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Goedkeuring verslag vorige zitting
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Notulen
Er worden geen opmerkingen geformuleerd.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit
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Sluiten spoorwegovergangen - Princiepsakkoord
Infrabel - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
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Aanleiding en context
Aan de raad wordt gevraagd akkoord te gaan met het voorgelegde princiepsakkoord betreffende het
streefbeeld voor de overwegen in Opwijk.
Argumentatie
Opwijk en Infrabel hebben een consensus bereikt wat betreft het streefbeeld voor de ontsluiting van
Opwijk waarbij er een aantal kunstwerken zullen gebouwd worden ter vervanging van de bestaande
overwegen.
In het princiepsakkoord worden de afspraken vastgelegd.
Algemene afspraken:
De gemeente Opwijk neemt dit streefbeeld op in haar toekomstige planningsprocessen en houdt hier
rekening mee in haar ruimtelijke ordening.
Infrabel staat in voor de kosten m.b.t. de ruwbouw van het kunstwerk (brug of tunnel) en de
bijhorende procedures. De gemeente neemt de kosten voor de grondverwerving (grondafstand,
onteigeningen) inclusief de nodige procedures ten hare laste.
Alle wegenis wordt ingelijfd in de kleine wegenis van de gemeente (inclusief grachten) maar de
ruwbouw van de kunstwerken blijven onder de verantwoordelijkheid van Infrabel vallen.
Infrabel verklaart zich akkoord met de gefaseerde aanleg van een fietssnelweg op haar domein
langsheen het spoor, rekening houdende met de door Infrabel voorgeschreven eisen.
Infrabel verbindt zich om een bezettingsovereenkomst over te maken voor het gebruik van haar
gronden ten behoeve van de aanleg en het gebruik van de fietssnelweg. De bezettingsvergoeding
wordt bepaald op 1,00 EUR per jaar.
Concrete afspraken:
Om Opwijk overwegvrij te krijgen zullen dan ook volgende maatregelen nodig zijn:
• OW 26 Klei wordt vervangen door een tunnel volle gabariet. (LT)
• OW 27 Broekstraat wordt afgeschaft. (MT)
• OW 27 Bis Fabriekstraat wordt vervangen door een fietstunnel in de Fabriekstraat en een wegtunnel
in de Beekveldstraat. (MT)
• OW 29 Bolstraat wordt afgeschaft. Als flankerende maatregel wordt de voetgangerstunnel thv de
Fokveldstraat aan het station aangepast zodat hij beter toegankelijk is voor fietsers. (MT)
• OW 30 Stwg op Lebbeke wordt vervangen door een brug. (LT)
Vier nieuwe kunstwerken (brug of tunnel) in vervanging van vijf overwegen en een bestaande tunnel
optimaliseren is voor Infrabel echt het maximum dat zij kunnen voorstellen om alles budgettair in
evenwicht te houden.
De realisatie van de tunnel op de Klei zal gebeuren in samenspraak met Afdeling Wegen en Verkeer
Vlaams-Brabant. Aan AWV wordt gevraagd mee te participeren in de aankoop of verwerving van de
gronden die nodig zijn om de tunnel op de Klei te realiseren.
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Infrabel zal een infosessie organiseren om het “Streefbeeld overwegen" voor te stellen aan de
bevolking.
Na goedkeuring van het princiepsakkoord wordt een samenwerkingsakkoord opgemaakt waarbij de
werken in detail uitgewerkt worden en de verdeling van de kostprijsraming vastgelegd wordt. De
samenwerkingsakkoorden worden gefaseerd opgemaakt.
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
Afgevaardigden van Infrabel komen toelichting geven.
Een raadslid vraagt wat de financiële impact voor de gemeente is. De overweg aan de Klei levert de
meeste problemen op maar is een dure zaak wat betreft verwerving van de gronden. Het raadslid is
van mening dat men de ernstigste problemen eerst dient op te lossen, maar hier ontstaat de indruk
dat de duurste projecten worden uitgesteld. Het raadslid pleit voor voorrang aan de overweg op de
Klei.
Een raadslid vraagt of de voorziene tunnel aan de Beelveldstraat welk strookt met de plannen inzake
de nieuwe bedrijfsunits aan de Flakt? De schepen antwoordt dat dit werd afgestemd met
studiebureau.
Infrabel benadrukt dat van alle gemeente een inspanning wordt gevraagd. Een kunstwerk wordt
betaald door Infrabel, in ruil voor grondverwerving door de gemeenten. Gemeenten hebben
bovendien de mogelijkheid om gratis grondafstand te vragen aan projectontwikkelaars.
Een raadslid vraagt wat gaat dit aan de gemeente gaat kosten. Men vraagt hier een goedkeuring van
de gemeente maar men weet niet wat het gaat kosten..
Volgens Infrabel dienen de gemeenten zich eerst akkoord te verklaren met het streefbeeld en wordt
nadien bekeken naar fasering toe wat er haalbaar is ..De keuze om andere overwegen prioritair aan te
pakken, heeft vaak te maken met bepaalde projectontwikkelingen.
Een raadslid geeft aan dat de sluiting van de overweg aan de Bolstraat een serieuze impact zal
hebben op de mobiliteit, velen nemen de Bolstraat vanuit Nijverseel.
De sluiting van de overweg aan de Bolstraat door verbetering van de fietstunnel die er nu al ligt.
dwingt fietsverkeer via Neerveldstraat, een straal zonder fietspaden..wat een gevaarlijke situatie is.
Een raadslid vindt de gegeven presentatie een goede basis voor verdere discussie, maar waarom
moet deze nu al worden goedgekeurd?
Waarom wordt de grootste financiële last bij de gemeenten gelegd bij het sluiten van de overweg aan
de Klei? Klei is toch een gewestweg? Waarom dient de verwerving van de terreinen door de gemeente
te gebeuren? Er is wel melding van een vraag gericht aan het gewest maar er wordt niet gewacht op
antwoord, het totaalbeeld van de kosten voor de gemeente is dus nog niet gekend.
Een raadslid vraagt zich af wat de maategelen thv de Beekveldstraat, met zich zullen meebrengen
voor de verkeersleefbaarheid ? Dit zou toch ten gronde moeten onderzocht worden.
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De overweg thv de Steenweg op Lebbeke vormt weinig problemen voor de gemeente. De nood voor
sluiting van deze overweg is niet gelegen bij de gemeente maar eerder bij Infrabel. Het is dan ook
belangrijk om eerst de effecten in beeld brengen via een studie.
Er wordt geopperd dat men het gevoel heeft om een blanco cheque te moeten tekenen.
In antwoord hierop stelt Infrabel dat de gemeente eerst het eindbeeld dient te accepteren, alvorens
een concrete samenwerkingsovereenkomst af te sluiten over fasering en praktische uitvoering. Er is
een studie van de effecten inzake mobilteit uitgevoerd door Timenco. Flankerende maatregelen zijn
eventueel nog nodig. Hierover kan nog gediscussieerd worden.
Infrabel verkoos alle overwegen direct in 1 keer te bekijken, zodat men de effecten op mobiliteit beter
in kaart kan brengen.
Een raadslid vraagt zich af waarom het engagement van de gemeente wordt gevraagd om in te staan
voor de kosten van grondverwerving?
Infrabel stelt zelf het leeuwendeel van de kosten op zich te nemen, maar benadrukt dat er ook veel
positieve effecten voor de gemeenten zijn. Het principe van grondverwerving door de gemeente is
een algemeen principe dat overal wordt gehanteerd.
Klei is nochtans een gewestweg en de Steenweg op Lebbeke vormt geen probleem, aldus een
raadslid.
Infrabel stelt dat voor de Klei het Agentschap wegen en verkeer moet betrokken worden, aangezien
het noodzakelijke kunstwerk dat er moet komen op termijn, redelijke zware onteigeningen met zich
mee zal brengen.
Volgens een raadslid is het de verantwoordelijkheid van Infrabel om een princiepsakkoord af te sluiten
met AWV. Infrabel beweert dan weer dat de gemeente de belangrijkste stakeholder is.
Een raadslid stelt dat de gemeente weliswaar de nodige maatregelen dient te nemen qua vrijwaring
ruimtelijke ordening; maar dat geen financieel engagement van de gemeente kan gevraagd worden.
De burgemeester zegt dat de gemeente hiervoor niet alleen wil instaan, anders komt deze tunnel er
niet. Als er verwervingen moeten gebeuren, zal de gemeente aan ontwikkelaars opleggen om gratis
grondafstand te doen. Dit wordt gecombineerd met het voorleggen van het dossier aan AWV.
Aangezien dit slechts een visietekst is, vraagt een raadslid om het financieel engagement uit de tekst
te halen.
De burgemeester geeft ter verdediging aan dat, indien besprekingen met AWV geen resultaat hebben,
er ook geen akkoord is. Het betrokken raadslid stelt dit toch niet expliciet te lezen in de tekst.
Bepaalde effecten werden onvoldoende onderzocht of de gemeenteraad heeft alleszins geen kennis
van de resultaten, aldus een raadslid.
Volgens de schepen gebeuren nochtans al gedurende 2 jaar besprekingen en aanpassingen, De
Bolstraat was een moelijke locatie, vooral technisch gezien omwille van leidingen. Alle opties werden
onderzocht maar geen ideale oplossing gevonden. Voor de Bolstraat denkt men dan ook eerder aan
flankerende maatregelen zoals een beter fietspad op het Eeksken en in de Neerveldstraat ..
Om dan te komen op een smalle Infrabelviaduct die geen fietspad bevat..., aldus een raadslid.
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Volgens de schepen van ruimtelijke ordening is men meer gebaat bij het fietsvriendelijker maken van
de tunnel aan de Foksveldstraat aangezien fietsers niet gemakkelijk over een viaduct rijden.
Wat de leefbaarbaarheid aan de Beekveldstraat betreft, had men aanvankelijk aldaar een viaduct
voorzien, maar gemeente drong aan op tunnel .. die leefbaarheid van de straat werd dus zeker in
overweging genomen.
Ter hoogte van de Fabriekstraat, waar nu weinig leefkwaliteit is, zouden de maatregelen een enorme
verbetering uitmaken.
De schepen begrijpt niet waarom de oppositie eerder voorrang zou verlenen aan de sluiting van de
Klei. Hier gaan jullie prioriteit geven aan de auto's met vaak slechts 1 passagier = chauffeur?
Een raadslid verdedigt dat de Klei een gewestweg is waar een betere doorstroming positief zou zijn
voor de zwakke weggebruiker en voor het vermijden van sluipwegen waar nu vaak naar gegrepen
worden.
Waarom wordt nu pas een infovergadering voorzien als de gemeente hiermee al 2 jaar bezig is.
Waarom niet vooraf laten doorgaan opdat opmerkingen nog kunnen meegenomen worden.
De burgemeester stelt dat dit systeem ook vroeger werd toegepast.
Een raadslid vraagt om het agendapunt e verdagen, om de studie van Timenco waarnaar verwezen
wordt, te kunnen bekijken.

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
Het bijgevoegde princiepsakkoord over het streefbeeld van de overwegen in Opwijk, opgemaakt door
Infrabel, wordt goedgekeurd.

Artikel 2
In samenwerking met Infrabel organiseert het gemeentebestuur een infosessie om het “Streefbeeld
overwegen" voor te stellen aan de bevolking.

Bijlagen
1. Princiepsovereenkomst Opwijk_ (2).pdf

Albert Beerens
Personeelsdienst
Personeelsdienst
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20:55 - Katleen Biesemans verlaat de zitting
20:58 - De gemeenteraad stemt met 23 ja-stemmen (algemeen stemmen) voor de aanduiding van
eerste schepen Jan Couck om tijdens de afwezigheid van de gemeentesecretaris Katleen Biesemans
de stemming over het hiernavolgende agendapunt op te nemen.
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Algemeen directeur - Oproeping zittende functiehouders
- Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
Het Decreet Lokaal Bestuur voorziet in een integratie van gemeente en OCMW met behoud van
afzonderlijke rechtspersonen; de ambtelijke integratie zoals in dit decreet voorzien zal in de eerste
plaats vorm krijgen door een eenduidige aansturing van het personeel in de nieuwe figuur van
algemeen en financieel directeur die in de plaats treedt van de huidige gemeente- en OCMWsecretaris respectievelijk financieel beheerder van gemeente en OCMW;
Het Decreet Lokaal Bestuur voorziet in artikel 162 dat er in elke gemeente één algemeen en één
financieel directeur aanwezig is die zowel de gemeente als het OCMW bedient, waarbij beide ambten
worden uitgeoefend door personeelsleden van de gemeente;
Het Decreet Lokaal Bestuur bevat een bijzondere overgangsregeling om tijdig en uiterlijk tegen 1
augustus 2018 tot invulling van het ambt van algemeen te komen; dat daarbij het belang van een
tijdige, vlotte en transparante invulling wordt benadrukt;
Het komt overeenkomstig artikel 583 en 589 DLB aan de gemeenteraad toe om enerzijds de nieuwe
algemeen directeur aan te stellen en anderzijds de overblijvende functiehouder aan te stellen in een
adjunct- of passende functie;
Binnen de gemeente en het OCMW van Opwijk wordt het ambt van gemeentesecretaris en het ambt
van secretaris van het OCMW door verschillende personen ingevuld;
Bijgevolg bepaalt artikel 583, §1 van dit Decreet Lokaal bestuur van toepassing is:

“Als de titularis van het ambt van gemeentesecretaris en de titularis van het ambt van secretaris van
het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dat de gemeente bedient, verschillende personen
zijn, of als maar een van beide ambten ingevuld is, kan de gemeenteraad de titularissen of, in
voorkomend geval, de titularis, oproepen om zich binnen dertig dagen kandidaat te stellen voor het
ambt van algemeen directeur. Na het verstrijken van de termijn stelt het college van burgemeester en
schepenen vast wie zich tijdig en ontvankelijk kandidaat heeft gesteld.
Als maar een van de personen, vermeld in het eerste lid, zich tijdig kandidaat heeft gesteld, wordt die
persoon bij het verstrijken van de termijn om zich kandidaat te stellen, met behoud van zijn
dienstverband, van rechtswege aangesteld als algemeen directeur bij de gemeente.
Als twee personen, vermeld in het eerste lid, zich tijdig kandidaat stellen, stelt de gemeenteraad
uiterlijk op 1 augustus 2018 op basis van een systematische vergelijking van titels en verdiensten een
van hen met behoud van zijn dienstverband aan als algemeen directeur.
Als geen van de personen, vermeld in het eerste lid, zich tijdig kandidaat stelt of als de gemeenteraad
geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid, vermeld in het eerste lid, vult de gemeenteraad het
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ambt in door aanwerving of bevordering. De gemeenteraad stelt de voorwaarden vast voor het ambt
van algemeen directeur en stelt daarvoor de selectieprocedure vast. De algemeen directeur wordt
gekozen in functie van de functiebeschrijving met functieprofiel en competentievereisten en van de
toetsing aan de voorwaarden.”
Artikel 583 DLB voorziet in de mogelijkheid om ofwel de zittende secretaris[sen] op te roepen om zich
kandidaat te stellen, ofwel ervoor kan opteren om onmiddellijk de nieuwe functie van algemeen
directeur open te stellen voor andere kandidaten en deze in te vullen bij wijze van aanwerving en/of
bevordering;
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om de eerste wijze van aanstelling te volgen;
Het wordt aangewezen geacht om voor de invulling van het ambt in eerste instantie voorrang te
verlenen aan de zittende functiehouders en deze zodoende op te roepen om zich hiervoor kandidaat
te stellen;
Het is immers aangewezen om de huidige ervaring en expertise in de rol als leidinggevende
ambtenaar te benutten; dat hierdoor ook maximaal de continuïteit van de dienstverlening kan worden
gegarandeerd; dat voorts ook vanuit het zuinigheidsbeginsel moeilijk kan worden verantwoord dat
een nieuwe algemeen directeur zou worden aangesteld terwijl de huidige functiehouders vervolgens
met behoud van salaris in een adjunct- of passende functie in de organisatie dienen te worden
aangesteld;
De decreetgever voorziet met deze overgangsregeling om zo vlot en transparant mogelijk tot de
invulling van de gemeenschappelijke algemeen directeur te komen;
De huidige secretarissen zijn het best geplaatst om het ambt van algemeen directeur in te vullen,
gezien de kennis en ervaring binnen de gemeente en het OCMW; dat de nieuwe algemeen directeur
immers zowel de gemeente als het OCMW zal dienen te bedienen;
De continuïteit en kwaliteit van de openbare dienstverlening op het hoogste ambtelijke niveau moet
gegarandeerd worden, des te meer doorheen een verkiezingsjaar; dat dit ook de bezorgdheid vormt
van de decreetgever;
Deze doelstellingen bereikt kunnen worden door in eerste instantie de zittende functiehouders op te
roepen en hun de mogelijkheid te verschaffen zich kandidaat te stellen voor de invulling van de
functie van algemeen directeur;
Argumentatie
Zodoende wordt besloten om het ambt van algemeen directeur in te vullen via de oproeping van de
huidige titularissen;
Overwegende dat de functie van algemeen directeur een nieuwe functie vormt, zodat hiervoor de
ontwerpfunctiebeschrijving in bijlage wordt voorgelegd;
Artikel 583 DLB voorziet dat indien beide functiehouders zich kandidaat stellen, de gemeenteraad
uiterlijk op 1 augustus 2018 op basis van een systematische vergelijking van titels en verdiensten één
van hen met behoud van zijn dienstverband dient aan te stellen als algemeen directeur;
De gemeenteraad hiertoe thans reeds de beoordelingscriteria vaststelt, die objectief en pertinent voor
de functie van algemeen directeur dienen te zijn; dat zodoende minstens volgende
beoordelingscriteria (niet limitatief) zullen worden gehanteerd:
 Opleiding, diploma’s en navorming
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 Eerdere examenresultaten
 Eerdere beoordelingen
 Bekwaamheid
 Ervaring, zowel in een lokale bestuurscontext als in de secretarisfunctie
 Leidinggevende capaciteiten
 Inzet en initiatief....
Deze criteria zullen meegedeeld worden aan de op te roepen functiehouders en er zal hun gevraagd
worden om bovenstaande beoordelingscriteria te linken met de resultaatsgebieden die voorzien zijn in
de functiebeschrijving van algemeen directeur.
Een bijkomend assessment, gebaseerd op de competenties en vaardigheden van de
functiebeschrijving van algemeen directeur, zal worden voorzien. Voor de evaluatie van de titels en de
verdiensten (60%) als het assessment (40%) zal beroep worden gedaan op een externe deskundige
om de kandidaturen kwalitatief met elkaar te vergelijken. Wanneer er slechts één kandidatuur is voor
de functie van algemeen directeur zal er geen externe deskundige worden ingeschakeld.
Artikel 589 DLB voorziet in een waarborgregeling voor de zittende functiehouder die niet wordt
aangesteld als algemeen directeur; dat de secretaris die geen algemeen directeur wordt aangesteld
wordt als adjunct-algemeen directeur bij de gemeente gecombineerd met de functie van coördinator
MENS A4a- A4b,
In bijlage wordt de voorstelling in het organogram toegevoegd.
Er zal toepassing dienen gemaakt te worden van deze waarborgregeling, gezien gemeente en OCMW
vandaag elk over een secretaris beschikken; dat het aangewezen voorkomt om in een
wervingsreserve te voorzien voor de niet als directeur aangestelde functiehouder, zodat de continuïteit
gegarandeerd blijft;
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de schriftelijke oproeping van de
functiehouders, waarbij in de uitnodiging hiertoe bepaald zal worden dat de kandidaten zich
schriftelijk kandidaat dienen te stellen ter attentie van de voorzitter van de gemeenteraad en het
college van burgemeester en schepenen; dat de termijn van dertig dagen overeenkomstig de
toelichting bij artikel 583 DLB een aanvang neemt vanaf de dag die volgt op de dag van de oproeping;
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)
Decreet Lokaal Bestuur zoals bekrachtigd door de Vlaamse Regering op 22 december 2017 en
verschenen in het Belgisch Staatsblad op 15 februari 2018, inzonderheid artikel 162 en de
overgangsbepalingen zoals voorzien door DEEL 6, TITEL 2, HOOFDSTUK 2 (artikel 581 – artikel 589);

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
8/24

De gemeenteraad besluit om de zittende secretarissen overeenkomstig artikel 583, §1 DLB op te
roepen om zich kandidaat te stellen binnen een termijn van dertig dagen na oproeping voor het ambt
van algemeen directeur.

Artikel 2
De gemeenteraad geeft opdracht aan het college van burgemeester en schepenen om de
functiehouders bedoeld in artikel 1 schriftelijk uit te nodigen zich kandidaat te stellen, de tijdigheid en
ontvankelijkheid van de kandidaturen vast te stellen, om deze vervolgens opnieuw aan de
gemeenteraad voor te leggen. Bij de oproeping dient onderhavige beslissing, de functiebeschrijving en
de wijze waarop de kandidaturen ingediend moeten worden, meegedeeld te worden.

Artikel 3
De gemeenteraad besluit om overeenkomstig artikel 589, §3 DLB een wervingsreserve te voorzien
voor de functie van algemeen directeur, met opname van de niet aangestelde functiehouder. De
geldigheidsduur wordt vastgesteld tot dat één van de titularissen het bestuur verlaat.

Artikel 4
De gemeenteraad keurt de hoofdstructuur van het organogram, zoals voorgesteld in bijlage, goed.

Bijlagen
1. Hoofdstructuur organogram.pdf
2. 20180225 MODEL 5 FUNCTIEBESCHR AD MAX.docx
3. opwg-pj-20180227 (Functiebeschrijving adjunct algemeen directeur).docx

21:01 - Katleen Biesemans betreedt de zitting
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Financieel Directeur - Aanstelling - Kennisneming
KENNIS GENOMEN

Beschrijving
Aanleiding en context
Het Decreet Lokaal Bestuur voorziet in een integratie van gemeente en OCMW met behoud van
afzonderlijke rechtspersonen; dat de ambtelijke integratie zoals in dit decreet voorzien in de eerste
plaats vorm zal krijgen door een eenduidige aansturing van het personeel in de nieuwe figuur van
financieel directeur die in de plaats treedt van de huidige financieel beheerder van gemeente en
OCMW.
Het Decreet Lokaal Bestuur voorziet in artikel 162 dat er in elke gemeente één algemeen en één
financieel directeur is die zowel de gemeente als het OCMW bedient, waarbij beide ambten worden
uitgeoefend door personeelsleden van de gemeente.
Het Decreet Lokaal Bestuur bevat een bijzondere overgangsregeling om tijdig en uiterlijk tegen 1
augustus 2018 tot invulling van het ambt van algemeen en financieel directeur te komen.
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Het ambt van financieel beheerder van de gemeente en het OCMW wordt binnen ons bestuur reeds
door dezelfde persoon uitgeoefend.

Hierdoor is artikel 581 van dit Decreet Lokaal Bestuur van toepassing, dat bepaalt:
“Als het ambt van financieel beheerder van de gemeente en het ambt van financieel beheerder van
het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dat de gemeente bedient door dezelfde persoon
wordt uitgeoefend, hetzij door zowel een aanstelling van de gemeenteraad als door een aanstelling
van de raad voor maatschappelijk welzijn, hetzij met toepassing van artikel 76, wordt deze persoon
met behoud van zijn dienstverband van rechtswege aangesteld als financieel directeur bij de
gemeente.”
Het Decreet Lokaal Bestuur voorziet bijgevolg dat de functiehouder die thans reeds zowel de
gemeente als het OCMW bedient, hetzij via een dubbele aanstelling hetzij via een
beheersovereenkomst, van rechtswege financieel directeur wordt.
De memorie van toelichting verduidelijkt dat de invulling van de betrekking van rechtswege geschiedt
en dit onmiddellijk vanaf de inwerkingtreding van deze overgangsbepalingen; dat een van rechtswege
decretale aanstelling wordt voorzien zodat de gemeenteraad hiertoe geen aanstellingsbesluit kan
nemen, doch hoogstens van deze van rechtswege aanstelling kennis kan nemen.
Verder wordt voorzien dat de nieuwe financieel directeur de taken en bevoegdheden uitoefent die
overeenkomstig het Gemeentedecreet en OCMW-decreet aan de secretarissen en financieel
beheerders toekomen.
Tot slot voorziet artikel 588 DLB dat de salarisschaal van de financieel directeur gelijk is aan de
salarisschaal van de financieel beheerder van de gemeente verhoogd met 30%; dat het aan de
gemeenteraad toekomt om deze salarisschaal vast te stellen.
Argumentatie
Hiermee wordt kennis genomen van de van rechtswege aanstelling van de financieel directeur,
waarbij de salarisschaal wordt vastgesteld als FB KL4;
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)
Decreet Lokaal Bestuur zoals bekrachtigd door de Vlaamse Regering op 22 december 2017 en
verschenen in het Belgisch Staatsblad op 15 februari 2018, inzonderheid artikel 162 en de
overgangsbepalingen zoals voorzien door DEEL 6, TITEL 2, HOOFDSTUK 2 (artikel 581 – artikel 589);

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van de aanstelling van rechtswege van de de financieel beheerder
van gemeente en OCMW als financieel directeur bij de gemeente.

Artikel 2
De financieel directeur wordt overeenkomstig artikel 588 DLB met behoud van zijn geldelijke
anciënniteit, ingeschaald in de salarisschaal van financieel directeur en dit vanaf de aanstelling van
rechtswege. Deze salarisschaal is gelijk is aan de salarisschaal van de financieel beheerder van de
gemeente verhoogd met 30%.
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De vigerende rechtspositieregeling van de financieel beheerder is van toepassing op de financieel
directeur. De financieel directeur wordt geacht de proefperiode te hebben volbracht evenals de eed te
hebben afgelegd.

Interne zaken
Communicatie
5

2018_GR_00029

Communicatie gemeente en OCMW - Strategische nota Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
De dienst communicatie heeft een strategische nota opgemaakt dat de communicatiestrategie van de
gemeente en OCMW Opwijk definieert in verschillende doelstellingen en geplande acties. Dit is een
referentiekader om een efficiënt en gestructureerd communicatiebeleid op te stellen.
Een communicatieplan is een document dat een gestructureerd en systematisch overzicht geeft van
de verschillende communicatieacties die goed onderbouwd en gestructureerd worden.
Argumentatie
De voorkeur wordt gegeven aan vier strategische communicatiedoelstellingen voor gemeente en
OCMW:
1.
2.
3.
4.

Interne communicatie verbeteren
Inspraak uitbouwen
Eenvormige communicatie
Optimaliseren digitale dienstverlening

Er wordt een analyse gemaakt van de verschillende doelgroepen en de communicatiemiddelen worden
omschreven, met een onderverdeling in zowel externe als interne communicatiekanalen.
Het belangrijkste hoofdstuk is de prioriteitenlijst van alle communicatieacties om de voormelde
strategische communicatiedoelstellingen te bereiken. Enkele grote projecten komen aan bod: het
ontwikkelen van een intranet, evaluatie website (inclusief deelsites), project interne communicatie,
opmaak digitale nieuwsbrieven, een quickscan interne en externe communicatie voor gemeente en
OCMW, enz.
Deze nota is een werkdocument, alle acties worden jaarlijks geëvalueerd. Tussentijdse evalaties
worden aanbevolen. Aan de hand van de resultaten wordt het actieplan gewijzigd en/of aangevuld.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het voorgestelde communicatieplan goed te keuren.
Juridische grond
Het communicatieplan is gebaseerd op wettelijke verplichtingen enerzijds en anderzijds op enkele
documenten, namelijk:





Decreet lokaal bestuur 2017
Decreet openbaarheid van bestuur 2004
Klachtendecreet van 1 juni 2001
Gemeentelijke profielschets 2016
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Strategische nota meerjarenplanning 2014-2019
Omgevingsanalyse 2014 - 2019
Beleidsverklaring 2013-2018
Beleids- en beheerscyclus
Onderzoek naar de digitale dienstverlening in Opwijk 2015
Externe audit oktober 2015
Grote Gemeentetest Het Nieuwsblad: gemeentelijke websites

Regelgeving: bevoegdheid
Artikel 43, §2, 9°van het gemeentedecreet van 15.07.2005 : De gemeenteraad is bevoegd voor het
vaststellen van wat onder het begrip dagelijks bestuur moet worden verstaan.
Notulen
De burgemeester geeft toelichting.
Een raadslid vraagt zich af vanwaar de info op pagina 15 komt, zijnde dat 60 procent nog niet online
zou zijn? Een andere studie "we are social" wijst uit dat dit 85 procent zou zijn.
De burgemeester zal dit onderzoeken.
Een raadslid raadt aan om op pagina 16 bij "intermediaire groepen" ook de verenigingen toe te
voegen.
Een raadslid vraagt hoeveel opwijkenaren zich ingeschreven hebben op de nieuwsbrieven? Dit zal
nagegaan worden.
Een raadslid vraagt om wat meer toelichitng over de vermelding van de ditgitale infozuilen met
touchscreen op pagina 31.
Welke communicatieactie kan voorzien worden met de luchtfotografie? De burgemeester haalt als
voorbeeld aan dat de begraafplaatsen hiermee in kaart werden gebracht.
Volgens een raadslid is het jammer dat slechts 900-tal inwoners de facebookpagina hebben geliked.
Een raadslid vraagt of de klachtenopvolging via facebook zou kunnen gebeuren? De schepen stelt dat
een app een interessantere oplossing zou kunnen zijn.
Een raadslid is verbaasd over het aantal ondernemers in Opwijk. Klopt dit wel?
Een raadslid haalt aan dat de gegevensbescherming GDPR best ook wordt opgenomen in het plan.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de strategische communicatienota voor gemeente en OCMW Opwijk goed.

Bijlagen
1. Strategische nota communicatie gemeente - OCMW Opwijk DEF.pdf
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Secretariaat

21:16 - Els Van Buggenhout verlaat de zitting
6

2018_GR_00033

Patrimonium - Aankoop van een deel van de Fläktsite Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
Na onderhandelingen tussen gemeente en eigenaars, zijn de eigenaars van de Fläktsite akkoord
gegaan om een deel van de site te verkopen aan de gemeente (lot 6 van het voorgestelde
splitsingsplan). Een ander deel wordt gratis afgestaan aan de gemeente, zijnde loten 7, 11 en 4 op
het voorgestelde splitsingsplan. Verder wordt ook nog een deel van lot 8 (deel loods) tijdelijk gratis ter
beschikking gegeven aan de gemeente. Hierdoor zal de jaarlijkse huur die momenteel moet betaald
worden voor de huur van een deel van de Fläkt wegvallen (ongeveer € 33.000 per jaar). Aan de
gemeenteraad wordt gevraagd de voorwaarden van de verkoopovereenkomst zoals bepaald in het
handgeschreven document dd. 8 december '18 goed te keuren, en zoals opgenomen in de ontwerpnotariële akte.
Argumentatie
Een oorspronkelijke schatting bepaalde de grondwaarde van het aan te kopen deel van de Fläktsite op
een waarde van € 61,19/m² (volgens actualisering verkoop 2011) of € 85,00/m² (meer realistische
eenheidswaarde). Dit kwam neer op een totale verkoopwaarde voor het betrokken perceel van €
268.746,5 (actualisering) of € 373.320. Aangezien de omvang van het te verwerven terrein nog werd
gewijzigd in de loop van de onderhandelingen, werd een nieuwe schatting uitgevoerd. Het
schattingsverslag van landmeter Emiel Van den Broeck als bijlage bepaalt de grondwaarde op
80€/m2, zijnde 350.000 € in zijn totaliteit.
Het taxatieverslag opgemaakt door CBRE (in opdracht van huidige eigenaars gebouw).
De gratis grondafstand van loten 4 en 11 dienen voor de mogelijke bedding van de tunnel en
ontsluitingsweg volgens de toekomstplannen van Infrabel tot sluiting van de overwegen (sluiting
overwegen Fabriekstraat en Broekstraat).
Juridische grond
Artikel 43 §2, 12° van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 ;
Het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en betreffende
de uitvoering van artikel 308 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 ;
Het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2012 betreffende de inwerkingtreding van
diverse bepalingen van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en van het decreet van 29 juni 2012 tot
wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en betreffende de uitvoering van artikel 308 van
het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 ;
Het burgerlijk wetboek, artikelen 1582 tot en met 1701.
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
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de verrichting niet behoort tot de aangelegenheden van dagelijks bestuur en niet nominatief in het
vastgestelde budget is opgenomen.

Financiële informatie
Financiële informatie
De financieel directeur geeft een gunstig visum.
Notulen
De burgemeester geeft toelichting.
Een raadslid vraagt wat er met de oude loods gaat gebeuren?
De burgemeester licht de intentie toe om een nieuwe loods te bouwen welke enkel alleen voor de
werklieden zal dienen.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de aankoop van een loods met aanhorigheden, Doortstraat 4, 1° afdeling,
sectie B, deel van 253S P0000 met een opperlvakte van 43a 92ca goed voor een bedrag van €
260.000. De huidige eigenaar is Masconstruct.

Artikel 2
De gemeenteraad aanvaardt de gratis grondafstand van 3 percelen grond gelegen te Doortstraat 4, 1°
afdeling, secie B, deel van 253S P0000 met respectievelijke oppervlaktes van 9a, 5a 11ca en 17a 94
ca, zijnde lot 7, lot 11 en lot 4. De huidige eigenaar is Mascontruct.

Artikel 3
De gemeenteraad gaat akkoord met het kosteloos gebruik van een loods tot 1 april 2020 (deel van lot
8 op het splitsingsplan) tegen de voorwaarden vermeld in de akte.

Artikel 4
De gemeenteraad gaat akkoord met de voorwaarden zoals vermeld in de notariële akte.

Artikel 5
Mevrouw Hilde Fermon, notaris met kantoor te 1745 Opwijk, Kloosterstraat 1, wordt gelast met het
verlijden van de notariële akte.
De voorzitter van de gemeenteraad, William Engels en de gemeentesecretaris, mevrouw Katleen
Biesemans, zullen namens de gemeente Opwijk de desbetreffende notariële akte ondertekenen.

Bijlagen
1. Ontwerp authentieke akte.pdf
2. Schattingsverslag EVDB Doortstraat Flakt Gem.pdf
3. Splitsingsplan Opwijk Doortstraat (met lot 11).pdf
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4. ovam (Kopie ).pdf
5. Ondertekende compromis.pdf
6. Taxatieverslag.pdf

Aankoop en contractbeheer
Aankoop en contractbeheer

21:17 - Pierre Van de Velde verlaat de zitting
7

2018_GR_00030

Sociaal huis - Vernieuwen stookplaats - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
De huidige stookinstallatie in het sociaal huis is 21 jaar oud. Deze voldoet onder meer op gebied van
energie-efficiëntie niet meer en is toe aan vervanging.
Argumentatie
Door Eandis werd een studie gemaakt over het vernieuwen van de stookplaats van het sociaal huis. Er
wordt voorgesteld om de oude gasketel te vervangen door een condenserende gaswandketel en het
installeren van 15 thermostatische kranen (in plaats van de huidige handmatige kranen). Ook zullen
de leidingen in de stookruimte geïsoleerd worden waardoor er minder warmteverlies is. Er wordt
geschat dat dit project een energiebesparing van 20 % zou opleveren wat een terugverdientijd van 13
jaar betekent (rekening houdend met een jaarlijkse stijging van de energiekost van 4%).
Iverlek, verder genoemd 'DNB' heeft voor dit project een contract opgemaakt waarin de
projectuitvoering toegewezen wordt aan DNB en waarbij DNB de nodige overheidsopdrachten voor dit
project zal voeren. Dit contract geldt in uitvoering van de kaderovereenkomst die gesloten werd in
2010 tussen de gemeente Opwijk en DNB.
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°.
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Regelgeving: bevoegdheid
Artikel 43, §2, 11°van het gemeentedecreet van 15.07.2005 : De gemeenteraad bepaalt de
voorwaarden en de wijze van toewijzing van de opdrachten voor werken, leveringen of diensten.

Financiële informatie
Visum: Visum verleend
Motivering
Gunstig visum
Financiële informatie

Advies
ACO
Gunstig advies
Notulen
De burgemeesster geeft toelichting.
Wordt de piste om het sociaal huis te integreren in GAC II verlaten, vraagt een raadslid?
Volgens de burgemeester valt dit niet te verwachten de eerste jaren, daarom wordt de vervanging
van de stookinstallatie toch best voorzien. Bij een latere verkoop is het toch ineressanter dat het
gebouw in orde is.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
Het contract met betrekking tot het vernieuwen van de stookplaats in het sociaal huis wordt
goedgekeurd. De voorzitter van de gemeenteraad en de gemeentesecretaris worden gelast met de
ondertekening van het contract.

Artikel 2
De gemeenteraad keurt de kostprijsraming van een totaal van € 12.113,65 (incl. BTW) voor de
vernieuwing van de stookplaats en € 1.888,08 (incl. BTW) voor het plaatsen van 15 thermogstatische
kranen in plaats van de huidige manuele kranen goed. De kostprijsraming bedraagt in totaal €
14.001,73 (incl. BTW).

Bijlagen
1. Contract vernieuwing stookplaats sociaal huis
2. Studie stookplaats Sociaal Huis
3. DNB overeenkomst

Joske Vermeir
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Aankoop en contractbeheer
Aankoop en contractbeheer

21:19 - Els Van Buggenhout betreedt de zitting
21:19 - Willy Segers verlaat de zitting
21:21 - Willy Segers betreedt de zitting
21:21 - Pierre Van de Velde betreedt de zitting
8

2018_GR_00032

Jeugd - Nieuwbouw jeugdlokalen met modulair systeem
(units) en omgevingswerken - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
Eind dit jaar is de verkoop van GAC III voorzien. De huidige lokalen van 12+ bevinden zich op
hetzelfde perceel en zullen ook meeverkocht worden. Er moet voor de jeugdverenigingen van
Mazenzele - Opwijk dan ook een nieuwe huisvesting voorzien worden.
Argumentatie
In zitting van 6 september 2017 keurde de gemeenteraad de overeenkomst 'Projectregie' goed voor
de bouw van de lokalen voor de jeugdverenigingen Opwijk - Mazenzele goed.
Haviland Intercommunale IgSv heeft hiervoor een bestek (nr 10502/115000/AANN) opgemaakt.
Er wordt voorgesteld om te gunnen op basis van een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met
voorafgaande bekendmaking.
De kostprijsraming voor dit project bedraagt € 205.905,47 + € 43.240,15 BTW = € 249.145,62 incl.
BTW.
Juridische grond
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen.
Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 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.
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
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Regelgeving: bevoegdheid
Artikel 57, §3, 4° van het gemeentedecreet van 15.07.2005 : Het college van burgemeester en
schepenen is bevoegd voor het voeren van de gunningsprocedure, de gunning en de uitvoering van
overheidsopdrachten.

Financiële informatie
Visum: Geen visum ontvangen
Financiële informatie

Advies
ACO
Gunstig advies
Jeugd
Geen advies ontvangen
Notulen
De schepen van jeugd geeft toelichting.
Een raadslid haalt aan dat er wel inspanningen voor Mazenzeelse jeugdverenigingen gebeuren maar
wat met alle andere jeugdverenigingen?
De schepen van jeugd reageert met te stellen dat 2 verenigingen huishuur betalen, 2 anderen betalen
de elektriciteit en al de rest betaald 0 euro.., m.a.w iedere situatie is verschillend. Er zal een
gebruikersreglement worden opgemaakt, er zullen voorwaarden aan verbonden zijn.
Op de jeugdraad bleek maar 1 jeugdbeweging tegen te zijn, zijnde KSA waarin nochtans 150.000 euro
door de gemeente werd geïnvesteerd.
Kan iedere jeugdbeweging van deze accommodatie gebruik maken?
De schepen verduidelijkt dat de jeugdbeweging van Mazenzele slechts 1x per week van deze
accommodatie gebruik zal maken. Er wordt nog bekeken of de gemeenschappelijke zaal en de
toiletten apart kunnen verhuurd worden, bijvoorbeeld voor vergaderingen. Men streeft er dus naar dat
de gemeenschappelijke ruimten voor meerdere doeleinden zouden kunnen gebruikt worden.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
Het bestek met nummer 10502/115000/AANN opgemaakt door Haviland Intercommunal IgSv en de
kostprijsraming voor de opdracht 'Nieuwbouw jeugdlokalen met modulair systeem (units) en
omgevingswerken' worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgelegd 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 € 205.905,47 + € 243.240,15
= € 249.145,62.

Artikel 2
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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.

Advies jeugdlokalen Mazenzele- 19 maart 2018.pdf
Bestek jeugdlokalen
Raming jeugdlokalen
Inplantingsschets jeugdlokalen

Patrick De Smedt
Algemeen maatschappelijk werk
Welzijnszaken

21:24 - Ineke Robijns verlaat de zitting
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Hartveilige gemeente - Vernieuwing
samenwerkingsovereenkomst - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
In de zitting van 23 juni 2015 heeft de gemeenteraad akte genomen van al de acties waaraan een
gemeente moet voldoen om de titel van hartveilige gemeente te krijgen. Met name een openbare
defibrillator toestel en opleidingen organiseren voor personeel en voor de algemene bevolking.
Het Rode Kruis vraagt of we ons engagement als hartveilige gemeente willen vernieuwen door een
samenwerkingsovereenkomst te tekenen.
Argumentatie
Zowel in 2016 als in 2017 werd aan de opgelegde voorwaarden voldaan en kwam een hartveilig team
samen om de nodige zaken de plannen en ook de welzijnsraad vraagt jaarlijks naar een stand van
zaken:
 Er zijn jaarlijks vier opleidingen voor de bevolking aangeboden (ingericht door het Rode kruis
& telkens in een andere parochie);
 Er werd in de verschillende parochies een openbaar AED toestel geplaatst in de buurt van de
kerk;
Regelgeving: bevoegdheid
Artikel 57, §2 van het gemeentedecreet van 15.07.2005 : Het college oefent de bevoegdheden uit die
eraan zijn toevertrouwd overeenkomstig artikel 43, § 1 (door de gemeenteraad), of overeenkomstig
andere wettelijke en decretale bepalingen.
Notulen
De burgemeester geeft toelichting.
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Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad neemte akte van de voorwaarden om een hartveilige gemeente te zijn en de
gemeenteraad neemt akte dat er zowel in 2016 als in 2017 aan deze voorwaarden werd voldaan. De
gemeenteraad beslist om zich verder in te zetten als hartveilige gemeente en om deze
samenwerkingsovereenkomst met het Rode Kruis aan te gaan voor de komende twee jaar.

Bijlagen
1. rode kruis - hartveilige gemeente.pdf

21:27 - Ineke Robijns betreedt de zitting
21:27 - Pol Verhaevert verlaat de zitting
21:28 - Pol Verhaevert betreedt de zitting
21:31 - Inge De Nil verlaat de zitting
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Toegevoegd punt door raadslid Anja Haverals namens
CD&V-fractie - Gemachtigde toezichters - Vergoeding
voor alle gemachtigde toezichters in alle Opwijkse
scholen - Goedkeuring
AFGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
De veiligheid op de openbare weg een taak is voor de gemeente.
In het kader van een veilige schoolomgeving aan alle Opwijkse scholen + in functie van het
flankerend onderwijsbeleid.
Argumentatie
De veiligheid op de openbare weg een taak is voor de gemeente
Aandacht voor veiligheid aan alle Opwijkse scholen, op vraag van alle Opwijkse directies (11 scholen
waarvan 3 gemeenschapsscholen, 7 vrije scholen en 1 van een gemeenschapsonderwijs.
1 vrijwilliger gemachtigd toezichter kost maximum 1.500 euro per jaar.
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.
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Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Decreet betreffende het flankerend onderwijsbeleid op lokaal niveau (B.S. 11.02.2008 en datum
laatste wijziging 01.01.2017). - Hoofdstuk II - Voordelen - Afdeling I - Sociale voordelen - Art. 10. De
lokale besturen die aan de scholen van het eigen schoolbestuur andere voordelen toekennen dan de
sociale voordelen, vermeld in artikel 6 van dit decreet, kunnen die voordelen, in de context van het
lokaal flankerend onderwijsbeleid ook toekennen aan de scholen van de andere schoolbesturen op
hun grondgebied die erom verzoeken. De lokale besturen kunnen criteria vastleggen waaraan de
scholen moeten voldoen om recht te hebben op die voordelen. Zij mogen geen enkel onderscheid
maken tussen de scholen die aan de criteria voldoen.
Notulen
Raadslid Anja Haverals geeft toelichting.
De schepen van onderwijs wijst erop dat de vraag hier reeds is gesteld en dat er een antwoord is op
gekomen via het college: de opleiding voor gemachtigd toezichter wordt door de gemeente voorzien.
Voor het overige is er al veel geïnvesteerd in (de verkeersveiligheid rond) de scholen.
Zo is aan de basisschool te Nijverseel inzake schoolveiligheid een testproject aan de gang.
De scholen bevinden zich op andere locaties waar de problematiek verschillend is. Nu wordt plots
gevraagd om in één keer voor alle scholen toezicht te voorzien terwijl dit vroeger niet werd gedaan.
Volgens de burgemeester behoort deze taak tot de organisatie van de scholen, dient de school in te
staan voor de veiligheid van de onmiddellijke directe omgeving.
Volgens de schepen zijn er ook andere inspanningen mogelijk in de directe omgeving van de scholen.
Hierbij wordt verwezen naar de parkeerproblematiek rond het VKO. Volgens de schepen zouden de
inrichtende machten nog meer mogen ingaan op voorstellen van de gemeente inzake
verkeersveiligheid.
Een raadslid vraagt waarom vaak geen gemachtigde opzichter aan de Boot staat? Dit zal nagekeken
worden.

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

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad beslist dat het vrijwilligersreglement wordt aangepast en goedgekeurd met
volgende aanvulling : een gemachtigde toezichter bewaakt de veiligheid in het verkeer rond de
scholen bij aanvang en einde van de schooldag. De vergoeding die hiervoor wordt voorzien is € 8 per
dag voor twee prestaties 's ochtends en 's avonds. De verantwoordelijke coördinatoren zijn de
directies van de scholen. Dit geldt voor alle Opwijkse scholen.

Bijlagen
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1. Toegevoegd punt GR - gemachtigde opzichters.pdf

21:40 - Inge De Nil betreedt de zitting
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Toegevoegd punt door raadslid Jeroen Eenens
namens CD&V-fractie - Wifi-aanbod - Vraag
inschrijving voor WiFi4EU-project - Goedkeuring
VERDAAGD

21:51 - De gemeenteraad stemt over het verdagen van dit punt.
14 stemmen voor : Jan Couck; Johan Deleu; Pierre Van de Velde; Joske Vermeir; Inez De Concink,
Arianne De Bondt; Els Van Buggenhout; Wouter Van Driessche; Roland Mortier; Floris Van den
Broeck; Nico Du Buisson; Eline Van de Voorde; Albert Beerens; William Engels
5 stemmen tegen : Lutgard Van der Borght; Anja Haverals; Ineke Robijns; Willy Segers; Jeroen
Eenens
3 stemmen onthouding : Pol Verhaevert; Marijke De Vis; Luc De Ridder

12

2018_GR_00039

Toegevoegd punt door raadslid Marijke De Vis namens
INZET-fractie - drinKraantjeswater - Vraag
ondertekening gemeentecharter - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
drinKraantjeswater is een project van De Watergroep en wil samenwerken met gemeenten om
burgers te overtuigen om zoveel mogelijk te kiezen voor water van de kraan. Kiezen voor
kraantjeswater past helemaal in de keuze van een milieuvriendelijke en gezonde gemeente.
Kraantjeswater heeft heel wat voordelen: het is goed voor het milieu want er is geen verpakking voor
nodig en er komt geen transport aan te pas. Het is ook veel goedkoper dan flessenwater. Bovendien
wordt het dagelijks op meer dan 60 parameters getest en is het dus van goede kwaliteit. De
gemeente kan zelf het goede voorbeeld geven door resoluut te kiezen voor kraantjeswater. Dit kan
door te kiezen voor kraantjeswater i.p.v. flessenwater op vergaderingen en evenementen, in de
gemeentelijke gebouwen (de Oase, het IBO, de gemeentelijke basisschool De Boot…). Daarnaast kan
de gemeente ook haar ambassadeursrol opnemen en zo burgers overtuigen om dit goede voorbeeld
te volgen. drinKraantjeswater heeft onlangs een oproep gedaan naar de gemeenten in het
verzorgingsgebied van De Watergroep, waartoe Opwijk ook behoort, om het gemeentecharter te
ondertekenen en zo een voorbeeldrol op te nemen. Tot nu toe heeft de gemeente Opwijk zich hier
nog niet voor ingeschreven. Vanuit INZET stellen we voor om dit toch te doen zodat de gemeente
haar rol kan spelen in het creëren van een gezonde en milieuvriendelijke leefomgeving.
Argumentatie
Gelet op het feit dat de gemeente Opwijk wil inzetten op duurzaamheid en gezondheid. Gelet op het
feit dat kraantjeswater heel wat voordelen biedt ten opzichte van flessenwater.
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Bovendien wordt het dagelijks op meer dan 60 parameters getest en is het dus van goede kwaliteit.
De gemeente kan zelf het goede voorbeeld geven door resoluut te kiezen voor kraantjeswater. Dit kan
door te kiezen voor kraantjeswater i.p.v. flessenwater op vergaderingen en evenementen, in de
gemeentelijke gebouwen (de Oase, het IBO, de gemeentelijke basisschool De Boot…). Daarnaast kan
de gemeente ook haar ambassadeursrol opnemen en zo burgers overtuigen om dit goede voorbeeld
te volgen. drinKraantjeswater heeft onlangs een oproep gedaan naar de gemeenten in het
verzorgingsgebied van De Watergroep, waartoe Opwijk ook behoort, om het gemeentecharter te
ondertekenen en zo een voorbeeldrol op te nemen. Tot nu toe heeft de gemeente Opwijk zich hier
nog niet voor ingeschreven. Vanuit INZET stellen we voor om dit toch te doen zodat de gemeente
haar rol kan spelen in het creëren van een gezonde en milieuvriendelijke leefomgeving.
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 Marijke De Vis geeft tooelichting.
De schepen van milieu staat hierover wel positief maar vraagt eerst de stuurgroep klimaat en de
milieuraad te betrekken. Op de milieuraad mag dit eventueel worden toegelicht door het raadslid. De
volgende milieuraad is gepland op 7 mei.
Op de school De Boot kregen leerlingen drinkbussen hiervoor.
Het raadslid haalt aan dat eind april een ondertekeningsmoment is voorzien voor burgemeester en
schepen die dit charter ondertekenen. Als we dit agendapunt nu niet goedkeuren, is dit een gemiste
kans.
Kunnen we via mail avies vragen aan de milieuraad, wordt er geopperd.
Tijdens de volgende gemeenteraad zullen alvast karaffen met kraantjeswater voorzien worden.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad gaat akkoord om in te gaan op de oproep van drinKraantjeswater om het
gemeentecharter te ondertekenen en zo resoluut te kiezen voor kraantjeswater, mits positief advies
van de milieuraad.

Artikel 2
De gemeente engageert zich om het drinken van kraantjeswater actief te promoten bij
personeelsleden en burgers en ontwikkelt een aantal acties.

MONDELINGE VRAGEN RAADSLEDEN
Mondelinge vragen van raadsleden - varia
Een raadslid stelt een vraag over de verwerping van de aangevraagde vrijstelling / vermindering van
het sociaal objectief, het aantal sociale woningen dat de gemeente verplicht is te voorzien. De
burgemeester reageert dat er toentallen voorstellen aan sociale huisvestingsmaatschappij werd
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aangeboden maar dat de gemeente steeds negatief antwoord krijgt. Het landschap is verdeeld. De
gemeente is verplicht te werken met Providentia, een sociale huisvestingsmaatschappij die in onze
regio zeer slecht werk levert.
Een raadslid vraagt of de leverancier van het kunstgrasveld Tesseskouter al heeft gereageerd op de
stelling van de gemeente over de opzegging van de garantie. De schepen antwoordt dat Stadsbader
de garantie erkent maar dat de gemeente telkens een negatief bewijs zou moeten leveren dat
eventuele toekomstige schade niets zou te maken hebben met het Spel zonder Grenzen. Dit wordt
nog verder juridisch onderzocht.
Een raadslid vraagt waarom het college een aanvraag van het Opwijkse Roparunteam negatief heeft
beoordeeld. De schepen antwoordt dat er onvoldoende personeel is om de gevraagde randactviteiten
te organiseren. Er wordt wel materiële ondersteuning voorzien.
Er wordt een vraag gesteld over de verkeersveiligheid omtrent de voetbalterreinen van de
Tesseskouter. Volgens de schepen wordt dit momenteel besproken met verschillende partijen.
Een raadslid vraagt wat de echte reden is van het aflassen van de Urban Trail, officieel om
veiligheidsredenen. De schepen licht toe dat het inderdaad een jammerlijke zaak is omwille van de
vele voorbereidingen en de inspanningen die al werden geleverd hiervoor, maar dat uit het dossier dat
werd voorgelegd aan het college, vlak voor de geplande Urban trail, plots bleek dat heel wat straten
zeker gedurende drie uren dienden afgesloten te worden. Dit zou voor veel verkeershinder in het
centrum hebben gezorgd. Hopelijk zijn de voorbereidingen niet voor niets geweest en zou het
evenement nog kunnen georganiseerd worden met de open gemeentedag in september.

De voorzitter sluit de openbare zitting.
De voorzitter opent de besloten zitting :
"..."

De voorzitter sluit de besloten zitting.
27 maart 2018 23:05 - De voorzitter sluit de zitting

Gemeentesecretaris
Katleen Biesemans

Voorzitter gemeenteraad
William Engels
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