Gemeenteraad
Notulen

Zitting van 23 januari 2018

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; mevrouw
Inge De Nil; de heer Jeroen Eenens; de heer Luc De Ridder; de heer Wouter Van Driessche; de heer
Roland Mortier; de heer Nico Du Buisson; mevrouw Eline Van de Voorde; mevrouw Katleen Biesemans

Zijn eveneens aanwezig:
de heer Patrick De Smedt

Afwezig:
de heer Floris Van den Broeck

23 januari 2018 20:02 -De voorzitter opent de openbare zitting
23 januari 2018 20:03 -Er wordt één minuut stilte gevraagd ter nagedachtenis van het overlijden van
de vader van raadslid Arianne De Bondt.

VASTE PUNTEN
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2018_GR_00011

Goedkeuring verslag vorige zitting
GOEDGEKEURD

Notulen
Er worden geen opmerkingen geformuleerd.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Bijlagen
1. Notulen GR 19.12.2017 (1).pdf

OPENBARE ZITTING
Jan Couck
Interne zaken
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Secretariaat
2

2018_GR_00003

Provinciaal Bibliotheeksysteem (PBS) - Ondertekening
contract met Cultuurconnect vzw - Bekrachtiging
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
Het college van burgemeester en schepenen werd gevraagd de overeenkomst tussen Cultuurconnect
vzw en Gemeentebestuur Opwijk betreffende de voortzetting van de aansluiting van de openbare
bibliotheek op de omgeving van het Provinciaal Bibliotheeksysteem goed te keuren.
Argumentatie
Per 1 januari 2018 worden de provinciale persoonsgebonden bevoegdheden, waaronder het
streekgericht bibliotheekbeleid overgeheveld naar het Vlaamse bestuursniveau. Cultuurconnect werd
door de Vlaamse overheid belast met het verder ondersteunen van de PBS omgevingen.
Cultuurconnect heeft afspraken gemaakt en nieuwe overeenkomsten gesloten met de
softwareleveranciers van de PBS omgevingen.
Het gaat om een verderzetting van de huidige dienstverlening. Deze werkwijze biedt continuïteit aan
alle deelnemende bibliotheken in afwachting van de implementatie en migratie naar een eengemaakte
systeemomgeving.
De PBS overeenkomst die gesloten werd tussen provincie Vlaams-Brabant en de gemeente bij instap
in PBS dient te worden vervangen door een overeenkomst tussen de gemeente en Cultuurconnect.
Ook hier wordt uitgegaan van een verderzetting van de dienstverlening en afspraken die met de
provincie golden.
De deelnemersbijdrage wordt vanaf het werkjaar 2018 gefactureerd door vzw Cultuurconnect maar de
hoogte van de bijdrage blijft dezelfde.
Aangezien Cultuurconnect BTW-plichtig is, wordt 21% BTW aangerekend op de bijdrage, maar
aangezien Cultuurconnect de basiskost met 21% heeft laten zakken, blijft de netto uitgave voor de
gemeente hetzelfde als voorheen.
Eén tegengetekend exemplaar van de bijgevoegde overeenkomst moet opgestuurd worden aan
Cultuurconnect ter attentie van Theo Gielen.
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
Cultuurconnect - theo.gielen@cultuurconnect.be

Financiële informatie
Visum: Geen visum ontvangen
Financiële informatie
De bijdrage van de gemeente, jaarlijks te betalen aan Cultuurconnect bedraagt 0,18450 euro/inwoner.
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Het nodige budget is reeds voorzien in de meerjarenplanning: ACT-323/0703-00/6132300.
Notulen
De schepen van cultuur geeft toelichting.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad bekrachtigt de overeenkomst tussen Cultuurconnect vzw en gemeentebestuur
Opwijk betreffende de voortzetting van de aansluiting van de openbare bibliotheek op de omgeving
van het Provinciaal Bibliotheeksysteem goed.

Bijlagen
1. PBSbriefCC.pdf
2. PBSovereenkomst.pdf

Johan Deleu
Aankoop en contractbeheer
Aankoop en contractbeheer

20:05 - Jeroen Eenens verlaat de zitting
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Voetbal - Erfpachtovereenkomst tussen gemeente
Opwijk en voetbalclub VK Eeksken - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
In de voorbije jaren werden de voetbalpleinen gelegen aan de Ringlaan en de Klei buiten gebruik
gesteld. Anderzijds is het zo dat er in Opwijk verschillende, nog steeds groeiende, voetbalclubs zijn
met heel wat jeugdspelers en volwassenen waardoor er te weinig voetbalinfrastructuur aanwezig was
binnen de gemeente Opwijk.
In dit kader werden een aantal gronden onteigend, een aantal kunstgrasvelden aangelegd en is er
rond een kunstgrasveld aan de Tesseskouter nog ruimte voor een aantal gewone voetbalvelden en
sportinfrastructuur.
Om de verschillende voetbalclubs de mogelijkheid te geven hun voetbalactiviteiten verder uit te
bouwen en voor een langere periode zekerheid te hebben op verder gebruiksrecht, is het wenselijk
dat een aantal percelen in erfpacht gegeven wordt.
Dit geldt ondermeer voor de percelen in het roos aangeduid op bijgevoegd plan (sectie F, deel van
nummers 646/B, 646/C, 4/Z, 4/S en en 4/Y) met een totale oppervlakte van 85a 91ca die in erfpacht
worden gegeven aan voetbalclub VK Eeksken vzw.
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Argumentatie
Gelet op het feit dat VK Eeksken vzw een kleine voetbalclub is, kiezen ze ervoor om de
erfpachtregeling maar voor 27 jaar te laten gelden.
Het schattingsverslag opgemaakt voor landmeter Emiel van den Broeck.
Het metings-en verdelingsplan opgemaakt door landmeter Emile van den Broeck.
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 sport geeft toelichting.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad beslist om de percelen aangeduid in het roos op het metings-en verkavelingsplan
(Sectief F, deel van nummers 646/B, 646/C, 4/Z, 4/S en 4/Y met een totale oppervlakte van 85a 91ca)
in erfpacht te geven aan voetbalclub VK Eeksken vzw- Opwijk voor een duurtijd van 27 jaar en dit
voor een jaarlijkse erfpachtvergoeding van € 1.290,00 per jaar (jaarlijks te indexeren).
De gemeenteraad keurt de voorwaarden van het bijgevoegde ontwerp van erfpachtovereenkomst
goed.

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

Erfpachtovereenkomst
Metings-en verderlingsplan Tesseskouter
Schattingsverslag Klaarstraat
Afstand erfpacht en concessie - SJOETERS - ondertekend
EMO - ondertekend- afstand-1
Akkoord Vergorent
Vonnis onteigening

Joske Vermeir
Interne zaken
Secretariaat

20:08 - Jeroen Eenens betreedt de zitting
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Personeelsbeleid SG BLOM - Beleidsverklaring alcoholen drugsmisbruik - Goedkeuring
GOEDGEKEURD
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Beschrijving
Aanleiding en context
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de beleidsverklaring alcohol- en drugsmisbruik in het kader van
het personeelsbeleid van de SG BLOM te willen goedkeuren.
Argumentatie
De beleidsverklaring alcohol-en drugsmisbruik werd door het beheerscomité van de SG BLOM en het
OCSG in het kader van het personeelsbeleid goedgekeurd omdat :
- Alcohol- en drugsmisbruik door personeelsleden de veiligheid en gezondheid van andere
personeelsleden en leerlingen in gevaar kan brengen.
- Een afdoend beleid tegen alcohol- en drugsmisbruik noodzakelijk is.
- De beleidsverklaring deel uitmaakt van een efficiënt en modern personeelsbeleid.
- Het de kwaliteit en het vertrouwen in het onderwijs ten goede komt.
Juridische grond
De wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van gifstoffen, slaapmiddelen en
verdovende middelen, psychotrope stoffen, ontsmettingsstoffen en antiseptica en van stoffen die
kunnen gebruikt worden voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope
stoffen (B.S. 06.03.1921) en haar uitvoeringsbesluiten.
De besluitwet van 14 november 1939 betreffende de beteugeling van de dronkenschap (B.S.
18.11.1939).
De wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun
werk (B.S. 18.09.1996).
Het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het
gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding (B.S. 25.05.1991).
Het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers
bij de uitvoering van hun werk (B.S. 31.03.1998).
Het koninklijk besluit van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers (B.S.
16.06.2003).
Regelgeving: bevoegdheid
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.
Afschrift te bezorgen aan
Per mail overmaken aan :
Mevrouw Liliane De Raes, dirco SG BLOM : dirco@sgblom.be
Gemeente Buggenhout : gemeente@buggenhout.be
Gemeente Merchtem : secretariaat@merchtem.be
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Gemeente Lebbeke : gemeentesecretaris@lebbeke.be
Notulen
De schepen van onderwijs geeft toelichting.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De hierbij gevoegde beleidsverklaring inzake alcohol- en drugsmisbruik wordt door de gemeenteraad
goedgekeurd.

Artikel 2
Een afschrift van dit besluit zal ter kennisgeving worden bezorgd aan de personen die onder gezag
arbeid verrichten in de gemeentelijke onderwijsinstellingen.

Bijlagen
1. Beleidsverklaring alcohol- en drugbeleid.pdf
2. verslag beheerscomite 23.11.2017.pdf
3. protocol OCSG 23.11.2017.pdf

Inez De Coninck
Grondgebiedzaken
Grondgebiedzaken
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Aanbiedingsdossier inzake recht van voorkoop Ringlaan 29 - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
Het recht van voorkoop voor een woning gelegen te Ringlaan 29, kadastraal gekend als 1ste afd.,
Sectie B - nr. 795 T 2 is voorzien in het ruimtelijk uitvoeringsplan Station. Uit informatie ingewonnen
bij de FOD Financiën blijkt dat sedert het ontstaan, dit perceel altijd al de kadastrale oppervlakte van
1a42ca heeft gehad en dat deze oppervlakte zowel de woning als het voorliggende stuk grond (weg)
bevat.
Argumentatie
N.a.v. het aanbiedingsdossier via het e-loket dient de gemeente al dan niet gebruik te maken van
haar recht van voorkoop zoals voorzien in het kader van het decreet ruimtelijke ordening. De
uitoefening van dit voorkooprecht laat toe om een bijkomende toegang te realiseren bij het project
Van Breuze (langs de Ringlaan). Deze weg dient voldoende breed te zijn teneinde de verkeersstroom
vlot te laten circuleren. Bovendien impliceert de toekomstige realisatie van een fietstunnel in de
Fabrieksstraat dat er een "lus" wordt gevormd (eenrichtingsverkeer in de Fabriekstraat).
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Tegelijk zal een samenwerkingsovereenkomst worden afgesloten met Builprom, ontwikkelaar het het
project Van Breuze. Deze samenwerkingsovereenkomst strekt ertoe afspraken te maken met Builprom
omtrent het ontwerpen, bouwen en (pre)fianancieren van de ontsluitingsweg over het perceel eerste
afdeling, sectie B, nr 795/T/2 met inbegrip van de financiering va de aankoop van het terrein.
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.

Financiële informatie
Financiële informatie
ACT 62 Strategische aankopen
Notulen
De schepen van ruimtelijke ordening geeft toelichting.
Een raadslid haalt het advies van de politie aan. De schepen antwoordt dat dit advies betrekking heeft
op een smaller stuk dat de projectontwikkelaar al in handen heeft.
Waarover discussieert de ontwikkelaar, vraagt een raadslid? Is er onenigheid over de prijs? Volgens
de schepen is de vergunning met de voorwaarden één en ondeelbaar. De reden van het nog niet
ondertekenen heeft te maken met het voorlopig nog niet kunnen vervullen van een andere
voorwaarde over de bezoekersparking.
De schepen licht toe dat als het project niet doorgaat, deze aankoop toch zal plaatsvinden.
Een raadslid vraagt zich af of er wel voldaan werd aan de termijnvereiste, opgelegd in de vergunning?
De schepen licht toe dat eind november de aanvraag werd ingediend, net op het moment dat de
termijn zou vervallen. Echter had deze aanvraag betrekking op een smaller stuk (uitgang) welke wij
onvoldoende achten.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De raad neemt kennis van het aanbod en gaat akkoord om gebruik te maken van het recht van
voorkoop voor de woning gelegen te Opwijk, Ringlaan 29 (kadastraal gekend als 1ste Afd., Sectie B nr. 795 T 2).

Artikel 2
De raad keurt de voorwaarden van de samenwerkingovereenkomst met Builprom goed.

Openbare stemming op artikel 2
- unaniem voor

Bijlagen
1. Aanbiedingsdossier.pdf
2. Liggingsplan.pdf
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3. vergunning builprom.pdf
4. FDPBN28 2018 01 09 versie 3 samenwerkingsovereenkomst def_GR .doc

Aankoop en contractbeheer
Aankoop en contractbeheer
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2018_GR_00008

Patrimonium - Gratis grondafstand perceeltje
Bruggeveld naar aanleiding van verkaveling Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
In de verkavelingsvergunning V0752 is de gratis grondafstand van het perceel deel van nr. 596, sectie
C, afdeling 1 met een totale oppervlakte van 1a 9ca als voorwaarde opgenomen.
Argumentatie
In zitting van 12 december 2017 keurde het college van burgemeester en schepenen de
verkavelingsvergunning V0752 goed.
Een van de voorwaarden in deze vergunning is de gratis grondafstand van een perceeltje grond met
een totale oppervlakte van 1a 9ca. Dit perceeltje grond, deel van nr. 596, sectie C, afdeling 1, zal
opgenomen worden in het openbaar domein.
Het opmetingsplan werd opgemaakt door heer Emiel van den Broeck, landmeter expert te Opwijk. Het
betrokken perceel werd hierop in het oranje aangeduid.
De eigenaars van dit perceeltje grond hebben de 'Belofte van gratis grondafstand' ondertekend.
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 ordening geeft toelichting.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad beslist om over te gaan tot de gratis grondafstand van een perceeltje grond
gelegen langs het Bruggeveld, kadastraat gekend als Opwijk, 1° afdeling, sectie C, deel van nr. 596,
groot volgens meting 1a 9ca en eigendom van de heer Jozef Vanderstappen en mevrouw Yvonne
Moortgat.

Artikel 2
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Dit perceeltje, Opwijk, 1° afdeling, sectie C, deel van nr. 596 wordt opgenomen in het openbaar
domein van de gemeente Opwijk.

Artikel 3
Mevrouw Hilde Fermon, notaris met kantoor te 1745 Opwijk, Kloosterstraat 1, wordt gelast met het
verlijden van de notariële akte.

Bijlagen
1. Belofte van gratis grondafstand Vanderstappen - Moortgat
2. Opmetingsplan Vanderstappen - Moortgat
3. Verkavelingsvergunning Vanderstappen - Moortgat

Patrick De Smedt
Zorgcampus
Interne Werking Zorgcampus
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2017_GR_00175

Oprichting zorgvereniging - Beheersovereenkomst
gemeente & OCMW Opwijk - OPcura - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
Aan de gemeenteraad wordt een ontwerp van beheersovereenkomst ter goedkeuring voorgelegd naar
aanleiding van de definitieve oprichting van de zorgvereniging OPcura door gemeente & OCMW
Opwijk.
Argumentatie
- Door de raad voor maatschappelijk welzijn in zitting van 11 mei en 24 augustus 2017 en door de
gemeenteraad in zitting van 23 mei en 6 september 2017 werd de definitieve oprichting van een
zorgvereniging goedgekeurd. In deze zorgvereniging worden de zorgcampus en het
dienstenchequebedrijf van het OCMW Opwijk ondergebracht.
- Een oprichtingsdossier met de nodige documenten (zoals statuten, financieel plan met toelichting,...)
werd bezorgd aan het Agentschap Binnenlands Bestuur dat over een termijn van 100 dagen beschikt
om de oprichting al dan niet goed te keuren.
- In het kader van deze oprichting van de zorgvereniging OPcura moet er een beheersovereenkomst
opgemaakt worden tussen gemeente & OCMW en OPcura. Deze overeenkomst wordt gesloten tussen
de drie partijen en heeft tot doel de samenwerking te regelen tussen de zorgvereniging OPcura en
gemeente/OCMW en de wijze waarop OPcura haar opdracht moet vervullen. Het betreft hier
langetermijn afspraken die legislatuuroverschrijdend zijn en die de basisrichtlijnen vormen van de
zorgvereniging.
- Tussen gemeente en OCMW Opwijk werd in het verleden reeds een beheersovereenkomst
opgemaakt in navolging van art. 271 uit het gemeentedecreet en art. 271 uit het OCMW-decreet dat
bepaalt dat tussen de gemeente en het OCMW beheersovereenkomsten gesloten kunnen worden over
het gemeenschappelijk gebruik van elkaars diensten. In deze beheersovereenkomst kan tevens
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opgenomen worden dat de gemeente en het OCMW voor bepaalde functies een beroep kunnen doen
op elkaars personeelsleden.
- Deze beheersovereenkomst tussen gemeente en OCMW werd bijgevolg als vertrekpunt genomen
voor de opmaak van de beheersovereenkomst met de zorgvereniging mits uiteraard de nodige
inhoudelijke aanpassingen aangezien deze overeenkomst betrekking heeft op de verzelfstandiging van
diensten.
- In de beheersovereenkomst tussen gemeente & OCMW en de zorgvereniging worden enerzijds een
aantal bepalingen uit de oprichtingsdocumenten (statuten, toelichting bij financieel plan,
motivatienota) herhaald of meer geduid en anderzijds een aantal bijkomende afspraken in het kader
van de verzelfstandiging opgenomen.
- Volgende rubrieken worden in de beheersovereenkomst opgenomen:
* Omschrijving van de kernopdracht van de zorgvereniging
* Conceptuele afspraken i.v.m. het opnamebeleid, administratief beleid, communicatiebeleid en
kwaliteitsbeleid
* Maken van afspraken m.b.t. ondersteunende dienstverlening zoals personeel, financiën,
patrimonium, ICT en aankopen
* Evaluatie en rapportering
* Afspraken m.b.t wijziging en stopzetting van de overeenkomst en duurtijd. Het voorstel is om een
duurtijd van 8 jaar te nemen zodat de beheersovereenkomst legislatuuroverschrijdend is.
- Het ontwerp van beheersovereenkomst werd besproken in de vergadering van de stuurgroep
verzelfstandiging op 31 augustus 2017 en in de vergadering van de adviescommssie integratie
gemeente-OCMW op 22 september 2017.
- De beheersovereenkomst werd goedgekeurd door de OCMW-raad van 26 oktober 2017 en zal ter
goedkeuring worden voorgelegd aan de volgende Algemene Vergadering van zv OPcura.
Juridische grond
- Het gemeentedecreet van 15 juli 2005 inclusief latere wijzigingen en uitvoeringsbesluiten.
- Het OCMW-decreet van 19 december 2008 inclusief latere wijzigingen en uitvoeringsbesluiten.
- De goedkeuring door de gemeenteraad van 23 mei en 6 september 2017 van de definitieve
oprichting van de zorgvereniging OPcura.
- De goedkeuring door de OCMW-raad van 11 mei en 24 augustus 2017 van de definitieve oprichting
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.
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Het Decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, inzonderheid titel VIII, hoofdstuk I Vereniging.
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Financiële informatie
Financiële informatie
De beheersovereenkomst bevat diverse financiële afspraken tussen gemeente & OCMW Opwijk en de
zorgvereniging OPcura.
Notulen
De voorzitter van het OCMW geeft toelichting.
Iemand merkt op dat er geen statutaire tewerkstellingen meer mogelijk zullen zijn en dat dit weinig
jobzekerheid biedt.
Hoeveel bijkomende voltijdse eenheden moeten aangeworven worden?
De voorzitter antwoordt dat er geen bijkomende aanwervingen dienen te gebeuren met uitzondering
van personeelsleden die van OCMW werden overgeheveld.
De voorzitter haalt aan dat er nog een aparte beleidsnota met concrete doelstellingen zal volgen. Elke
nieuwe meerderheid mag nadien nieuwe accenten leggen in een nieuwe beleidsnota die telkens aan
de gemeenteraad zal worden voorgelegd.
Een raadslid stelt ongerust te zijn over het uitgangspunt om op termijn minder publieke gelden voor
die sector ter beschikking te stellen. Men vreest dat dit zal leiden tot verhoging van de kosten voor
residenten, besparingen enz... In het algemeen wordt gesteld dat men nog altijd niet de echte
meerwaarde van deze zorgverenging ziet.
Volgens de voorzitter zal OPcura bescheiden opstarten. De eerstvolgende 2 jaren zal dezelfde
gemeentelijke bijdrage vanuit de gemeente naar OPcura nog voorzien worden, jaarlijks te verhogen
met 2 procent. Als er in de toekomst meer economischer kan gewerkt worden en gelden kunnen
bespaard worden, zullen deze geïnvesteerd worden in nieuwe dienstverlening.
Zal bij eventuele toekomstige overschotten in OPcura, de gemeentelijke bijdrage dan verminderen?
De voorzitter herhaalt dat in eerste instantie overschotten zullen aangesproken worden om nieuwe
diensten op te richten.

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

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de beheersovereenkomst tussen gemeente & OCMW Opwijk en de
zorgvereniging OPcura goed.

Artikel 2
Deze overeenkomst treedt in werking vanaf 1 januari 2018 en wordt aangegaan voor de periode van
acht jaar.
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Bijlagen
1. RMW 26 10 2017 Beheersovereenkomst OPcura - gemeente&amp;OCMW 26-10-17.pdf
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Oprichting zorgvereniging - Samenstelling Raad van
Bestuur - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de vertegenwoordiger van de gemeente in de Raad van
Bestuur 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 en werd goedgekeurd bij ministerieel besluit van 4 december 2017.
- De statuten vermelden onder andere de samenstelling van de Raad van bestuur :
* De Raad van Bestuur is samengesteld uit twee (2) deelgenoten : het OCMW Opwijk en de gemeente
Opwijk.
* De deelgenoten worden in de Raad van bestuur vertegenwoordigd door afgevaardigden. De
vertegenwoordiging van elke deelgenoot in de Raad van bestuur van de vereniging staat in
verhouding tot ieders inbreng in de vereniging en wordt bepaald als volgt :
- Het aantal afgevaardigden van het OCMW is vastgesteld op vier (4).
- Het aantal afgevaardigden voor de gemeente is vastgesteld op één (1).
* 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 dienen vier (4) vertegenwoordigers aangeduid te worden uit de OCMW-raad.
- Voor de gemeente dient één (1) vertegenwoordiger aangeduid te worden uit de gemeenteraad en
welke reeds werd aangeduid als afgevaardigde in de Algemene vergadering.
Volgende kandidaten worden voorgedragen :
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- 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, gemeenteradslid, 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.
- Het ministerieel besluit van 4 december 2017 betreffende de goedkeuring van de 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 aangeduide vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur
Notulen
De voorzitter van het OCMW geeft toelichting.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad duidt volgende vertegenwoordiger aan voor de gemeente als afgevaardigde voor de
Raad van Bestuur van de zorgvereniging OPcura :
* de heer Albert Beerens
Geheime stemming :
Als vertegenwoordiger werden de volgende personen voorgedragen en deze bekomen het hieronder
vermeld aantal stemmen:
- 14 stemmen voor Albert Beerens
- 0 stemmen voor Els Van Buggenhout
- 5 stemmen Ineke Robijns
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- 3 stemmen voor Pol Verhaevert

Algemeen maatschappelijk werk
Welzijnszaken
9
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Project "Ik zie u zitten" - Reglement - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
Een van de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen is 'meer veerkrachte mensen' in onze
samenleving. Het LOkaal GezondheidsOverleg (LOGO) werkt mee aan deze doelstellingen en stelde
het project 'ik zie u zitten' voor. Het is een Vlaamse campagne rond geestelijke gezondheidszorg. De
campagne is gericht op het versterken en vooral verbreden van onze kijk op iedereen die psychisch
anders is.

 Belgie staat aan top wat betreft het gebruik van antidepressiva. Op twintig jaar tijd is de
verkoop verdriedubbeld: http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/1.2581658

 Uit onderzoek van socioloog Marc Elchardus blijkt dat heel wat Vlaamse en Waalse twintigers
en dertigers geen vertrouwen in de toekomst van de samenleving hebben. Ze vrezen
natuurrampen door de opwarming van de aarde, een afbouw van sociale en economische
rechten, en gewelddadige
godsdienstoorlogen: http://www.standaard.be/cnt/dmf20151007_01906841

 De druk om te presteren te hoog ligt bij kinderen:
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/1.2942891
Met deze informatie in het achterhoofd, moedigt LOGO de lokale besturen en organisaties aan om
activiteiten rond geestelijk welzijn te ondernemen en deze op te hangen aan het concept 'ik zie u
zitten'. Op de welzijnsraad werd het advies gegeven om mee te werken aan dit project en om het
open te trekken naar de organisaties die actief zijn op het grondgebied van Opwijk. Het college sloot
zich aan bij de idee dat onze kijk op iedereen die psychisch anders is, breder moet worden en stelde
voor om ook in Opwijk campagne te voeren voor het concept 'ik zie u zitten'.
We zijn gestart met de stoelententoonstelling in september (bijvoorbeeld de grote gele stoel in de
voortuin van GAC II). Op 30 mei 2017 werd voorgesteld aan het college om de organisaties die willen
participeren een financiële stimulans te geven en om een gezamelijke folder uit te geven in 2018 met
een overzicht van activiteiten. Jaarlijks staat er 3.000 euro gebudgetteerd voor acties die kaderen in
het Charter dat werd ondertekend van een 'gezonde gemeente'.
Argumentatie
Het college gaf zijn akkoord om alle verenigingen met een sociaal oogmerk uit te nodigen voor een
toelichting van deze campagne, de oproep is ook verschenen in Opwijk Info/Opwijks Leven. De
boodschap luidde als volgt: aandacht besteden aan deze doelstelling (ersterken en vooral verbreden
van onze kijk op iedereen die psychisch anders is) bij de opmaak van hun activiteitenprogramma in
2018;
Het college stelde voor om het budget bij het actieplan gezonde gemeente, in 2018, als volgt aan te
wenden:
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 Elke vereniging of organisatie met een sociaal kenmerk, kan een tussenkomst krijgen ten
bedrage van 50 euro als zij een activiteit organiseren dat past binnen dit concept, die bedoeld
is voor eigen leden.

 Elke vereniging of organisatie met een sociaal kenmerk, kan een tussenkomst krijgen ten
bedrage van 75 euro als zij een activiteit organiseren dat past binnen dit concept, die open
gesteld wordt voor iedereen. Zij kunnen gratis gebruik maken van de gemeentelijke zalen.

 Elke vereniging of organisatie met een sociaal kenmerk, dat een workshop wil organiseren
van meerdere sessies of een grootschaliger initiatief wilt nemen dat past binnen dit concept,
kan een tussenkomst krijgen ten bedrage van 100 euro. Zij kunnen ook een aanvraag doen
om gratis gebruik te maken van de gemeentelijke zalen.
Opgelet deze tussenkomsten zijn mogelijk indien ze voldoen aan de criteria van het project en voor
zolang er budget beschikbaar is van het actieplan gezonde gemeente.
Regelgeving: bevoegdheid
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.
Artikel 43, §2, 14°van het gemeentedecreet van 15.07.2005 : De gemeenteraad is bevoegd voor het
inrichten van adviesraden en overlegstructuren.
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.
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.
Artikel 64, §2 van het gemeentedecreet van 15.07.2005 : De burgemeester informeert de
gemeenteraad over de wijze waarop hij die bevoegdheid uitoefent wanneer die daarom verzoekt.
Notulen
De voorzitter van het OCMW geeft toelichting.
Een raadslid betreurt dat de bedragen klein zijn. Heeft de welzijnsraad advies gegeven over de
bedragen? Volgens de voorzitter van het OCMW was de welzijnsraad akkoord.
Volgens het voorstel kunnen het Sociaal Huis en het woon-en zorgcentrum ook van deze tarieven
genieten. Is dit wel opportuun? De gelden zijn toch eerder bestemd voor organisaties buiten de
gemeente en OCMW, en niet zozeer voor eigen diensten/personeel.
Per organisatie kan er maar 1 activiteit gesubsidieerd worden, aldus de voorzitter.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met
- 14 stem(men) voor: Jan Couck; Johan Deleu; Pierre Van de Velde; Joske Vermeir ; Inez De Coninck;
Arianne De Bondt; Els Van Buggenhout; Inge De Nil; Wouter Van Driessche; Roland Mortier; 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
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Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad neemt akte van de campagne 'ik zie u zitten' rond geestelijke gezondheidszorg en
van de beslissing van het college om hieraan deel te nemen.
De gemeenteraad gaat akkoord om een financiële stimulans te geven aan de deelnemende
organisaties en bekrachtigt het vooropgestelde reglement door het college:

 Elke vereniging of organisatie met een sociaal kenmerk, kan een tussenkomst krijgen ten
bedrage van 50 euro als zij een activiteit organiseren dat past binnen dit concept, die bedoeld
is voor eigen leden.

 Elke vereniging of organisatie met een sociaal kenmerk, kan een tussenkomst krijgen ten
bedrage van 75 euro als zij een activiteit organiseren dat past binnen dit concept, die open
gesteld wordt voor iedereen. Zij kunnen gratis gebruik maken van de gemeentelijke zalen.

 Elke vereniging of organisatie met een sociaal kenmerk, dat een workshop wil organiseren
van meerdere sessies of een grootschaliger initiatief wilt nemen dat past binnen dit concept,
kan een tussenkomst krijgen ten bedrage van 100 euro. Zij kunnen ook een aanvraag doen
om gratis gebruik te maken van de gemeentelijke zalen.
Opgelet deze tussenkomsten zijn mogelijk indien ze voldoen aan de criteria van het project en voor
zolang er budget beschikbaar is van het actieplan gezonde gemeente.

Bijlagen
1. Gemeentelijke Welzijnsraad Opwijk 27.03.2017.docx
2. folder eerste helft 2018 - steeds in deze versie werken.docx
3. Verenigingen of individuen die zich inschreven 11122017.docx

Dienst Financiën
Dienst Financiën
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Meerjarenplanaanpassing - budgetwijziging OCMW Aanpassing meerjarenplan 2014-2020/8 budgetwijziging 2-2017 - Kennisneming
KENNIS GENOMEN

Beschrijving
Aanleiding en context
De gemeente heeft 50 dagen na het overmaken van de beslissing, de tijd om zijn opmerkingen in
verband met de rekening van het OCMW over te maken aan de gouverneur.
Argumentatie
De gemeenteraad neemt kennis van de aanpassing van het meerjarenplan en de budgetwijziging.
Juridische grond
Artikel 174§2 van het OCMW decreet
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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.
Notulen
De voorzitter van het OCMW geeft toelichting.

Besluit
Artikel 1
De gemeente neemt akte van de beslissing van het OCMW van Opwijk, dd. 23 november 2017
houdende de goedkeuring van de aanpassing van het meerjarenplan 2014-20/8 en budgetwijziging 22017.

Bijlagen
1.
2.
3.
4.

Besluit.pdf
Aanpassing meerjarenplan 8.pdf
Budgetwijziging 2017-2.pdf
ocmw Nota bij budgetwijziging november 2017.pdf
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Meerjarenplanaanpassing - budgetwijziging OCMW budget - Aanpassing meerjarenplan 2014-2020/9 budgetwijziging 3-2017 - Budget 2018 - Kennisneming
KENNIS GENOMEN

Beschrijving
Aanleiding en context
De gemeente heeft 50 dagen na het overmaken van de beslissing, de tijd om zijn opmerkingen in
verband met de rekening van het OCMW over te maken aan de gouverneur.
Argumentatie
De gemeenteraad neemt kennis van de aanpassing van het meerjarenplan, de budgetwijziging en het
budget.
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.
Notulen
De voorzitter van het OCMW geeft toelichting samen met agendapunt 10.

Besluit
Artikel 1
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De gemeente neemt akte van de beslissing van het OCMW van Opwijk, dd. 21 december 2017
houdende de goedkeuring van de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2020/9, budgetwijziging 32017 en budget 2018.

Bijlagen
1. Besluit.pdf
2. Budgetwijziging 2017-3.pdf
3. Aanpassing meerjarenplan_001.pdf
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Statiegeld - Aansluiting Statiegeld Alliantie Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
De Statiegeld Alliantie, een initiatief van Recycling Netwerk Benelux, is een samenwerkingsverband
tussen Nederland en Vlaanderen waarvan de leden ervoor pleiten statiegeld in te voeren voor lege PETflesjes en blikjes. Van bij de start maken van dit samenwerkingsverband deel uit: milieuorganisaties,
middenveldorganisaties, bedrijven, burgerinitiatieven, gemeenten en afvalintercommunales. Wat
Vlaanderen betreft, maken van deze alliantie o.m. Test-Aankoop en Bond Beter Leefmilieu deel uit.
Maar, ook twee Vlaamse afvalintercommunales sloten intussen aan, Limburg.net en IVVO (het
Intergemeentelijk samenwerkingsverband voor Vuilverwijdering en –verwerking voor de sector Veurne
en Ommeland). Zeer recent sloten ook Natuurpunt (> 100.000 leden en 22.800 ha Vlaamse natuur in
beheer) en een aantal Vlaamse steden en gemeenten aan.
In totaal hebben nu al meer dan 100 Vlaamse en Nederlandse organisaties, verenigingen, lokale
overheden en bedrijven zich aangesloten bij de Statiegeldalliantie. Deze alliantie maakt dus zichtbaar
dat er over de brede linie veel voorstanders van het systeem van statiegeld zijn. Kortom, het (brede)
maatschappelijke draagvlak voor het systeem wordt via de Statiegeld Alliantie zichtbaar gemaakt.
De Statiegeld Alliantie nodigt ook de andere Vlaamse steden en gemeenten uit om zich aan te sluiten.
Het zwerfvuil, waar blikjes en flesjes een groot deel van vormt, is immers een grote kostenpost voor
de gemeenten: elk jaar meer dan 100 miljoen euro in Vlaanderen.
Dit kan door de gemeente aan te melden via info@statiegeldalliantie.org.
Argumentatie
De bedoeling is natuurlijk om door statiegeld de mensen ertoe aan te zetten hun lege blikjes en
flesjes opnieuw in te leveren. Dat zorgt voor minder zwerfafval, minder opruimkosten voor lokale
overheden, minder dierenleed en betere recycling van waardevolle materialen.
Het principe van statiegeld is eenvoudig: bovenop de prijs van een plastic fles of blikje betaal je
bijvoorbeeld 0,25 euro statiegeld. Die 0,25 euro krijg je volledig terug op het moment dat je de lege
verpakking via een automaat of winkelbalie terugbrengt. Statiegeld is dus geen belasting: wie zijn
flesje of blikje netjes terugbrengt betaalt helemaal niets extra’s.
Aangenomen wordt dat met statiegeld het aandeel van eenmalige drankverpakkingen in het zwerfvuil
met 90 procent zal dalen. Blikjes en petflessen maken daar vandaag zowat 40 procent van uit. Bij
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statiegeldsystemen wordt veel meer gerecycled dan nu het geval is. In Duitsland wordt zo zelfs 98
procent van de PET-flessen gerecycled. Naast Duitsland hebben o.m. alle Noord-Europese staten een
statiegeldsysteem voor PET-flessen en blikjes (in heel Europa hebben meer dan 115 miljoen mensen
toegang tot dit systeem). Overal ziet men recyclagecijfers van meer dan 90 %. Bovendien zijn de
bestaande statiegeldsystemen kostenefficiënt en technisch en juridisch solide gebleken.
In Nederland wordt slechts 58 procent van de kleine PET-flessen, waar geen statiegeld op zit,
gerecycled. Vergelijk dit met het retourpercentage voor grote PET-flessen, waar in Nederland wel al
statiegeld op zit: ongeveer 95 procent. Omdat de kleine PET-flesjes samen met minder kwalitatieve
kunststoffen worden ingezameld, is het ingezamelde materiaal vaak van te slechte kwaliteit om te
gebruiken voor nieuwe flesjes.
Een ander belangrijk punt is dat studies aantonen dat statiegeld voor Vlaamse gemeenten jaarlijks
een besparing van € 20,1 miljoen kan opleveren
Wanneer meer en meer Vlaamse gemeenten aansluiten bij de Alliantie wordt de druk op de Vlaamse
Regering groter om nog deze legislatuur statiegeld in te voeren. Daar blijkt ook draagvlak voor te zijn.
De consumentenorganisatie Test-Aankoop leerde uit een enquête bij 1.150 Belgen dat twee op de drie
voorstander van het systeem zijn. Negen op de tien van de Vlaamse bevraagden tonen zich bereid de
blikjes en petflesjes naar de winkel terug te brengen om het statiegeld te recupereren. 82 procent
vindt dat zwerfvuil een groot probleem is in zijn omgeving.
We hebben weliswaar in Vlaanderen het inzamelingssysteem van de blauwe zak, maar dat systeem is
er nog niet in geslaagd om de problematiek van zwerfvuil en meer bepaald het nog steeds grote
aandeel daarin van blikjes en flesjes in voldoende mate te keren. Het opruimen daarvan gaat gepaard
met een grote maatschappelijke kost, wat betekent dat daar veel belastinggeld naar gaat. Dat kan
grotendeels vermeden worden door de invoering van statiegeld dat voor een eerlijke en structurele
oplossing kan zorgen.
Statiegeld is ook een stap naar een circulaire economie. Organisaties en gemeenten kunnen door zich
hier achter te zetten, tevens tonen dat ze een concrete oplossing willen voor de problemen van
zwerfvuil, milieuvervuiling door plastic, en de plastic soep in rivieren en zeeën.
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.
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Artikel 22 van het gemeentedecreet : Gemeenteraadsleden kunnen uiterlijk vijf dagen vóór de
vergadering punten aan de agenda toevoegen. Hiertoe bezorgen ze hun toegelicht voorstel van
beslissing aan de gemeentesecretaris, die de voorstellen bezorgt aan de voorzitter van de
gemeenteraad.
Afschrift te bezorgen aan
Mail aan : info@statiegeldalliantie.org
Notulen
Raadslid Luc De Ridder geeft toelichting.
De schepen van milieu licht toe dat men binnen de meerderheid overtuigd is van het nut van
statiegeld, maar is dit de juiste werkwijze?
Volgens het raadslid is het de bedoeling om hiermee een breed draagvlak te creëren, op vlak van
besturen, burgers, bedrijven ... de Bond Beter Leefmilieu bewijst dat burgers er ook achter staan.
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De schepen stelt dat eerder de terugneem- "recyclingbedrijven" hier achter zitten maar herhaalt op
zich wel achter het idee te staan. Raadslid De Ridder repliceert dat het systeem van blauwe zakken er
op iniatief van Fost Plus is gekomen, maar het systeem werkt niet volledig. Ongeveer 40 procent van
zwerfvuil wordt desondanks nog gevormd door blikjes en petflessen.
Desondanks enig scepticisme, stelt de schepen akkoord te gaan met de aansluiting bij Statiegeld
Alliantie alhoewel het volgens haar geen heiligmakend systeem zal worden.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad gaat, op voorstel van de INZET-fractie, akkoord dat de gemeente Opwijk zich
aansluit bij de Statiegeld Alliantie. Dit kan door de gemeente aan te melden
via info@statiegeldalliantie.org.

MONDELINGE VRAGEN RAADSLEDEN
Mondelinge vragen van raadsleden - varia
- Vraag naar de opzegging van de 10-jarige garantie voor de kunstgrasvelden Tesseskouter en
Molenkouter wegens oneigenlijk gebruik.
De schepen antwoordt dat het college niet kan akkoord gaan met de opzegging en stelt voor het
dossier juridisch te laten onderzoeken.
- Is de nieuwe bestemming van de Oude Jongensschool, welke inmiddels werd verkocht, gekend?
De burgemeester antwoordt dat de herbestemming nog niet gekend is. Het hoogste bod van €
440.000 werd aanvaard.

23 januari 2018 21:07 - De voorzitter sluit de zitting
Gemeentesecretaris
Katleen Biesemans

Voorzitter gemeenteraad
William Engels
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