovereenkomst goed.

Artikel 2
De gemeenteraad is principieel bereid om borg te staan voor een lening voor een bedrag van
maximaal € 200.000, welke VZW EMO zou aangaan voor de financiering van de voetbalinfrastructuur,
op voorwaarde dat:
1) de gemeente in kennis gesteld wordt van de voorwaarden van de lening
2) EMO kan aantonen in welke mate er kan voldaan worden aan de terugbetaling van de lening.

Bijlagen
1. aangepaste overeenkomst emo 3-11-2017.pdf
2. oude overeenkomst emo.docx

Interne zaken
Secretariaat
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Blijdorp III - Algemene vergadering - Agenda Aanduiden vertegenwoordigers - Bepalen mandaten Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de aangeduid vertegenwoordigers te mandateren om de
agenda van de algemene vergadering van Blijdorp op 5 december 2017 goed te keuren.
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 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.
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De aangeduide mandataris, mevrouw Marieke De Medts, nam omwille van een onverenigbaarheid in
zitting van 6 september 2017 ontslag als gemeenteraadslid. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd
een raadslid aan te duiden in opvolging van mevrouw Marieke De Medts.
De agenda van deze vergadering is :







Goedkeuring verslag vorige vergadering - 20 juni 2017
Begroting 2018 (zie bijlage)
Stand van zaken : Masterplan Blijdorp vzw
Stand van zaken : Personeelsvolgende financiering
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, 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
Blijdorp III - Blijdorpstraat 3 - 9255 Buggenhout - mail : Buggenhout@Blijdorp.be
Mevr. Arianne De Bondt, raadslid - per mail
De heer Roland Mortier, raadslid - per mail
Notulen
De voorzitter geeft toelichting.

Besluit
Artikel 1
De voorgelegde agenda van de algemene vergadering van Blijdorp III op 5 december 2017 wordt
door de gemeenteraad goedgekeurd.

Openbare stemming op artikel 1
- unaniem voor
Artikel 2
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Mevrouw Arianne De Bondt, gemeenteraadslid, wonende Steenweg op Merchtem 127 - 1745 Opwijk,
wordt aangeduid als vertegenwoordiger in de vzw Blijdorp, dienstverleningscentrum voor personen
met een verstandelijke handicap.
De heer Roland Mortier, gemeenteraadslid, wonende Steenweg op Dendermonde 31 - 1745 Opwijk,
wordt aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger in de vzw Blijdorp, dienstverleningscentrum
voor personen met een verstandelijke handicap.
Geheime stemming op artikel 2
Voor vertegenwoordiger werden de volgende personen voorgedragen en deze bekomen het hieronder
vermeld aantal stemmen :
- 14 stemmen voor Arianne de Bondt
- 5 stemmen voor Lutgard Van der Borght
- 3 onthoudingen vanwege Inzet- Groen
Voor plaatsvervanger werden de volgende personen voorgedragen en deze bekomen het hieronder
vermeld aantal stemmen :
- 14 stemmen voor Roland Mortier
- 5 stemmen voor Ineke Robijns
- 3 onthoudingen vanwege Inzet-Groen

Artikel 3
Mevrouw Arianne De Bondt, bovenvermeld gemeenteraadslid, wordt als vertegenwoordiger van vzw
Blijdorp gemandateerd om de agenda van de algemene vergadering op 5 december 2017 goed te
keuren.
De heer Roland Mortier, bovenvermeld gemeenteraadslid, wordt als plaaatsvervangend
vertegenwoordiger gemandateerd om de agenda van de algemene vergadering van vzw Blijdorp op 5
december 2017 goed te keuren.

Openbare stemming op artikel 3
- 17 stem(men) voor: Pol Verhaevert; Jan Couck; Johan Deleu; Pierre Van de Velde; Marijke De
Vis; Joske Vermeir ; Inez De Coninck; Arianne De Bondt; Els Van Buggenhout; Luc De Ridder;
Wouter Van Driessche; Roland Mortier; Floris Van den Broeck; Nico Du Buisson; Eline Van de
Voorde; Albert Beerens; William Engels
- 5 onthouding(en): Lutgard Van der Borght; Anja Haverals; Ineke Robijns; Willy Segers;
Jeroen Eenens

Bijlagen
1.
2.
3.
4.
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Blijdorp
Blijdorp
Blijdorp
Blijdorp

-

Uitnodiging algem. vergad. 5 dec. 2017.pdf
Begroting 2018.pdf
Besluit GR 23 mei 2017.pdf
Besluit GR 22 april 2014 - aanduiding vertegenwoordigers.pdf
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Intradura - Statutaire buitengewone algemene
vergadering - Agenda - Aanduiden plaatsvervanger Bepalen mandaten - Goedkeuring
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GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
Afvalintercommunale Intradura nodigt de gemeente Opwijk uit voor de statutaire buitengewone
algemene vergadering welke zal plaats vinden op woensdag 20 december 2017 om 18 uur in de
kantoren van Intradura. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de agenda van deze vergadering goed
te 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.
Mevrouw Marieke De Medts was aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger van Intradura.
Mevrouw De Medts nam echter omwille van een onverenigbaarheid in zitting van de gemeenteraad
van 6 september 2017 ontslag als gemeenteraadslid zodat er een opvolgend raadslid moet aangeduid
worden als plaatsvervangend vertegenwoordiger in Intradura.
Met een mail dd. 13 oktober 2017 deelt mevrouw An Scheys, directie-assistente van Intradura ons
mee dat de officiële uitnodiging met de agenda pas tegen 10 november aan de deelnemers kan
worden bezorgd. Zij vragen echter om vóór 15 december 2017 over het besluit van de raad te kunnen
beschikken. Zo zien wij ons genoodzaakt dit punt rechtstreeks te agenderen op de gemeenteraad van
dinsdag 21 november 2017 onder voorbehoud dat wij voor deze datum in bezit zijn van de agenda
met alle bijhorende documenten.
Met een mail dd. 07 november 2017 deelt mevrouw An Scheys, directie-assistente van Intradura ons
de agenda mee van de statutaire buitengewone algemene vergadering op 20 december 2017 :

1. Notulen van de bijzondere algemene vergadering van 6 september 2017: goedkeuring
2. Aanvaarding toetreding intergemeentelijke samenwerkingsverbanden tot Intradura (art. 8):
goedkeuring

3. Toetreding Intradura tot Ecowerf, Incovo en Interza (art. 6 en 12): goedkeuring
4. De te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie + begroting 2018 (art. 40):
goedkeuring

5. Verslagen bestuur en commissaris mbt de inbreng in natura: kennisname
6. Kapitaalverhoging door inbreng in natura obligaties: goedkeuring van de waarde die wordt
toegekend aan de inbreng in natura (obligaties Intradura) en de vergoeding van de inbreng in
natura met A-aandelen met een nominale waarde van 3 euro, zoals toegelicht in de
voormelde verslagen.

7. Bepaling presentiegelden en andere vergoedingen ikv de bestuurlijke werking (art. 42)
8. Varia
Als bijlage bij deze mail :

 Het beleid 2018
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 De begroting 2018
 Het verslag van de raad
Het verslag van de commissaris is nog niet in ons bezit maar wordt nog nagestuurd.
De officiële uitnodiging wordt op 10 november e.k. aan de deelnemers bezorgd, na goedkeuring door
de RVB.
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 geeft toelichting.

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de agenda van de statutaire buitengewone algemene vergadering van
Intradura die zal plaatsvinden op 20 december 2017 goed.

Openbare stemming op artikel 1
- unaniem voor
Artikel 2
De heer Roland Mortier, gemeenteraadslid, wonende Steenweg op Dendermonde 31 in 1745 Opwijk,
blijft aangeduid als vertegenwoordiger in de algemene vergaderingen van Intradura tot het eind van
deze huidige legislatuur.

Artikel 3
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De heer Nico Du Buisson, gemeenteraadslid, wonende Dageraadweg 22 - 1745 Opwijk wordt
aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergaderingen van Intradura tot
het eind van deze huidige legislatuur.
Geheime stemming op artikel 3
- 14 stemmen voor Nico Du Buisson
- 5 stemmen voor Willy Segers
- 3 onthoudingen

Artikel 4
De gemeenteraad besluit de aangeduide vertegenwoordigers Roland Mortier en Nico Du Buisson,
gemeenteraadsleden, te mandateren om de agenda van deze statutaire buitengewone algemene
vergadering van Intradura die zal plaatsen op 20 december 2017 goed te keuren.

Openbare stemming op artikel 4
- 14 stem(men) voor: Jan Couck; Johan Deleu; Pierre Van de Velde; Joske Vermeir ; Inez De
Coninck; Arianne De Bondt; Els Van Buggenhout; Wouter Van Driessche; Roland Mortier;
Floris Van den Broeck; Nico Du Buisson; Eline Van de Voorde; Albert Beerens; William Engels
- 8 onthouding(en): Lutgard Van der Borght; Pol Verhaevert; Anja Haverals; Marijke De Vis;
Ineke Robijns; Willy Segers; Jeroen Eenens; Luc De Ridder

Bijlagen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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Intradura
Intradura
Intradura
Intradura
Intradura
Intradura
Intradura
Intradura
Intradura
Intradura
Intradura

-

Mail 10.10.2017 - Verslag commiss..pdf
Ontwerpbesluit GR.pdf
Mail dd. 7 november.pdf
Uitnodiging - mail.pdf
Beleidsplan2018 ppt.pdf
Budget 2018 - presentatie rvb 09 11 2017.pdf
verslagen bestuur mbt Intradura inbreng van obligaties.pdf
Notulen BAV 6 september 2017.pdf
verslag commissaris en raad van bestuur.pdf
Ontwerp gemeenteraadsbeslissing - goedkeuring agenda.pdf
Besluit GR 20 juni.pdf
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Cipal - Buitengewone algemene vergadering - Agenda bepalen mandaten - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
Op 17 oktober 2017 ontvingen wij een mail van Cipal, dienstverlenende vereniging, met een oproep
voor de bijzondere algemene vergadering van 15 december 2017.
Argumentatie
De gemeente Opwijk is deelnemer van de dienstverlenende vereniging CIPAL (hierna kortweg
“CIPAL”);
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De buitengewone algemene vergadering van CIPAL zal plaats vinden op vrijdag 15 december 2017 om
10.30 uur in het seminariecomplex De Vesten, Kanaalweg 6/1, 2430 Laakdal, waarbij tevens de
mogelijkheid geboden wordt om de algemene vergadering op afstand bij te wonen via
videoconferencing in het seminariecentrum Aula Schaubroeck, Steenweg Deinze 154 in Nazareth.
Als bijlage aan de voormelde mail sturen zij oproeping tot de algemene vergadering van deelnemers
van Cipal.
De agenda van de buitengewone algemene vergadering van 15 december 2017 bevat volgende
agendapunten:
1. Bespreking en goedkeuring van de begroting voor het boekjaar 2018 met inbegrip van de te
ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie.
2. Wijziging van de naam van de vereniging “CIPAL” naar “Cipal” en bijgevolg wijziging van artikel 1
van de statuten.
3. Verplaatsing van de zetel naar 2440 Geel, Winkelom 4 en bijgevolg wijziging van de eerste zin van
artikel 5 van de statuten.
4. Wijziging van de eerste zin van artikel 2 van de statuten om deze zin te vervangen door volgende
zin:
“Naast gemeenten en provincies kunnen uitsluitend aan de vereniging deelnemen: autonome
gemeentebedrijven, openbare centra voor maatschappelijk welzijn en hun verenigingen, in
zoverre die uitsluitend uit openbare rechtspersonen bestaan, en andere
samenwerkingsverbanden, opgericht volgens de bepalingen van het Vlaams Decreet van 6 juli
2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna aangeduid als "het decreet"),
politiezones, hulpverleningszones, alsook elke andere persoon waarvan de deelname decretaal is
toegestaan.”
5. Wijziging aan artikel 4bis van de statuten, om er §2 te vervangen door volgende tekst:
“§2.
De vereniging kan overeenkomstig de ter zake geldende decretale voorschriften in eigen
naam en voor eigen rekening overgaan tot de onteigeningen die noodzakelijk zijn voor de
verwezenlijking van haar doelstellingen.”
6. Wijziging van artikel 7 van de statuten om dit artikel te vervangen door volgende tekst:
“De toetreding van een nieuwe deelnemer is afhankelijk van een daartoe strekkende beslissing
van het daartoe bevoegde orgaan, dat in het geval van gemeenten of provincies wordt genomen
op basis van een onderzoek, eventueel vergelijkend in de mate er zich verschillende
beheersvormen reëel aanbieden. Een toetredingsbeslissing kan niet genomen worden in de loop
van het jaar waarin verkiezingen voor een algehele vernieuwing van de gemeenteraden worden
georganiseerd.
Deze beslissing dient door de algemene vergadering van de vereniging te worden aanvaard. Aan
een toetreding kan geen terugwerkende kracht worden verleend.”
7. Wijziging van de eerste twee zinnen van artikel 9 van de statuten om deze zinnen te vervangen
door volgende tekst:

10/37

“De deelnemer die op enig decretaal toegestaan moment uit de vereniging treedt (hierna ook de
“uittredende” deelnemer) of de uitgesloten deelnemer (hierna ook de “uitgesloten” deelnemer)
kan de vereffening van de vereniging niet vorderen.
De uittredende deelnemer kan enkel aanspraak maken op zijn aandeel aan nominale waarde in
de vereniging zoals dat blijkt uit de balans van het boekjaar waarin deze uittreding heeft
plaatsgehad.”
8. Wijziging van artikel 13 van de statuten om dit artikel te vervangen door volgende tekst:
“§1.
De bedragen die bij de toetreding moeten worden onderschreven door de deelnemers,
worden bepaald door de algemene vergadering.
§2.
Het maatschappelijk kapitaal wordt bij de plaatsing volledig in speciën gestort. De
algemene vergadering kan evenwel ook, ten belope van een door haar aanvaard bedrag, de
inbreng in kapitaal aanvaarden van andere materiële of immateriële goederen die dienstig zijn
voor het realiseren van de doelstellingen van de vereniging, zoals onder meer meubilair,
programma’s, cliënteel, know-how en lopende verbintenissen voor zover deze naar economische
maatstaven kunnen worden gewaardeerd, met uitsluiting van verplichtingen tot het verrichten
van werk of diensten. Die andere materiële of immateriële inbrengen worden gewaardeerd op
grond van een verslag van de commissaris.
§3.
In elk jaar dat volgt op het jaar van de verkiezingen voor een algehele vernieuwing van
de gemeenteraden, kan door de raad van bestuur besloten worden om het kapitaal te verhogen
met het oog op de correctie van de verhoudingen tussen de aandelen die de verschillende
deelnemers aanhouden.”
9. Wijziging aan artikel 15 van de statuten, om er in §2, na de eerste zin volgende zin toe te voegen:
“De bestuurders vertegenwoordigen alle deelnemers.”
10. Wijziging aan artikel 16, §2 van de statuten om er na de eerste zin volgende zinsdeel te
schrappen:
“- op verzoek, naar gelang van het geval, van de provincieraad, van de gemeenteraad of van
de raad van bestuur, respectievelijk het bestuursorgaan, die c.q. hen heeft voorgedragen en voor
zover een nieuwe kandidaat werd voorgedragen te hunner vervanging”
11. Afschaffing met ingang van 1 januari 2019 van het adviescomité - schrapping van artikel 25bis van
de statuten.
12. Wijziging aan artikel 36, §1 van de statuten, om er na de laatste zin volgende lid toe te voegen:
“Is het aantal vertegenwoordigde stemmen onvoldoende om geldig te beraadslagen en te
beslissen, geldt een termijn van 30 kalenderdagen om een nieuwe algemene vergadering bijeen
te roepen.”
13. Wijziging aan de statuten om er in fine een nieuw hoofdstuk in te voegen, houdende volgende
tijdelijke en overgangsbepalingen:
“HOOFDSTUK VI. – Tijdelijke en overgangsbepalingen
Artikel 48
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De provincies treden uiterlijk op 31 december 2018 uit. De provinciale aandelen worden overgenomen
of vernietigd tegen een tussen de partijen overeen te komen waarde van de overnameprijs of het
scheidingsaandeel.
§1.
Van zodra de provincies niet langer deelnemen in de vereniging, worden volgende bepalingen
van de statuten van rechtswege opgeheven:
Artikel 2, eerste lid de woorden “en provincies”;
Artikel 7, eerste lid de woorden “of provincies
Artikel 15, §2, eerste lid, eerste gedachtestreepje;
Artikel 23, §2, eerste lid, de woorden “en van de provincieraadsleden op de griffie van de
provinciehuizen van de aangesloten provincies”;
Artikel 23, §3 de woorden “en provincies”, de woorden “of van de provincieraad” en de woorden “en
provincies”;
Artikel 35, zesde lid “Iedere provincie mag zich slechts door één vertegenwoordiger laten
vertegenwoordigen. Desgewenst kan iedere provincie ook één of meer plaatsvervanger(s) met
vermelding van hun onderlinge rangorde aanduiden.”
Artikel 40, zevende lid de woorden “in de provinciehuizen van de deelnemende provincies”
§2.
Van zodra de provincies niet langer deelnemen in de vereniging, wordt in artikel 15, §1 het
getal “vijfentwintig” vervangen door “tweeëntwintig”.
§3.
Er wordt volmacht verleend aan de Raad van Bestuur om de statuten te coördineren van
zodra de wijzigingen bedoeld in de twee voorgaande paragrafen plaatsvinden.”
14. Wijzigingen aan het opschrift van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met de
genomen besluiten.
15. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemer(s).
16. Statutaire ontslagen en benoemingen
17. Machten te verlenen tot uitvoering van de genomen besluiten.
In zitting van 24 oktober 2017 besloot de gemeenteraad van Opwijk tot goedkeuring van de
agendapunten met betrekking tot het ontwerp van statutenwijziging van CIPAL overeenkomstig het
op 13 september 2017 aan de deelnemers verstuurde ontwerp.
Als bijlage zenden zij ons de toelichtende nota bij de overige agendapunten 1, 15, 16 en 17 van de
buitengewone algemene vergadering.
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.
Het decreet van 13 mei 2016 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 6 juli 2001
houdende de intergemeentelijke samenwerking en het Provinciedecreet van 9 december 2005 (B.S. 17
juni 2016, hierna "het wijzigingsdecreet" genoemd).
Afschrift te bezorgen aan
Cipal - Cipalstraat - 2440 Geel - per post + per mail aan Koen Goor
Jan Couck - schepen : per mail
Wouter Van Driessche - gemeenteraadslid : per mail
Notulen
De voorzitter geeft toelichting.

Besluit
Artikel 1
Op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota worden de agendapunten 1, 15, 16 en
17 van de buitengewone algemene vergadering van CIPAL van 15 december 2017, zoals overgemaakt
per e-mail dd. 17 oktober 2017, door de gemeenteraad goedgekeurd.

Openbare stemming op artikel 1
- unaniem voor
Artikel 2
De heer Jan Couck, schepen, wonende Dorp 42 in 1745 Opwijk wordt als vertegenwoordiger
gemandateerd om op de buitengewone algemene vergadering van CIPAL van 15 december 2017
(of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen en te beslissen
conform de beslissingen die door de gemeenteraad zijn genomen over de agendapunten van de
buitengewone algemene vergadering van CIPAL van 15 december 2017 en verder al het nodige te
doen voor de afwerking van de volledige agenda.
De heer Wouter Van Driessche, raadslid, wonende Nanovestraat 26 in 1745 Opwijk wordt als
plaatsvervangend vertegenwoordiger gemandateerd om op de buitengewone algemene vergadering
van CIPAL van 15 december 2017 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou
worden) te handelen en te beslissen conform de beslissingen die door de gemeenteraad zijn genomen
over de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van CIPAL van 15 december 2017
en verder al het nodige te doen voor de afwerking van de volledige agenda.

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

-

-

Bijlagen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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Cipal
Cipal
Cipal
Cipal
Cipal
Cipal
Cipal
Cipal
Cipal
Cipal
Cipal
Cipal
Cipal

-

Mail oproepingsbrief Bijzondere algemene vergadering.pdf
Oproep vergadering.pdf
Toelichtende nota agendapunten.pdf
ontwerpbeslissing GR.pdf
Begroting 2018.pdf
deelnemers Adviescomite.pdf
Formulier I.pdf
Formulier V.pdf
Formulier V (3).pdf
Notulen AV 16 juni.pdf
Gecoordineerde statuten.pdf
Besluit GR 23 mei 2017.pdf
besluit GR 27 mei 2014 - Aanduiding vertegenwoordigers.pdf
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Infrax West - Buitengewone algemene vergadering Agenda - Mandaten - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
Op 25 oktober 2017 ontvingen wij een brief dd. 24 oktober 2017 met mededeling dat er door de Raad
van Bestuur van Infrax West op 23 oktober 2017 een bijkomend agendapunt werd goedgekeurd voor
de buitengewone algemene vergadering van de deelnemers in het Intergemeentelijk
samenwerkingsverband Infrax West zal plaatshebben op maandag 4 december 2017 om 18 uur in de
lunchruimte van het Infraxgebouw - Noordlaan 9 in 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.
De agenda van deze algemene vergadering is :

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

Te ontwikkelen activiteiten en te volgen strategie in 2018.
Begroting 2018 (presentatie als bijlage).
Voorlopige resultaten 2017 (presentatie als bijlage).
Goedkeuring toetreding gemeente voor warmte (bijlage).
Vervanging bestuurders met raadgevende stem - mededeling (bijlage).
Vervaning mandaat lid Sectorcomité Vlaams-Brabant (bijlage).
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7. Toetreding Infra-GIS - mededeling (bijlage).
8. Toetreding Infra-X-net - mededeling (bijlage).
9. Uittreding Infrax West uit Inter-Regies (bijlage).
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
Infrax West - Noordlaan 9 - 8820 Torhout - per mail aan secretariaat.torhout@infrax.be - t.a.v. Kaat
Debruyne en Luc Creytens
Jan Couck - schepen : per mail
Pierre Van de Velde - schepen : per mail
Notulen
De voorzitter geeft toelichting.

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de aangepaste agenda van de buitengewone algemene vergadering van
Infrax West welke plaats heeft op maandag 4 december 2017 goed.

Openbare stemming op artikel 1
- unaniem voor
Artikel 2
De heer Jan Couck, schepen, wonende Dorp 42 te 1745 Opwijk wordt gemandateerd om de agenda
van de buitengewone algemene vergadering van de deelnemers in het Intergemeentelijk
samenwerkingsverband Infrax West op 4 december 2017 goed te keuren.
De heer Pierre Van de Velde, wonende Heerbaan 19 te 1745 Opwijk wordt gemandateerd als
plaatsvervanger om de agenda van de buitengewone algemene vergadering van de deelnemers in het
Intergemeentelijk samenwerkingsverband Infrax West op 4 december 2017 goed te keuren.

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

-

-

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

Infrax West - Bijkomend agendapunt.pdf
Infrax BAV uitn 1 gemeenten met vertegenw en mandaat in SC.pdf
Infrax BAV bijlage agendapunt 2 3.pdf
Infrax BAV bijlage agendapunt 4.pdf
Infrax BAV bijlage agendapunt 5 6 7 8_.pdf
Besluit GR 27.09.2016 - Punt 5 - Goedkeuring agenda buitengewone algemene vergadering
Infrax West MR.pdf
7. Infrax West - Aanduiding vertegenwoordiger Infrax West en goedkeuring dagorde.pdf
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Haviland - Buitengewone algemene vergadering Agenda - Bepalen 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 13 december 2017 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 de buitengewone algemene vergadering omvat volgende punten :

1. notulen van de statutaire gewone algemene vergadering van 6 september 2017: goedkeuring
(een exemplaar van deze notulen werd per brief op 14 september 2017 aan de deelnemers
bezorgd)

2.
3.
4.
5.
6.

de te ontwikkeln activiteiten en de te volgen strategie + begroting 218 (art. 35): goedkering
toetreding autonome gemeentebedrijven (art. 8): goedkeuring
toetreding hulpverleningszones (art. 8): goedkeuring
toetreding politiezones (art. 8): goedkeuring
varia

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 geeft toelichting.

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van
intercommunale Haviland op 13 december 2017 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 13 december 2017 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 13 december 2017 goed te keuren.

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

Bijlagen
1. Haviland - uitnodiging + inschrijving BAV.pdf
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2.
3.
4.
5.
6.
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Haviland
Haviland
Haviland
Haviland
Haviland

-

Ontwerpbeslissing 13 december.pdf
Budget 2018.pdf
BELEID 2018.pdf
Besluit GR 20 juni 2017.pdf
besluit GR - 28 mei 2013 - Aanduiding vertegenwoordigers.pdf
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Havicrem - Algemene vergadering - Agenda - Bepalen
mandaten - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
Op 24 oktober 2017 ontving de gemeentesecretaris een mail dd. 24 oktober 2017 met uitnodiging tot
de algemene vergadering van Havicrem op 20 december 2017 om 18.30 uur in het crematorium
Daelhof, Erasmuslaan 50 te 1804 Eppegem (Cargovil).
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.
De agenda van deze vergadering is :

1.
2.
3.
4.

Goedkeuring notulen algemene vergadering 7 juni 2017.
Benoeming nieuwe leden Raad van Bestuur.
Goedkeuring van de begroting en beleidsnota 2018.
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, 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.
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Afschrift te bezorgen aan
Havicrem - per mail : birgitte.emmerechts@havicrem.be
Roland Mortier : per mail
Nico Du Buisson : per mail
Notulen
De voorzitter geeft toelichting.

Besluit
Artikel 1
De voorgelegde agenda van de algemene vergadering van Havicrem op 20 december 2017 wordt door
de gemeenteraad goedgekeurd.

Openbare stemming op artikel 1
- unaniem voor
Artikel 2
De heer Roland Mortier, raadslid, wonende Steenweg op Dendermonde 31 - 1745 Opwijk, wordt
gemandateerd om de agenda van de algemene vergadering van Havicrem op 20 december 2017 goed
te keuren.
De heer Nico Du Buisson, raadslid, wonende Dageraadweg 22 - 1745 Opwijk, wordt gemandateerd als
plaatsvervanger om de agenda van de algemene vergadering van Havicrem op 20 december 2017
goed te keuren.

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

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

Havicrem
Havicrem
Havicrem
Havicrem
Havicrem
Havicrem

Alg.Verg. - december 2017.pdf
AV 20122017 - Begroting 2018.pdf
AV201217 - Beleidsnota 2018.pdf
- Verslag AV 7 juni 2017.pdf
- Besluit GR 23 mei 2017.pdf
- Besluit GR 24 MEI 2016.pdf

Personeelsdienst
Personeelsdienst
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Vrijwilligersreglement Opwijk - Aanpassing en
goedkeuring nieuwe gecoördineerde versie Goedkeuring
GOEDGEKEURD

19/37

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 werden nogmaals kritisch overlopen en aangepast
aan de huidige realiteit.
In het voorstel is er gezocht naar een evenwicht tussen de betaalde en de niet- betaalde taken als
vrijwilliger. De taken die betalend zijn, zijn taken waarbij er een afbreukrisico is voor de
dienstverlening indien de taken niet zouden kunnen worden uitgevoerd.
Taken die niet (meer) worden uitgevoerd, worden ook voorgesteld om te schrappen.
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 1 maart 2016 inzake het vrijwilligersreglement.
Notulen
De burgemeester geeft toelichting.
Een raadslid merkt op dat de vrijwilligerstaak voor het ondernemersloket uit het reglement werd
gehaald. Wordt dit loket te weinig bezocht?
De burgemeester antwoordt dat deze persoon geen vergoeding hoeft en dat dit tarief al langer uit het
reglement mocht gehaald worden.
Kunnen wij een overzicht krijgen van het aantal bezoekers?
De burgemeester antwoordt dat dit geen probleem is, het aantal starters die een tegemoetkoming
krijgen, zal ook meegedeeld worden.
Een raadslid vraagt of de vergoeding die wordt voorzien voor de gemachtigde opzichters, ook zal
toegekend worden aan de leerkrachten van de andere netten die deze taak op zich nemen. De
openbare veiligheid is toch een zaak van de gemeente?
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De burgemeester antwoordt dat de gemeente zorgt voor de opleiding en attesten van de gemachtigde
opzichters, iedere school stelt zijn eigen gemachtigde opzichter aan. de burgemeester belooft het
verder te onderzoeken.
Er wordt gevraagd het maximale bedrag niet met bedrag te vernoemen, want de regelgeving kan
veranderen.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

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

Bijlagen
1. NIEUW VRIJWILLIGERSBELEID NOVEMBER 2017.pdf

Pierre Van de Velde
Infrastructuur
Infrastructuur
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Uitvoeren werken door een aannemer - tweede pakket
2017 - Kostprijsraming en wijze van gunnen Kennisneming
KENNIS GENOMEN

Beschrijving
Aanleiding en context
Het schepencollege heeft de kostprijsraming en de wijze van gunnen mbt het tweede pakket werken
2017, uit te voeren werken door een aannemer, goedgekeurd in zitting van 25 oktober 2017.
Argumentatie
De dienst infrastructuur heeft geregeld een werkvergadering samen met de schepen van openbare
werken.
Uit de lijst werken die besproken wordt zijn er enkele werken die te omvangrijk zijn om met eigen
middelen en mensen uit te voeren. Deze werken worden opgenomen in een lijst om door te geven
aan een aannemer. De gemeente heeft een raamcontract dat loopt over 3 jaar (2016-2018) met
aannemer Van Lembergen bvba, Nieuwstraat 56 te 1745 Opwijk.
Dit tweede pakket bevat 14 uit te voeren werken voor een totale kostprijs van € 75.204 + € 7.520,40
(10% onvoorziene werken) + € 17.372,1 (21% btw) = € 100.096,50 algemeen totaal.
Juridische grond
De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 26, § 1, 1°
a (limiet van € 85.000,00 excl. btw niet overschreden).
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De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.
Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren,
en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 105.
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, meer
bepaald artikel 5, § 2.
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.
Afschrift te bezorgen aan
BVBA Van Lembergen, Nieuwstraat 58 te 1745 opwijk

Financiële informatie
Visum: Visum verleend
Motivering
gunstig visum
Financiële informatie

Notulen
De schepen van openbare werken geeft toelichting.
Op basis van hoe komt deze lijst tot stand komt : meldingen of systematisch toezicht op plaatselijke
toestand en een bijhorende prioriteitenlijst ?
De schepen antwoordt dat de lijst wordt opgemaakt door de administratie in onderling overleg en
rekening houdend met meldingen en dergeljike.
Volgens welke criteria wordt de lijst dan opgesteld? Gebeurt dit op basis van een inschatting op het
moment? Een raadslid zou andere prioriteiten hebben gelegd dan de huidige voorliggende lijst.
Zo stelt men dat het verharden van meer paden op het kerkhof een eigenaardige keuze is in tijden
van noodzakelijke wateroverlastbeperking.
De schepen verdedigt deze oplossing en verwijst naar de positieve reacties op de aanpak op het
kekrhof van Droeshout. Hierna komt het kerhof van Mazenzele aan bod omdat men de financiële last
wil spreiden. De maatregel van verhardingen kadert ook in een totaalaanpak voor onkruidbestrijding.

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van de voorgelegde lijst met werken en de bijhorende kostprijsraming
ten bedrage van € 75.204 + € 7.520,40 (10% onvoorziene werken) + € 17.372,1 (21% btw) = €
100.096,50 algemeen totaal, goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen in zitting
van 25 oktober 2017.
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Artikel 2
De werken werden gegund in het kader van het raamcontract "onderhouds- en herstellingwerken aan
gemeentewegen, raamcontract 2016-2018" aan aannemer Van Lembergen bvba, Nieuwstraat 56 te
1745 Opwijk.

Bijlagen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

waaienberg thv voetweg 79.pdf
neerveldstraat 151.pdf
school mozaik.pdf
eeksken 130.pdf
pluimhofweg.pdf
neerveldstraat 95.pdf
poelstraat.pdf
kerkhof mazenzele.pdf
kerseveld 23.pdf
broekstraat 19.pdf
hulst-nanovestraat.pdf
naovestraat 114.pdf
parking school nijverseel.pdf
waaienberg 121.pdf
kostprijsraming werken aannemer.pdf

Aankoop en contractbeheer
Aankoop en contractbeheer
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Borchtsite - Installatie en aansluiting van 3 foorkasten Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
De toekomstige Borchtsite zal niet enkel gebruikt worden als parkeergelegenheid maar zal ook dienst
doen voor tal van andere activiteiten (markt, kermis, ...). Hiervoor is het nodig om een aantal
foorkasten te installeren en aan te sluiten op het elektriciteitsnet.
Argumentatie
Eandis heeft een voorstel van implantingsplan en 3 offertes voor in totaal 3 foorkasten opgemaakt. De
totale kostprijs komt op € 14.364,10 excl BTW = € 17.380,56 incl. BTW.
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 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° d (uitsluitende
rechten).

23/37

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.
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren,
en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90 1°.
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, 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.

Financiële informatie
Visum: Visum verleend
Financiële informatie

Advies
ACO
Gunstig advies
Notulen
De schepen van cultuur geeft toelichting.

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

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad gaat akkoord om de opdracht 'Installatie en aansluiting van 3 foorkasten op de
Borchtsite' te voeren.

Artikel 2
De opdracht wordt gegund op basis van uitsluitende rechten en op basis van de ontvangen offertes
van Eandis voor de totale prijs van € 14.3641,10 + € 3.016,46 BTW = € 17.380,56 inclusief BTW.

Bijlagen
1. inplanting foorkasten Borchtsite
2. offerte kast 1
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3. offerte kast 2
4. offerte kast 3
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Trage wegen - Onderhoud van onverharde wegen op het
grondgebied van de gemeente Opwijk voor de
dienstjaren 2018 - 2019 - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
De huidige overeenkomst voor het onderhoud van onverharde wegen op het grondgebied van
gemeente Opwijk eindigt op 31 december 2017, waardoor een nieuwe overeenkomst noodzakelijk is.
Argumentatie
In het kader van de opdracht “Onderhoud van onverharde wegen op het grondgebied van de
gemeente Opwijk voor de dienstjaren 2018 - 2019” werd een bestek met nr. Infr_2018_003 opgesteld
door de Dienst aankoop en contractbeheer.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 48.105,00 + € 10.102,05 (21% btw) =
€ 58.207,05 per jaar.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.
De huidige opdracht beoogt het sluiten van een raamovereenkomst met één enkele deelnemer
waarbij niet alle voorwaarden in de raamovereenkomst werden bepaald. De aanbestedende overheid
kan de deelnemer aan de raamovereenkomst indien nodig schriftelijk raadplegen om hem te
verzoeken zijn offerte aan te vullen.
Het bestuur beschikte bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht niet over de exact
benodigde hoeveelheden.
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 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a (limiet van €
135.000,00 excl. btw niet bereikt) en artikel 43.
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.
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren,
en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90 1°.
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
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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.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
Het bestek met nr. Infr_2018_003 en de raming voor de opdracht “Onderhoud van onverharde wegen
op het grondgebied van de gemeente Opwijk voor de dienstjaren 2018 - 2019”, 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 totale raming voor
de periode van 2 jaar bedraagt € 96.210,00 + € 20.204,10 (21% btw) = € 116.414,10.

Artikel 2
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.

Bijlagen
1. Bestek onderhoud onverharde wegen
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Wegenwerken - Weg-en rioleringswerken aan de
Ringlaan, Hollestraat en Bruggeveld - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
Bij de goedkeuring van het subsidiedossier voor de rioleringswerken op Stwg op Merchtem (2010)
door de VMM, werd als voorwaarde gesteld dat de riolering stroomafwaarts (vanaf rond punt Stwg op
Merchtem tot Beekveldstraat / Asbeek) eveneens gescheiden diende aangelegd te worden.
Aansluitend bij de rioleringswerken dringt ook het herstel van de wegenis zich op, evenals het
aanleggen van eenrichtingsfietspaden links en rechts van de rijweg ten behoeve van de fietsers.
Argumentatie
De gemeenteraad keurde op 26 oktober 2016 de toetredingsovereenkomst met RioPact goed
waardoor RioPact voor de gemeente Opwijk kan optreden in overheidsopdrachten.
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De gewestelijk stedebouwkundige ambtenaar heeft de aanvraag tot stedebouwkundige vergunning
voor dit dossier op 9 augustus 2017 ontvangen. Deze is op 29 augustus 2017 ontvankelijk en volledig
bevonden op basis van artikel 4.7.26.§3 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Er heeft een
openbaar onderzoek plaats gevonden van 10 september 2017 tot en met 9 oktober 2017. Er werden
geen bezwaren of opmerkingen gemaakt tijdens het openbaar onderzoek.
De totale kostprijsraming voor het volledig project bedraagt € 2.399.375,95 exlc BTW. Het geraamde
gemeentelijk aandeel hierin is € 304.086,78 excl. BTW + € 63.858,22 BTW = € 367.945 incl. BTW
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 2016 inzake overheidsopdrachten.
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.
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren,
en latere wijzigingen.
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, 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.
Waarom werden de afkoppelingswerken op privaat domein niet opgenomen in het bestek?
De schepen antwoordt dat dit privaat kan / moet geregeld worden. Er komt iemand langs van Riopact
die een concreet voorstel kan maken.
Volgens een raadslid stonden deze werken vroeger ook in het bestek.
De burgemeester stelt dat Riopact een eigen systeem heeft. Riopact stelt wel een expert aan om aan
te geven hoe deze afkopelingswerken privaat het best kunnen gebeuren maar Riopact kan niet
verplichten dat een particulier een bepaalde aannemer onder de arm neemt.
Een raadslid vraagt om op pagina 7 van het bestek ook een datum en uur te vermelden.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit
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Besluit
Artikel 1
Het bestek met nr. OPW3003 en de raming voor de opdracht "Weg-en rioleringswerken aan de
Ringlaan, Hollestraat en Bruggeveld" opgesteld door RioPact, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar worden
goedgekeurd.
De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdracht voor aannemingen van werken, leveringen en
diensten. De raming voor het gemeentelijk aandeel bedraagt € 304.086,78 excl. BTW + € 68.858,23
= € 367.947,00 in totaal.

Artikel 2
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.

Bijlagen
1.
2.
3.
4.

Toetredingsovereenkomst RioPact
Bijzonder Bestek Weg-en rioleringswerken aan de Ringlaan, Hollestraat en Bruggeveld
Grondonderzoek
Inschrijvingsbiljet

Joske Vermeir
Algemeen maatschappelijk werk
Sociale Zaken

21:03 - Pol Verhaevert verlaat de zitting
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Clusterwerking wijk-werk regio Asse - Hervorming PWAstelsel naar nieuw instrument "wijk-werken" binnen het
Vlaams activeringsbeleid - Bekrachtiging
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
Vlaanderen hervormt het huidige PWA-stelsel naar een nieuw systeem "wijk- werken". De
intercommunale Haviland,waarbij de gemeente Opwijk is aangesloten, wordt aangeduid om het "wijkwerken" voor de gemeenten Affligem, Asse, Kapelle-op-den-Bos, Liedekerke, Londerzeel, Merchtem,
Opwijk, Roosdaal, Ternat in de toekomst te organiseren. Wijk-werken komt namelijk tegemoet aan de
huidige gebruikers en medewerkers van het PWA-systeem en biedt tevens opportuniteiten om
talentversterking van werkzoekenden en leefloners verder te koppelen aan lokale noden en behoeften.
Er wordt een minimum van 60.000 inwoners vooropgesteld om "wijk-werken" te kunnen organiseren
op een grondgebied. Per 60.000 inwoners die in een cluster van gemeenten worden betrokken stelt
VDAB 1 VTE personeel ter beschikking aan de organisator van het nieuwe stelsel wijk-werken. Indien
de betrokken gemeenten deelnemen aan de cluster kan, gebaseerd op het aantal inwoners van de 9
gemeenten, de regio beschikken over een inzet van 2.4 VTE. Dit zijn VDAB medewerkers.
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De gemeente kan eveneens opteren om de uitvoering van het nieuwe systeem over te laten aan de
diensten van de VDAB. Er wordt een beslissing verwacht van het lokaal bestuur tegen uiterlijk 5
oktober 2017.
Argumentatie
Naast het ter beschikking stellen van het personeel door VDAB wordt in het nieuwe stelsel "wijkwerken" via een gebruikersbijdrage per cheque inkomsten gegenereerd, waarmee overheadkosten
(werkingskosten en/of extra personeelkosten) voor de organisator gefinancierd kunnen worden.
Vlaanderen hanteert een prijsvork voor de gebruikers tussen € 5.95 en € 7.45 per cheque. De
bepaling welke eindprijs aan de gebruiker wordt gevraagd kan door de gemeenten bepaald worden.
De marge op de gebruikersprijs zal invloed hebben op het budget dat voor de werking ter beschikking
is.
Dankzij de inkomsten kan de werking extra versterkt worden en kan er gezorgd worden voor extra
begeleiding, coördinatie en voor dynamische ondersteuning van de gebruikers en voor de "wijkwerkers". Gekoppeld aan de afspraken over de inkomsten en de extra kosten zal de
wijkwerkorganisatie (Haviland) geen extra middelen aan de gemeenten of de OCMW 's vragen om het
wijk-werken te financieren. Aan de gemeenten die een zitdag/antenne willen op hun grondgebied
wordt gevraagd een lokaal/gespreksruimte/locatie te voorzien en de kosten van onderhoud en de
nutsvoorzieningen hieraan verbonden te dragen. Andere werkingskosten moeten niet door de
gemeente gedragen worden.
Om als organisator van het wijkwerken te mogen optreden zal Haviland een statutenwijziging
doorvoeren. Zij zullen in hun statuten, conform de Vlaamse regelgeving, expliciet de mogelijkheid om
op te treden als organisator voor het wijkwerken opnemen. Om te zorgen dat de deelnemende
gemeenten maximaal kunnen bepalen op welke manier het wijkwerken wordt aangepakt, wordt er
een stuurgroep wijkwerken opgericht binnen Haviland met een afvaardiging van elke betrokken
gemeente.
Haviland wil ook de lokale verankering waarborgen. In samenspraak met de gemeenten zal er
gewerkt worden met subclusters, waardoor de meest optimale aanpak kan worden opgezet en
worden afgestemd op de lokale noden.
Momenteel hebben volgende gemeenten reeds toegezegd om aan de cluster Haviland te participeren:
Asse, Ternat, Liedekerke, Affligem, Roosdaal, Londerzeel en Kapelle-op-den-Bos.
Vanuit het Toekomstforum Halle-Vilvoorde wordt de opstart van deze cluster Wijk-werken
ondersteund.

 op deze manier kan de gemeente het wijk-werken opnemen binnen een cluster van minimum
60.000 inwoners

 de gemeente kan de opdrachten in het kader van het wijk-werken mee bepalen en een
gepaste dienstverlening bieden aan actoren en inwoners. via het werken met antennes wordt
er een lokale verankering gegarandeerd

 door de participatie in een samenwerking wordt de beoogde doelgroep voor het wijk-werken
uit de eigen gemeenten maximaal bereikt.

 uitgezonderd het voorzien van een locatie in de gemeente kan de werking worden opgezet
zonder dat er aan een gemeente extra kosten worden doorgerekend.

 door de inkomsten uit het wijk-werk kan er een extra personeelslid worden ingezet dat een
grotere dynamiek aan de dienstverlening kan brengen.

 via een stuurgroep binnen Haviland zijn de betrokken gemeenten die het project aansturen.
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Juridische grond
Ontwerpdecreet "wijk-werken" goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 28/04/2017
Besluit van de Vlaamse Regering omtrent " Wijk-Werken " op 13/06/2017
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.
Afschrift te bezorgen aan
Stephan Verwee, directeur Haviland
Famke Soenen, Toekomstforum Halle-Vilvoorde
Marlies Pauwels, Netwerkmanager Lokale besturen VDAB Vlaams-Brabant
Notulen
De schepen van PWA geeft toelichting.
Wat gebeurt er met de verantwoordelijken die nu tewerkgesteld zijn?
Wat gebeurt er met de tegoeden?
Wat gebeurt er met het bedrag dat PWA aan de gemeente heeft ter beschikking gesteld voor de huur
/ koop van het lokaal in het sociaal huis? Werd het contract nagekeken?
De schepen antwoordt dat een vereffenaar wordt aangesteld. Het lokaal zouden we graag behouden
voor een afdeling van wijk-werking. Er wordt een antenne voorzien per gemeente die participeert. Een
raadslid haalt aan dat een antenne misschien maar 1 x per maand wordt bemand en had liever iets
gekend op regelmatige basis.
De huidge coördinator gaat andere uitdaging na.
Gaan de winsten van wijk-werking naar Haviland? De schepen antwoordt dat dit nog niet is bepaald.
De eerste opstartvergadering moet nog doorgaan.

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad bekrachtigt het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 3
oktober 2017 waarbij het college zich akkoord heeft verklaard dat de gemeente Opwijk een cluster zal
vormen met de reeds aangesloten gemeenten om zo de huidige dienstverlening te bestendigen
binnen het nieuwe "wijk-werken".

Openbare stemming op artikel 1
- unaniem voor
Artikel 2
De gemeente Opwijk duidt intercommunale Haviland, waarvan zij lid is, aan als organisator van het
"Wijk-Werk" voor onze gemeente.

Openbare stemming op artikel 2
- unaniem voor
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Artikel 3
De gemeente is akkoord met de principes die in het voorstel "Samenwerken in een cluster voor "WijkWerk" zijn opgenomen zijnde :

 de deelname aan de stuurgroep "Wijk-Werk", die de inhoudelijke en financiële krijtlijnen voor
de werking uitzet ;

 een "kostendelende" werking, waarbij de inkomsten van de Wijk-Werkcheques voldoende zijn
om de werkingskosten te dragen;

 de extra kosten voor de organisatie van een lokale antenne of zitdag door de gemeente zelf
wordt gedragen.

Openbare stemming op artikel 3
- unaniem voor
Artikel 4
Mevrouw Joske Vermeir, schepen, wonende Ravensveld 3 - 1745 Opwijk, wordt aangeduid als
vertegenwoordiger namens de gemeente in de stuurgroep "Wijk-Werk" en mandaart deze
vertegenwoordiger om de organisatie van het werk op te volgen en de operationele vragen / aspecten
op het college van burgemeester en schepenen te bespreken.
Geheime stemming op artikel 4
- 14 stemmen voor Joske Vermeir
- 5 stemmen voor Lutgard Van der Borght
- 2 onthoudingen (raadslid Pol Verhaevert had de zitting al verlaten)

Bijlagen
1.
2.
3.
4.

Besluit CBS 3 oktober - Wijk-werken.pdf
cluster - opstart wijk-werken - Mail dd. 24 okt..pdf
Wijk-Werk - ontwerpbesluit.pdf
Wijk-Werk - mail F. Soenen.pdf

Inez De Coninck
Aankoop en contractbeheer
Aankoop en contractbeheer
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Plannen en studies - Opdracht tot herziening van het
gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan RUP Nanove Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
Met het huidige RUP Nanove zijn er nog een aantal problemen die moeten opgelost worden (onder
meer in verband met bestemmeling gemeentelijke eigendommen in de Nanovestraat,
uitbreidingsmogelijkheden van het cultureel centrum, bouwmogelijkheden van de site van het
OCMW...). Om hieraan een antwoord te bieden is het nodig om het RUP Nanove aan te passen. Dit
gebeurt via een overheidsopdracht.
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Argumentatie
In het kader van de opdracht “Opdracht tot herziening van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
RUP Nanove” werd een bestek met nr. Grond_2018_002 opgesteld door de Dienst aankoop en
contractbeheer.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 30.000,00 + € 6.300,00 (21% btw) =
€ 36.300,00 inclusief BTW.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.
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 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a (limiet van €
135.000,00 excl. btw niet bereikt).
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.
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren,
en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90 1°.
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
Regelgeving: bevoegdheid
Artikel 57, §3, 4° van het gemeentedecreet van 15.07.2005 : Het college van burgemeester en
schepenen is bevoegd voor het voeren van de gunningsprocedure, de gunning en de uitvoering van
overheidsopdrachten.
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)

Advies
ACO
Gunstig advies
Notulen
De schepen van ruimtelijke ordening geeft toelichting.
Een raadslid vraagt of er op de grasvlakte aan de Nanovestraat geen groeninrichting mogelijk is?
De schepen antwoordt dat deze zone voorzien is voor openbare wegenis.
Een raadslid vraagt of de handelszaak in de Nanovestraat (motorwinkel) de huidige oppervlakte zal
behouden of kan er een uitbreiding komen?
De schepen antwoordt dat er sprake is van inkrimping, een achteruitbouwen.
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Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
Het bestek met nr. Grond_2018_002 en de raming voor de opdracht “Opdracht tot herziening van het
gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan RUP Nanove”, 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 bedraagt € 30.000,00 + € 6.300,00
(21% btw) = € 36.300,00 incl. BTW.

Artikel 2
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.

Bijlagen
1. Bestek herziening RUP Nanove

Patrick De Smedt
Interne zaken
Secretariaat
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Oprichting zorgvereniging - Samenstelling Algemene
vergadering - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de vertegenwoordigers van de gemeente in de Algemene
vergadering van zv OPcura aan te duiden.
Argumentatie
- De oprichting van de zorgvereninging OPcura werd goedgekeurd door de OCMW-raad van 11 mei en
24 augustus 2017 en door de gemeenteraad in zitting van 23 mei en 6 september 2017.
- Het oprichtingsdossier bestaat uit een aantal verplichte documenten die bezorgd werden aan het
Agentschap Binnenlands Bestuur zoals o.a. de statuten van de zorgvereniging, een financieel plan met
toelichting en een motivatienota.
- De statuten vermelden onder andere de samenstelling van de algemene vergadering :
* De algemene vergadering is samengesteld uit twee (2) deelgenoten : het OCMW Opwijk en de
gemeente Opwijk.
* De deelgenoten worden in de algemene vergadering vertegenwoordigd door afgevaardigden. De
vertegenwoordiging van elke deelgenoot in de algemene vergadering van de vereniging staat in
verhouding tot ieders inbreng in de vereniging en wordt bepaald als volgt :
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- Het aantal afgevaardigden van het OCMW is vastgesteld op negen (9).
- Het aantal afgevaardigden voor de gemeente is vastgesteld op vier (4).
* De afgevaardigden worden door iedere deelgenoot aangeduid volgens de wettelijke en statutaire
bepalingen die op de deelgenoot van toepassing zijn.
* Meer bepaald wordt het OCMW vertegenwoordigd door de leden van de raad voor maatschappelijk
welzijn van het OCMW hiervoor aangeduid door de raad voor maatschappelijk welzijn overeenkomstig
de regels voor de verkiezing van de leden van het vast bureau vermeld in artikel 60, §3 van het
OCMW-decreet en wordt de gemeente vertegenwoordigd door de afgevaardigden overeenkomstig
artikel 43, § 2,5° van het gemeentedecreet hiervoor aangeduid door de gemeenteraad.
- Voor het OCMW zal de vertegenwoordiging in de Algemene vergadering bestaan uit de voltallige
OCMW-raad.
- Voor de gemeente dienen 4 vertegenwoordigers aangeduid te worden uit de gemeenteraad, één
vertegenwoordiger van elke fractie.
Volgende kandidaten worden voorgedragen :
* de heer Albert Beerens, Burgemeester, fractie Open Vld
* mevrouw Els Van Buggenhout, gemeenteraadslid, fractie N-VA
* mevrouw Ineke Robijns, gemeenteraadslid, fractie LVDB-CD&V
* de heer Pol Verhaevert, gemeenteraadslid, fractie INZET-GROEN
Juridische grond
- Het OCMW-decreet van 19 december 2008, artikel 60 §3
- Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 43, §2, 5°
- De goedkeuring door de OCMW-raad van 11 mei en 24 augustus 2017 en van de gemeenteraad van
23 mei en 6 september 2017 met betrekking tot de definitieve oprichting van de zorgvereniging
OPcura.
- De statuten van de zorgvereniging OPcura.
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.
Afschrift te bezorgen aan
De heer Albert Beerens, burgemeester - per mail
Mevrouw Els Van Buggenhout, raadslid - per mail
Mevrouw Ineke Robijns, raadslid - per mail
De heer Pol Verhaevert, raadslid - per mail

34/37

Notulen
De voorzitter van het OCMW geeft toelichting.
De fractie Open Vld draagt de burgemeester voor.
De LVDB-CD&V-fractie draagt Ineke Robijns voor.
De fractie van N-VA draagt Els Van Buggenhout voor.
De fractie van Inzet-Groen draagt Poll Verhaevert voor.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad duidt volgende vertegenwoordigers aan uit de gemeente als afgevaardigden voor
de Algemene vergadering van de zorgvereniging OPcura :
* de heer Albert Beerens, Burgemeester, fractie Open Vld
* mevrouw Els Van Buggenhout, gemeenteraadslid, fractie N-VA
* mevrouw Ineke Robijns, gemeenteraadslid, fractie LVDB-CD&V
* de heer Pol Verhaevert, gemeenteraadslid, fractie INZET-GROEN

Artikel 2
Deze beslissing wordt genomen onder voorbehoud van de goedkeuring van de oprichting van de
zorgvereniging OPcura door de Vlaamse Regering.
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Eerstelijnszone - Engagementsverklaring aanvraag Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
De beslissing van Vlaams minister van Deurzen in verband met de afstemming tussen
gezondheidssectoren en welzijnssectoren.
Belangrijk is de afbakening van de eerstelijnszone, dit is een middel om de actoren in de sectoren
gezondheid, zorg en welzijn in een gebied zo te organiseren dat ze optimaal samenwerken om het
welzijn van de bevolking te verbeteren. Het afbakenen van een eerstelijnszone is dan ook de eerste
stap die gezet moet worden om tot een betere samenwerking te komen tusen de sectoren
gezondheid, zorg en welzijn.

35/37

Argumentatie
De Vlaamse overheid heeft ook een aantal formele voorwaarden waaraan de eerstelijnzone moet
voldoen:

 het moet gaan om een geografisch aangesloten gebied
 van aan elkaar grenzende gemeenten, een stad of een deel van een grote stad
 met een gezamenlijk inwonersaantal tussen 75.000 en 125.000 inwoners.
Lokale besturen moeten verplicht hun engagement verklaren voor de afgebakende zone.
Voor de gemeente Opwijk betekent dit concreet een samenwerking met de gemeenten Asse, Affligem,
Liedekerke en Merchtem.
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 voorzitter van het OCMW geeft toelichting.
Een raadslid vraagt op welke basis de gemeenten gekozen werden?
De voorzitter antwoordt dat deze gemeenten met elkaar contact hebben opgenomen en dat deze
geografisch aan elkaar verbonden zijn.
Waarom is de gemeente Merchtem er dan niet bij, vraagt een raadslid?
Een raadslid stelt dat een gemeenschappelijke visie over deze eerstelijnszorg nodig is. Wat delen wij
bijvoorbeeld met Liedekerke?
De voorzitter heeft geen idee waarom Merchtem niet deelneemt.
Wie heeft de leiding in dit dossier genomen? Volgens de voorzitter zijn Christel Ringoot en Vivianne
Thomas naar de infovergaderingen gegaan.
Een raadslid merkt op dat volgens hen een andere samenstelling eenvoudiger zou kunnen zijn.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad besluit de engagementsverklaring voor de aanvraag van een eerstelijnszone goed
te keuren en te ondertekenen.

Bijlagen
1. eerstelijnszones-formeel engagement.docx

MONDELINGE VRAGEN RAADSLEDEN
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Mondelinge vragen van raadsleden
1) Wat is de stand van zaken in de geplande verbouwingswerken van Hof ten Hemelrijk ?
De schepen antwoordt dat in eerste instantie enkel het woonhuis zal worden verbouwd. De prijzen
lagen dubbel zo hoog ten opzichte van de normale marktprijzen. Er is nochtans een realistische
raming gemaakt, aangezien bijvoorbeeld eenzelfde aannemer voor gelijkaardige werken aan de
feestzaal van Mazenzele met veel lagere prijzen inschreef dan in het dossier van Hof ten Hemelrijk.
2) Vallen de prijzen voor de aanleg van de parking op de Borchtsite ook niet hoger dan de raming uit?
De schepen van ruimtelijke ordening stelt dat de kosptrijs voor het gemeentelijk aandeel binnen de
voorziene raming is gebleven.
3) Wordt er nog extra verlichting voorzien in de Luikerweg? Omwille van donkere plaatsen, is het
opportuun om verlichting bij te plaatsen, aldus een raadslid.
De schepen van mobiliteit antwoordt dat het hele pakket van verkeersmaatregelen mogelijks nog dit
eindejaar in uitvoering kan komen, tenzij de weersomstandigheden zouden tegenvallen.

21 november 2017 21:39 - De voorzitter sluit de zitting
Gemeentesecretaris
Katleen Biesemans

Voorzitter gemeenteraad
William Engels
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