Gemeenteraad
Notulen

Zitting van 27 februari 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 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 Luc De Ridder; de heer Floris Van den Broeck

27 februari 2018 20:02 -De voorzitter opent de openbare zitting
27 februari 2018 20:03 -Er wordt één minuut stilte gevraagd ter nagedachtenis van het overlijden van
de moeder van schepen Joske Vermeir en de schoonvader van schepen Jan Couck.

VASTE PUNTEN
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2018_GR_00026

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 23.01.2018 (2).pdf

OPENBARE ZITTING
Albert Beerens
Interne zaken
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Communicatie

20:05 - Luc De Ridder betreedt de zitting
20:06 - Floris Van den Broeck betreedt de zitting
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Klachten 2017 - Registratie en opvolging Kennisneming
KENNIS GENOMEN

Beschrijving
Aanleiding en context
Het gemeentedecreet voert een regeling in betreffende de klachtenbehandeling in een gemeente,
waardoor elke gemeente een klachtenregistratie- en behandelingssysteem moet hebben. De
gemeenteraad en de raad van maatschappelijk welzijn zijn bevoegd voor het vaststellen van een
systeem van klachtenbehandeling. Het moet worden georganiseerd op ambtelijk niveau van de
gemeente en is maximaal onafhankelijk van de diensten waarop de klachten betrekking hebben.
Argumentatie
Een kwaliteitsvol klachtenmanagement is een essentieel onderdeel van elke bestuursorganisatie. De
burger moet een goede en betrouwbare dienstverlening kunnen krijgen. Zij verwachten dat eventuele
vragen en bezwaren die ze formuleren correct en deskundig onderzocht en behandeld worden binnen
een redelijke termijn.
Het gemeentebestuur streeft dan ook naar de best mogelijke dienstverlening, klantvriendelijkheid, vlotte
afhandeling van aanvragen en dossiers. Desondanks gebeurt het toch dat iemand die niet tevreden is
een klacht uit. Om die reden heeft het bestuur een reglement dat de klachtenbehandeling regelt. Ieder
heeft het recht om kosteloos een klacht in te dienen over de handeling of werking van een bestuur.
De klachtencoördinator bezorgt volgens dit reglement jaarlijks aan de leden van de gemeenteraad en
de raad van maatschappelijk welzijn ter kennisneming een rapport over de behandelende klachten (met
weglaten van de privacygegevens).
Juridische grond
In dit dossier houden we rekening met volgende regelgeving:

 artikel 43 §2 16° van het gemeentedecreet dat bepaalt dat de gemeenteraad bevoegd is voor
het vaststellen van een systeem van klachtenbehandeling

 artikelen 197 en 198 van het gemeentedecreet
 het decreet van 1 juni 2001 m.b.t. de toekenning van een klachtrecht ten aanzien van
bestuursinstellingen

 Omzendbrief VR 2014/20
Regelgeving: bevoegdheid
Artikel 43, §2, 16°van het gemeentedecreet van 15.07.2005 : De gemeenteraad is bevoegd voor het
vaststellen van een systeem van klachtenbehandeling.
Notulen
De burgemeester geeft toelichting.
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Een raadslid merkt op dat er weinig klachten geregistreerd worden. Wordt er ook rekening gehouden
met mondelinge klachten? Klachten registreren hoeft niet als iets negatief te worden beschouwd.
De secretaris antwoordt dat er nog meer aandacht mag geschonken worden aan klachten die via
andere kanalen (meldingen aan het loket, ...) gemeld worden.

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van de klachten die in 2017 werden geregistreerd en opgevolgd door
de dienst communicatie.

Bijlagen
1. Overzicht Klachten 2017 gemeente-OCMW.pdf
2. 2016 Gemeentelijk reglement inzake klachtenbehandeling - Opwijk.pdf

Aankoop en contractbeheer
Aankoop en contractbeheer
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Patrimonium - Verkoop van oude jongensschool te
Nijverseel - Kennisneming
KENNIS GENOMEN

Beschrijving
Aanleiding en context
De verkoop van de oude jongensschool te Nijverseel werd nominatief opgenomen in het budget van
2018.
In zitting van 25 juli 2017 keurde het college van burgemeester en schepenen de gunning van de
overheidsopdracht 'De organisatie van online biedingen voor de verkoop van onroerende goederen'
goed. Hierin was ook de verkoop van de oude jongensschool te Nijverseel voorzien. De opdracht werd
gegund aan Covast.
Argumentatie
De eerste biedingsfase voor de verkoop van de oude jongensschool te Nijverseel eindigde op
maandag 15 januari. Het hoogste bod op dat moment was € 440.000.
Het budget voorzien in de begroting voor de verkoop is € 400.000.
Gelet op het feit dat het hoogste bod € 40.000 boven de raming zit en dat aan een tweede
biedingsfase extra kosten verbonden zijn, heeft het college van burgemeester en schepenen in zitting
van 24 januari 2018 de verkoop goedgekeurd voor een bedrag van € 440.000.
Regelgeving: bevoegdheid
Artikel 57, §3, 8° van het gemeentedecreet van 15.07.2005 : Het college van burgemeester en
schepenen is bevoegd voor het stellen van daden van beschikking:

 met betrekking tot roerende goederen, met uitzondering van het aangaan van de dadingen;
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 met betrekking tot onroerende goederen, voor zover de verrichting nominatief in het
vastgestelde budget is opgenomen, met uitzondering van het aangaan van de dadingen;

 met betrekking tot verhuring, concessie, pacht, jacht- en visrechten van meer dan negen jaar,
behoudens het vaststellen van de contractvoorwaarden waarvoor de gemeenteraad bevoegd
blijft;
Notulen
De burgemeester geeft toelichting.
Welk percentage wordt aan de makelaar betaald?
Deze kosten worden door de koper betaald.

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van de verkoop van de oude jongensschool te Nijverseel voor een
waarde van € 440.000.
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Patrimonium - Gratis grondafstand Broekstraat Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
In de stedenbouwkundige vergunning 2017-134 is de gratis grondafstand van het perceel, deel van
nr. 215E, sectie B, afdeling 1 met een totale oppervlakte van 24ca als voorwaarde opgenomen.
Argumentatie
In zitting van 22 november 2017 keurde het college van burgemeester en schepenen de
stedenbouwkundige vergunning 2017-134 goed.
Een van de voorwaarden in deze vergunning is de gratis grondafstand van een perceeltje grond met
een totale oppervlakte van 24ca. Dit perceeltje grond, deel van 215E, sectie B, afdeling 1 zal
opgenomen worden in het openbaar domein.
Het opmetingsplan werd opgemaakt door de heer Steven Schoukens, landmeter te Opwijk. Het
betrokken perceel werd hierop in het geel aangeduid.
De eigenaar van het perceeltje grond heeft de 'Verklaring van kosteloze 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.
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Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad beslist over te gaan tot de gratis grondafstand van een perceeltje grond gelegen
langs de Broekstraat, kadastraal gekend als Opwijk, afdeling 1, sectie B, deel van 215E, groot volgens
meting 24ca en eigendom van de heer Bart Dewulf.

Artikel 2
De perceeltje, Opwijk, 1° afdeling, sectie B, deel van 215E 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. Verklaring kosteloze grondafstand Broekstraat
2. Opmetingsplan Broekstraat
3. Stedenbouwkundige vergunning Dewulf
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Patrimonium - Opstalrecht Kerkfabriek Sint-PaulusOpwijk - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
De gunning van het college en burgemeester van 4 april 2017 voor het plaatsen van een
fietsenstalling in de kerktuin aan GAC I. Naar aanleiding hiervan werd de fietsenstalling op een
perceeltje grond van de Kerkfafbriek Sint-Paulus-Opwijk geplaatst.
Argumentatie
In zitting van 4 april 2017 keurde het college van burgemeester en schepenen de gunning voor het
leveren en plaatsen van een fietsenstalling in de kerktuin aan GAC I. Deze fietsenstalling werd op een
perceel grond van de Kerkfabriek Sint-Paulus Opwijk geplaatst.
De Kerkfabriek Sint-Paulus Opwijk wil aan het recht van natrekking verzaken. In de kerkenraad van 4
december 2017 werd aan notaris Fermon de opdracht gegeven om een regeling met recht van opstal
op te stellen.
Het opmetingsplan werd opgemaakt door de heer Emiel van den Broeck, landmeter expert te Opwijk.
Het betrokken perceel is in het roos aangeduid.
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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 burgemeester geeft toelichting.
Een raadslid merkt op dat er wel veel tijd verloren is tussen de aanvraag vergunning, het leveren en
plaatsen van het feitsenrek in de maand april en de goedkeuring van deze akte. De burgemeester
stelt dat er al lang een mondeling akkoord was.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad beslist om het perceel aangeduid in het roos op het metings-en verkavelingsplan
(Sectie B, deel van nummer 422BP0000 met een totale oppervlakte van 32 m²) in opstalrecht te
nemen voor een duurtijd van 20 jaar.
De gemeenteraad keurt de voorwaarden van het bijgevoegde ontwerp van opstalrecht goed.

Artikel 2
Mevrouw Hilde Fermon, notaris met kantoor te 1745 Opwijk, Kloosterstraat 1, wordt gelast met het
verlijden van de notariële akte.

Bijlagen
1. Overeenkomst Recht van Opstal
2. Verslag kerkenraad
3. Opmetingsplan fietsenstalling
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Buitengewoon basisonderwijs - Uitvoeren
herstellingswerken ter oplossing van vochtproblematiek
MOZA-IK: behandeling binnenzijde kelderverdieping Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
De bepleistering van de kelderverdieping van de MOZA-IK is beschadigd door de inspijpeling van
water en moet vervangen worden.
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Argumentatie
In het kader van de opdracht “Uitvoeren van herstellingswerken ter oplossing van de
vochtproblematiek in de MOZA-IK: behandeling binnenzijde kelderverdieping” werd een bestek met
nr. Infr_2017_007 opgesteld door de Dienst aankoop en contractbeheer.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 30.991,74 + € 6.508,26 (btw) = € 37.500,00.
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 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en
latere wijzigingen.
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a (limiet van €
144.000,00 excl. btw niet bereikt).
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren,
en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90 1°.
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.
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)

Advies
ACO
Gunstig advies
Notulen
De burgemeester geeft toelichting.
Een raadslid merkt op dat de uitleg over de vorige fases ook in het dossier had mogen opgenomen
worden.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
Het bestek met nr. Infr_2017_007 en de raming voor de opdracht “Uitvoeren van herstellingswerken
ter oplossing van de vochtproblematiek in de MOZA-IK: behandeling binnenzijde kelderverdieping”,
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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 € 30.991,74 + € 6.508,26 (btw) = € 37.500,00.

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

Bijlagen
1. Bestek herstellingswerken binnenzijde kelderverdieping Moza-IK
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Preventie - Conform maken van de personenlift in GAC
II - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
Het inwerkingtreding van het KB van 10 december 2012.
De negatieve risico-analysie die uitgevoerd werd in 2016.
De beslissing van het college van burgemeester en schepenen om over te gaan tot de aanpassing van
de lift van GAC II.
Argumentatie
In het kader van de opdracht “Conform maken van de lift te GAC II - Ringlaan 20 te Opwijk” werd een
bestek met nr. Prev_2018_001 opgesteld door de Dienst aankoop en contractbeheer.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 32.231,40 + € 6.768,60 (21% btw) =
€ 39.000,00.
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 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en
latere wijzigingen.
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a (limiet van €
144.000,00 excl. btw niet bereikt).
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Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren,
en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90 1°.
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.
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)

Advies
ACO
Gunstig advies
Notulen
De burgemeester geeft toelichting.
Een raadslid haalt aan om dit niet goed te keuren omwille van de hoge kostprijs en het beperkt
gebruik ervan.
De burgemeester stelt dat deze lift nodig is voor goederenvervoer en voor de toegankelijkheid van het
gebouw.
Volgens het raadslid is de voorziene lift te smal voor rolstoelgebruikers.
De burgemeester antwoordt dat een bredere lift niet had gekund op die plaats en dat dit bovendien
nog veel hogere kosten met zich zou meebrengen.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met
- 18 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; Inge De Nil; Luc De Ridder;
Wouter Van Driessche; Roland Mortier; Floris Van den Broeck; Nico Du Buisson; Eline Van de Voorde;
Albert Beerens; William Engels
- 5 stem(men) tegen: Lutgard Van der Borght; Anja Haverals; Ineke Robijns; Willy Segers; Jeroen
Eenens

Besluit
Artikel 1
Het bestek met nr. Prev_2018_001 en de raming voor de opdracht “Conform maken van de lift te GAC
II - Ringlaan 20 te Opwijk”, 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 € 32.231,40 + € 6.768,60 (21% btw) =
€ 39.000,00.

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

Bijlagen
1. risico-analyseverslag
2. Bestek aanpassing lift

Dienst Financiën
Dienst Financiën
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BBC 2020 - Starten als piloot voor BBC 2020 Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
Het nieuwe decreet lokaal bestuur omvat de bijsturing van de regels over de beleids- en
beheerscyclus.
De vraag van de firma Schaubroeck voor kandidaatstelling als piloot voor BBC 2020.
Argumentatie
In Opwijk is er reeds een verregaande integratie van het OCMW en de gemeente voor wat de
ondersteunende diensten betreft.
BBC 2020 laat toe om een gemeenschappelijk beleidsplan gemeente - OCMW op te stellen.
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.
Afschrift te bezorgen aan
Schaubroeck nv, Steenweg Deinze 154 9810 Nazareth

Notulen
De burgemeester geeft toelichting.
Een raadslid haalt aan dat de eerdere ervaring als piloot bij het OCMW toch niet zo positief is.
De voorzitter en de burgemeester antwoorden dat deze instap niet zo ingrijpend zal zijn voor de
dienst en anderzijds toch heel wat voordelen met zich zal meebrengen.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met
- 18 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; Inge De Nil; Luc De Ridder;
Wouter Van Driessche; Roland Mortier; Floris Van den Broeck; Nico Du Buisson; Eline Van de Voorde;
Albert Beerens; William Engels
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- 5 onthouding(en): Lutgard Van der Borght; Anja Haverals; Ineke Robijns; Willy Segers; Jeroen
Eenens

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad stelt zich kandidaat om vanaf 1 januari 2019 als piloot de regels van BBC 2020 toe
te passen.

Bijlagen
1. Nota aan Vlaamse Regering - ontwerp besluit BBC.pdf
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Gas-Boetes - uitbreiding overeenkomst Haviland:
aanstelling sanctionerend ambtenaar en levering van
bijkomende ondersteunende taken in verband met de
taken van de sanctionerend ambtenaar - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd te beslissen over de uitbreiding van de aanstelling van Jan
Bloemen als Gas-ambtenaar. Ook GAS inbreuken van categorieën 1, 2 en 3 zullen via Haviland
afgehandeld worden.
Argumentatie
In de statuten van HAVILAND wordt als doel van HAVILAND, onder meer, vermeld : het leveren van
diensten van algemeen belang aan haar deelnemers, onder meer, in het beleidsdomein van de
ruimtelijke ordening/het milieu/gemeentelijke administratieve sancties; dat deze dienstverlening
volgens de statuten van HAVILAND, onder meer, de vorm kan aannemen van de aanstelling van een
personeelslid van HAVILAND als sanctionerend ambtenaar en bijkomende ondersteunende diensten
waarvoor de gemeente exclusiviteit verleent en dit op basis van een kosten- en expertise delend
principe;
De statuten van HAVILAND vermelden onder het werkgebied “Gemeentelijke administratieve sancties”
het “ter beschikking stelling van GAS-ambtenaren” en de daarbij horende ondersteunende diensten
vermeld worden als diensten die aan de deelnemers van HAVILAND in exclusiviteit kunnen worden
aangeboden door HAVILAND;
HAVILAND eist geen exclusiviteit voor de supplementaire geleverde prestaties (zoals omschreven in de
overeenkomst in bijlage) dewelke op uitdrukkelijke vraag van de gemeente door HAVILAND kunnen
worden aangeboden;
De gemeente is als deelnemer van HAVILAND als dienstverlenende vereniging in de mogelijkheid om
beroep te doen op de diensten van haar intercommunale, alsook diensten in exclusiviteit kan geven
aan HAVILAND;
HAVILAND is bij de uitvoering van deze diensten in opdracht van een deelnemer zelf ertoe gehouden
om de overheidsopdrachtenwetgeving na te leven;
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De prestaties verleend in het kader van exclusiviteit hebben onder meer tot voordeel hebben dat er in
beginsel, behoudens andersluidend standpunt van de BTW administratie, bij toepassing van het
kosten- en expertise delend principe, op de door eigen personeelsleden van HAVILAND geleverde
prestaties geen BTW dient te worden doorgerekend naar de gemeente toe; dat op alle andere
prestaties en kosten uiteraard wel BTW verschuldigd blijft;
Inzonderheid bij exclusiviteit zal worden gewerkt op basis van een kosten- en expertise delend
principe. Voor de aanrekening van de prestaties verleend in het kader van de exclusiviteit, zal worden
gewerkt met een open boekhouding;
De kostberekening voor de sanctionerend ambtenaar en de ander personeelsleden van HAVILAND
door HAVILAND werden op basis van de reële kostprijs als volgt bepaald (toestand 01.01.2017):
-De GAS inbreuken overeenkomstig de wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties 24
juni 2013 (categorieën GAS 1 – GAS en GAS 3) worden behandeld aan een forfaitair dossiertarief van
€ 60,-- (BTW neutraal, behoudens andersluidend standpunt van de BTW administratie) behoudens de
supplementaire geleverde prestaties, zoals omschreven in de overeenkomst in bijlage;
Voor voormelde supplementaire geleverde prestaties, die op uitdrukkelijke vraag van de gemeente
door Haviland kunnen worden aangeboden, wordt er geen exclusiviteit verleend aan HAVILAND;
Het afsluiten van deze exclusiviteitsovereenkomst heeft tevens tot gevolg dat de gemeente zich ertoe
verbindt om voor de diensten dewelke in deze overeenkomst worden omschreven, indien ze deze niet
in eigen beheer wenst uit te voeren, uitsluitend een beroep dient te doen op de diensten van
HAVILAND, behoudens wat betreft voormelde supplementaire geleverde prestaties waarvoor geen
exclusiviteit aan HAVILAND wordt verleend;
De gemeente kan aldus kiezen om voor de betrokken diensten een beroep te doen op HAVILAND, dan
wel om deze diensten zelf uit te oefenen, doch hierbij wel afziet van de mogelijkheid om de dienst,
gedurende de looptijd van de exclusiviteit, te laten uitvoeren door derden;
De gemeenteraad beperkt aldus de duurtijd van de betrokken diensten vanaf heden tot 10 november
2019 met dien verstande dat opdrachten dewelke werden toegekend vóór het verstrijken van
voormelde periode, zullen worden afgewerkt onder het systeem van de exclusieve dienstverlening en
aldus zonder aanrekening van BTW, behoudens andersluidend standpunt van de BTW administratie;
Voor de uitvoering van deze exclusieve taken zal worden gewerkt overeenkomstig de in bijlage
toegevoegde samenwerkingsovereenkomst;
De gemeenteraad acht het dan ook aangewezen om voornoemde diensten van de sanctionerend
ambtenaar en de daarbij horende ondersteunende taken aan HAVILAND bij exclusiviteit toe te
kennen, behoudens wat betreft voormelde supplementaire geleverde prestaties waarvoor geen
exclusiviteit aan HAVILAND wordt verleend:
Juridische grond
Besluit van 23 maart 2005 van de raad van bestuur van HAVILAND houdende het voorstel tot
aanpassing van de statuten van HAVILAND, inzonderheid met betrekking tot de duurtijd van de
vereniging;
Besluit van 27 november 2013 van de raad van bestuur met betrekking tot de omschrijving van de
diensten waarop de deelnemers beroep kunnen doen in het kader van wederzijdse exclusiviteit;
Besluit van 26 maart 2014 van de buitengewone algemene vergadering van HAVILAND waarbij de
statutenwijziging met unanimiteit werd goedgekeurd;
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Thans van kracht zijnde statuten van HAVILAND overeenkomstig de laatste statutenwijziging blijkens
buitengewone algemene vergadering van 26 april 2017;
Gemeenteraadsbeslissing van 20 december 2016 aangaande de aanwijzing van een provinciaal
ambtenaar voor het opleggen van gemeentelijke administratieve geldboetes;
Gemeenteraadsbeslissing van 20 december 2016 aangaande het protocolakkoord betreffende de
gemeentelijke administratieve sancties in geval van gemengde inbreuken;
Koninklijk Besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de kwalificatie- en
onafhankelijkheidsvoorwaarden van de ambtenaar belast met de oplegging van de administratieve
geldboete en tot inning van de boetes in uitvoering van de wet betreffende de gemeentelijke
administratieve sancties.
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.
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)
Het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Afschrift te bezorgen aan
Haviland intercommunale IgSv, Brusselsesteenweg 617 1731 Zellik : per mail
Juridische dienst van de provincie Vlaams-Brabant-Cel gemeentelijke administratieve sancties
Voorzitter van het politiecollege,
procureur des konings van Halle-Vilvoorde
Notulen
De burgemeester geeft toelichting.
Een raadslid vraagt om regelmatig te communiceren over de sanctioneerbare inbreuken naar de
bevolking toe. Ook communiceren wie de boetes oplegt en invordert.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De overeenkomst met Haviland, zoals gevoegd in bijlage, aangaande de aanstelling van een
sanctionerend ambtenaar en de levering van bijkomende ondersteunende taken in verband met de
taken van de sanctionerend ambtenaar wordt goedgekeurd.

Artikel 2
Dhr. Jan Bloemen en mevr. Line De Wolf, personeelsleden van Haviland, aan te stellen als
sanctionerend ambtenaar met ingang vanaf heden tot 10 november 2019 met dien verstande dat
taken die werden begonnen vóór het verstrijken van voormelde periode zullen worden afgewerkt en
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dit onder het systeem van de exclusieve dienstverlening, behoudens wat betreft voormelde
supplementaire geleverde prestaties waarvoor geen exclusiviteit aan HAVILAND wordt verleend.

Artikel 3
De volgende ondersteunende diensten, zoals voorzien in de statuten van HAVILAND, worden in
exclusiviteit toegekend aan de dienstverlenende vereniging HAVILAND met ingang vanaf *** tot 10
november 2019 met dien verstande dat opdrachten die werden toegekend vóór het verstrijken van
voormelde periode, zullen worden afgewerkt onder het systeem van de exclusieve dienstverlening,
behoudens wat betreft voormelde supplementaire geleverde prestaties waarvoor geen exclusiviteit
aan HAVILAND wordt verleend:
-administratieve en operationele ondersteuning van de sanctionerend ambtenaar.

Artikel 4
De uitvoering van deze exclusieve diensten en de supplementaire geleverde prestaties gebeurt
overeenkomstig de in bijlage toegevoegde overeenkomst tot aanstelling sanctionerend ambtenaar.

Artikel 5
De samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant aangaande de aanwijzing van een provinciale
ambtenaar voor het opleggen van gemeentelijke administratieve geldboetes wordt opgezegd.

Artikel 6
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met het uitvoeren van de bovenstaande
beslissing.

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

overeenkomst aanstelling sanctionerend ambtenaar
ontwerp besluit Haviland
Uittreksel politiecollege 7 november 2016.pdf
gemeenteraadsbeslissing aanstelling sanctionerend ambtenaar.pdf
Overeenkomst sanctionerend ambtenaar (herwerking).pdf
ontwerp protocolakkoord GAS gemengde inbreuken miv verkeer v171016.pdf

Jan Couck
Afdeling Vrije tijd
Bibliotheek
10
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Bibliotheek - Bibliotheekcharter - Een bibliotheek voor
iedereen! - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
De gemeenteraad wordt gevraagd het Bibliotheekcharter te onderschrijven en het promoten ervan bij
burgers en lokale politici goed te keuren.
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Argumentatie
Sinds 2016 zijn steden en gemeenten niet meer verplicht om een bibliotheek te hebben. De gemeente
bepaalt nu zelf of een bibliotheek nodig is en welke werking zij moet uitbouwen.
In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen later dit jaar en de nieuwe bestuursperiode
organiseert de vakvereniging VVBAD (Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie
vzw) van 19 januari tot 23 april 2018 de campagne "Een bibliotheek voor iedereen!".
Voor deze campagne werd een website www.bibvooriedereen.be gemaakt en een bibliotheekcharter
opgesteld dat de troeven van de openbare bibliotheek als basisdienst opsomt.
Het Bibliotheekcharter onderscheidt vier basiseigenschappen van de bibliotheek:






door en voor de lokale gemeenschap
een professionele werking
een veilige en toegankelijke plek
toegang tot cultuur en informatie

De campagne wordt gesteund door alle culturele- en onderwijskoepels in Vlaanderen en door bekende
Vlamingen die als ambassadeurs de bibliotheken ondersteunen. Dit zijn zowel beeldende kunstenaars,
schrijvers, acteurs als politici van alle partijen in Vlaanderen.
Alle gemeenten die op dit moment een openbare bibliotheek bezitten, wordt gevraagd dit
bibliotheekcharter te onderschrijven.
Doel is ook om dit charter te verspreiden en te laten onderschrijven door zoveel mogelijk mensen:
burgers en lokale politici.
De verschillende politieke fracties in Opwijk worden gevraagd dit charter te gebruiken bij het bepalen
van beleidskeuzes.
De bibliotheek stelt tevens voor de campagne Een bibliotheek voor iedereen! te promoten via de
gemeentelijke website en het Infoblad.
Het college van burgemeester en schepenen verklaarde zich in zitting van 16 januari 2018 reeds
akkoord om dit charter te onderschrijven maar besloot dit ter goedkeuring voor te leggen aan de
gemeenteraad van 27 februari 2018.
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 schepen van cultuur geeft toelichting.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
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De gemeenteraad keurt het Bibliotheekcarter en de promotie van de campagne "Een bibliotheek voor
iedereen!" goed.

Bijlagen
1. bibliotheekcharter_2018_gemeente_medres.pdf
2. bibliotheekcharter_2018_medres.pdf

Joske Vermeir
Aankoop en contractbeheer
Aankoop en contractbeheer
11
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Borchtsite - Aanleg skatepark - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
Het skatepark in Opwijk, opgebouwd uit verschillende modules, stond origineel op het speelplein aan
Konkelgoed. Vanwege de overlast werd het na 2 jaar gestockeerd aan de loods. Achteraf werden er
verschillende herstellingen gedaan en werd het geplaatst op de huidige locatie van het basketveld in
het park van Hof Ten Hemelrijk. De toestellen zijn na jaren van intensief gebruik niet meer in goede
staat. Ook de ondergrond van het basketbalveld (klinkers) voldoet niet aan de vereisten voor een
skatepark. Skaten is namelijk onmogelijk op een ondergrond van klinkers.
Om tegemoet te komen aan de vraag van de skate-gemeenschap van Opwijk werd er nagedacht over
een modern skatepark, waarbij rekening gehouden wordt met aangenaam skaten op een goede
ondergrond, een uitdagende constructie met verschillende onderdelen en een geluidsarme constructie
waarbij overlast voor omwonenden zo beperkt mogelijk gehouden wordt.
Naar aanleiding van die denkpiste werd er op de huidige Borght-site een locatie gevonden waarbij
genoeg ruimte is voor een monolitisch betonpark, waarbij de geluidsoverlast tot een minimum kan
herleid worden, met verschillende opbouwen om genoeg uitdaging te bieden aan zowel beginnende
als gevorderde skaters, en waar eveneens BMX-ers hun skills kunnen aanscherpen.
Argumentatie
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 41, §1, 2° (limiet van €
750.000,00 excl. btw niet overschreden) 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.
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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 jeugd geeft toelichting.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
Het bestek met nr. 244001, opgesteld door D+A Consult en de kostprijsraming voor de opdracht
'Aanleg skatepark' 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 € 100.000 excl. BTW + €
21.000 BTW = € 121.000 incl. BTW

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

Artikel 3
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.

Bijlagen
1.
2.
3.
4.
5.

bestek_met_bijlages_244001_802.pdf
bestaande toestand
technisch plan
rioleringsplan
materialenplan

Inez De Coninck
Grondgebiedzaken
12
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Borchtsite - Archeologisch onderzoek - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
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Aanleiding en context
De stedenbouwkundige vergunning voor het aanleggen van het parkeeplein Borchtsite te Opwijk legt
het uitvoeren van een archeologisch onderzoek op als één van de voorwaarden.
Argumentatie
In 2017 werd een archeologisch vooronderzoek gedaan door Archebo waarin geadviseerd wordt om
het betrokken perceel verder te onderzoeken.
De ontwerpopdracht voor de opdracht “Aanleg parkeerplein Borchtsite te Opwijk” werd gegund aan
D+A Consult nv, Meiboom 26 te 1500 Halle.
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 92 (opdrachten met
beperkte waarde, limiet van € 30.000,00 excl. btw niet overschreden).
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 4§3 en artikel 124 (overheidsopdrachten met beperkte
waarde).
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 ruimtelijke ordening geeft toelichting.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met
- 20 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; Inge De Nil; 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
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De gemeenteraad beslist om de opdracht 'uitvoeren van archeologisch onderzoek' op de toegangsweg
tot de eigenlijke parking op Borchtsite te gunnen op basis van een aanvaarde factuur na het
raadplegen van de markt.

Artikel 2
D+A consult wordt gelast met het raadplegen van de markt voor deze opdracht.

Artikel 3
De raming van € 15.000 excl. BTW wordt goedgekeurd.

Bijlagen
1. Stedenbouwkundige vergunning Borchtsite
2. Vooronderzoek

Grondgebiedzaken
13
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LBT De Vlaamse Staak - Tijdelijke Handelsvennootschap
(THV) - overeenkomst / Vestigingsvoorwaarden Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
De POM, de gemeente Opwijk en Haviland hebben voor de realisatie van het lokaal bedrijventerrein
'De Vlaamse Staak' te Opwijk dd. 20 mei 2014 een overeenkomst gesloten waarin hun onderlinge
taakverdeling besproken wordt. Door het afsluiten van de overeenkomst dd. 20 mei 2014 werd de
facto reeds een tijdelijke handelsvennootschap tussen de deelnemers gevormd.
Voorgesteld wordt om deze overeenkomst te actualiseren op volgende punten:
Financiële stromen:
a. De kostenvergoeding (met BTW)
b. de winstverdeling (vrij van BTW)
Financiële stromen.
a. De kostenvergoeding:
Voor de taken van Hailand in het kader van de aanleg van de infrastructuur zijn een aantal
vergoedingen afgesproken. Haviland stuurt hiervoor facturen met BTW aan de POM. De POM kan
deze BTW in aftrek nemen waardoor de kost van het project daalt.
b. De winstverdeling:
De POM ontvangt 4% en Haviland 2% van de gerealiseerde winst.
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De resterende netto-opbrengsten worden, onder de partners verdeeld volgens hun financiële
inbreng (elk 1/3de).
Bijzonderheid: de parkzone en BTW.
Groenaanleg wordt BTW-matig niet als een 'nieuw gebouw' beschouwd. BTW is dus niet aftrekbaar.
Financiering.
Elke partner participeert voor 1/3de in het project en staat zelf in voor het aanbrengen van de
financiële middelen.
De vesitigingsvoorwaarden vormen het kader dat zal gebruikt worden bij het screenen van
geïnteresseerde bedrijven.
Argumentatie
De overeenkomst m.b.t. de THV zorgt voor een duidelijk kader voor deze vorm van samenwerking. De
FOD Financiën verklaarde zich reeds akkoord met de principes die aan de basis liggen van de
Tijdelijke Handelsvennootschap.
Voor de kandidaat bedrijven is het belangrijk dat zij voldoen aan de vestigingsvoorwaarden zodat de
zone zich vult met activiteiten/bedrijven die voldoen aan bepaalde criteria.
Regelgeving: bevoegdheid
Artikel 57, §4bis, 2°van het gemeentedecreet van 15.07.2005 : Het college van burgemeester en
schepenen houdt een volledig en geactualiseerd overzicht bij van alle verenigingen, stichtingen en
vennootschappen waarin de gemeente deelneemt
Afschrift te bezorgen aan
POM Vlaams-Brabant, Provincieplein 1 te 3010 Leuven
Intercommunale Haviland, Brusselsesteenweg 617 te 1730 Asse
Notulen
De schepen van ruimtelijke ordening geeft toelichting.
De schepen licht toe dat de gemeente, de POM en Haviland nog aan het bekijken zijn in welke mate
nog haalbare en controleerbare voorwaarden inzake CO2-neutraliteit kunnen opgenomen worden en
dat het daarom nog mogelijk is dat er nog een aangepaste overeenkomst aan de gemeenteraad zal
voorgelegd worden.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met
- 15 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; 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

Besluit
Artikel 1
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De gemeenteraad van Opwijk keurt de overeenkomst van de Tijdelijke handelsvennootschap (THV)
goed.

Artikel 2
De gemeenteraad van Opwijk keurt de vestigingsvoorwaarden in het lokaal bedrijventerrein 'De
Vlaamse staak' goed.

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

2018_02_19_Verkoopsvwen en vestigingsvwn - def.pdf
Aanvraag akkoord ivm BTW door POM_01724788.pdf
Btw-akkoord Vlaamse Staak POM Vlaams-Brabant_01743983.pdf
GR Beslissing - overeenkomst LBT.pdf
LBT Overeenkomst mei 2014.pdf
THV-overeenkomst_def.docx
20170928_motivatie THV.pdf

Patrick De Smedt
Algemeen maatschappelijk werk
Welzijnszaken

20:38 - Floris Van den Broeck verlaat de zitting
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Werkingstoelage De Wereld van Indra - Jaarlijkse
werkingstoelage time-out project 'De Wereld van Indra'
- Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
In de algemene vergadering van de welzijnsraad van 12 september 2016, werd er een advies
gevraagd over de begroting. Daarnaast heeft Tim Uyttersprot ook de vzw De Wereld van Indra
voorgesteld. Hij vertelde over de doelstelling van het time-outproject, over het aantal kinderen die ze
verder helpen, met hoeveel vrijwilligers ze werken en hoeveel professionele krachten er zijn. Tim licht
toe dat er geen structurele inkomsten zijn vanuit overheidsinstellingen. Zij hebben in het verleden
tijdelijke projectsubsidies ontvangen en daarnaast krijgen zij ook donaties. Omwille van hun onzekere
financiële situatie, moeten zij een redelijk hoge dagprijs vragen aan de kinderen die een time-out
nodig hebben. De welzijnsraad heeft in zijn advies over de begroting van 2017 gevraagd om een
jaarlijkse werkingstoelage toe te kennen aan De Wereld van Indra ten bedrage van 500 euro.
Het college had zich hier positief over uitgesproken, doch is er tot op heden nog niets officieel
gedocumenteerd.
Argumentatie
De beslissing om een werkingstoelage toe te kennen is de bevoegdheid van de gemeenteraad.
Daarom stellen we nu de vraag officieel aan de gemeenteraad om jaarlijks een werkingstoelage toe te
kennen aan vzw De Wereld van Indra ten bedrage van 500 euro (conform het project van
huiswerkbegeleiding van vzw De Schakel).
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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.
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
VZW De Wereld van Indra, Neerveldstraat 224, 1745 OPWIJK

Financiële informatie
Financiële informatie
De financiële ruimte kan voorzien worden op 'overige specifieke uitgaven sociale dienst', ACT 315.
Notulen
De voorzitter van het OCMW geeft toelichting.
Volgens een raadslid hebben veel jongeren nood aan een time-out, maar er zijn weinig beschikbare
plaatsen op het grondgebied of in de regio. Daarom wordt voorgesteld om samen met Asse en
Merchtem na te denken over "time-out" project in de regio.
Een raadslid merkt op dat dit dossier toch al lang geleden een gunstig advies had verkregen van de
welzijnsraad. Volgens de voorzitter had men uit het oog verloren dat de gemeenteraad dit nog moest
goedkeuren.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad beslist om jaarlijks een werkingstoelage toe te kennen aan de vzw De Wereld van
Indra, ten bedrage van 500 euro. De gemeenteraad vraagt om hiervoor de nodige budgetten te
voorzien.

Bijlagen
1. advies welzijnsraad - doelstellingennota 2017- toelage wereld van indra.docx
2. welzijnsraad september 2016.doc
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Rechtbank Halle-Vilvoorde - Volwaardige
Nederlandstalige rechtbank - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
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Aanleiding en context
Sinds de zesde staatshervorming heeft het arrondissement Halle-Vilvoorde een eigen parket. Hoewel
een eigen rechtbank ook toen al uiterst wenselijk was, is de toenmalige wetgever niet zo ver willen
gaan. Op deze manier blijft de rechtzoekende uit het arrondissement Halle-Vilvoorde, en dus ook de
Opwijkse inwoner, aangewezen op de Brusselse Rechtbanken.
Argumentatie
De Brusselse rechtbanken kampen met een zeer hoge werkdruk. Allerlei maatregelen, zoals een
beperking van de bereikbaarheid van de griffie, werden getroffen om de achterstand weg te werken.
Dit neemt niet weg dat de achterstand vandaag een gevoel van straffeloosheid en rechtsonzekerheid
creëert bij de bevolking.
Daarenboven wordt de indruk gewekt dat de doelbewuste keuze voor de Franstalige kamers van de
rechtbank - ook door de Nederlandstalige inwoners van ons arrondissement - geïnspireerd is door een
grotere kans op vertragingen, een mildere bestraffing of een hogere kans op seponering omwille van
de achterstand. Die indruk komt er hoogstwaarschijnlijk eveneens door de verklaringen in de pers van
de voorzitter van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel die aangaf dat Franstalige
onderzoeksrechters soms andere prioriteiten hebben dan Nederlandstalige. Ook het parket van HalleVilvoorde bevestigt dat zij het soms moeilijk heeft met beslissingen in Brussel en breekt een lans voor
een eigen rechtbank in de Vlaamse Rand.
Teneinde de legitimiteit van de gerechtelijke instanties gaaf te houden, eventueel te herstellen en de
efficiëntie van de werking van justitie te verbeteren, is het essentieel dat ook de inwoners van HalleVilvoorde over een volwaardige rechtbank beschikken. Deze rechtbank zal rechtspraak kunnen leveren
die nauwer aansluit bij de waarden en normen in de regio. Aangezien ons arrondissement al beschikt
over een eigen parket, is een eigen Nederlandstalige rechtbank een logisch gevolg.
Deze materie is bovenlokaal. Onze gemeente is vertegenwoordigd op het Toekomstforum HalleVilvoorde, een overlegorgaan dat deze problematiek kan aanpakken.
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
Raadslid Wouter Van Driessche geeft toelichting.
Volgens een raadslid pleit men voor een volwaardige Nederlandstalige rechtbank, een rechtbank die
meer omvat dan een correctionele rechtbank.
Ook de problematiek van te weinig parketmagistraten ontbreekt nog in het verhaal.
Raadslid Van Driessche antwoordt dat de situatie bij de burgerlijke rechtbank anders is, gezien er
aldaar geen keuzerecht recht is.
Hier gaat het inderdaad alleen om de correctionele rechtbank.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
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De gemeenteraad van Opwijk-Mazenzele steunt het Toekomstforum van Halle-Vilvoorde en dringt
erop aan dat de inwoners van Halle-Vilvoorde beschikken over een volwaardige Nederlandstalige
rechtbank.

MONDELINGE VRAGEN RAADSLEDEN
Mondelinge vragen van raadsleden - varia
Een raadslid vraagt wat meer uitleg over de afspraken tussen de gemeente en de eigenaar van de
Fläktsite over de aankoop van een gedeelte van de site en het engagement van de gemeente om het
project van de eigenaar te steunen. Welk project heeft eigenaar voor ogen?
De schepen van ruimtelijke ontwikkeling verduidelijkt dat de eigenaar kleine bedrijfsunits voor
zelfstandigen wenst te voorzien. Tevens zullen Flight en de fitness op deze locatie kunnen blijven. De
burgemeester licht toe dat de gemeente ook een deel van deze locatie zal kunnen kopen. Op de site
wordt ook een oplossing voorzien voor de toekomstplannen van Infrabel inzake het sluiten van de
overwegen, waarbij ook de overwegen in de Broekstraat en de Fabriekstraat in aanmerking komen.
Een eventuele ondertunneling met bijhorende ontsluitingsweg op de site zou een oplossing kunnen
zijn. Gratis grondafstand werd hiervoor bedongen.
Een raadslid vraagt naar de stand van zaken over de vervallen garantie op de kunstgrasvelden. De
gemeentesecretaris laat weten dat er vanuit de gemeente een gemotvieerd standpunt werd
meegedeeld aan Stadsbader. Indien er geen minnelijke regeling mogelijk is, voorziet de overeenkomst
dat de zaak wordt voorgelegd aan een geschillencommissie.

27 februari 2018 21:01 - De voorzitter sluit de zitting
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