Gemeenteraad
Notulen openbare zitting

Zitting van 29 mei 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; mevrouw Marijke De
Vis; mevrouw Ineke Robijns; mevrouw Joske Vermeir ; mevrouw Inez De Coninck; mevrouw Arianne
De Bondt; mevrouw Els Van Buggenhout; de heer Willy Segers; mevrouw Inge De Nil; de heer Jeroen
Eenens; de heer Luc De Ridder; de heer Wouter Van Driessche; de heer Roland Mortier; de heer Nico
Du Buisson; mevrouw Eline Van de Voorde; mevrouw Katleen Biesemans

Zijn eveneens aanwezig:
de heer Patrick De Smedt

Afwezig:
de heer Pierre Van de Velde; de heer Floris Van den Broeck

29 mei 2018 20:03 -Er wordt één minuut stilte gevraagd ter nagedachtenis van het overlijden van de
schoonvader van raadslid Pol Verhaevert.
29 mei 2018 20:05 -De voorzitter opent de openbare zitting

VASTE PUNTEN
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Goedkeuring verslag vorige zitting
GOEDGEKEURD

Notulen
Er werden geen opmerkingen meegedeeld.

Bijlagen
1. Notulen GR 24.04.2018.pdf

OPENBARE ZITTING
Albert Beerens
Interne zaken
Secretariaat

20:07 - Pierre Van de Velde betreedt de zitting
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Infrax West - Algemene vergadering - Intrekken besluit
gemeenteraad 24.04.2018 - Agenda - Mandaten
- Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
Op 23 maart 2018 ontvingen wij een brief dd. 22 maart 2018 met uitnodiging voor de algemene
vergadering van de deelnemers in het Intergemeentelijk samenwerkingsverband Infrax West zal
plaatshebben op dinsdag 26 juni 2018 om 18 uur in domein Vossenberg te Hooglede - Hogeweg 194.
Op 26 april 2018 ontvingen wij een mail met nazending van documenten inzake een aantal
agendapunten van deze vergadering.
Argumentatie
De gemeenten-deelnemers dienen hun vertegenwoordigers voor de algemene vergaderingen van een
dienstverlenende vereniging aan te duiden uit de leden van de gemeenteraad.
De vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt telkens herhaald voor de algemene
vergaderingen en onder dit wordt verstaan dat de inhoud van het mandaat, zijnde akkoord met de
agendapunten van de vergadering, dient goedgekeurd te worden door de gemeenteraad.
Een dossier met de documentatiestukken, uitgewerkt door de Raad van Bestuur van Infrax West in
zitting van 19 maart 2018, werd aan de gemeente Opwijk overgemaakt.
De gemeente Opwijk is deelnemer van de opdrachthoudende vereniging Infrax West.
Gelet op de statuten van Infrax West.
1. VERZOEK TOT VERSCHUIVEN EINDDATUM VAN 9 NOVEMBER 2019 NAAR 1 APRIL
2019
De statuten van alle Vlaamse distributienetbeheerders, waaronder Infrax West (met
uitzondering van PBE) vermelden de datum van 9 november 2019 als einddatum.
Artikel 603 van het Decreet over het lokaal bestuur voorziet de mogelijkheid voor de
opdrachthoudende verenigingen die overeenkomstig het Energiedecreet werden aangewezen
als distributienetbeheerder om in de loop van het jaar 2018 via hun algemene vergadering
een verzoek te richten aan de Vlaamse regering om in te stemmen dat de einddatum van de
statutaire duur verschoven (vervroegd) wordt naar 1 april 2019. De beslissing van de
algemene vergadering dient verantwoord te worden in een omstandig verslag dat de
noodzakelijkheid aantoont. De Vlaamse regering kan bij gemotiveerd besluit instemmen met
het aan haar gerichte verzoek.
Vermits de bestuursorganen uiterlijk 31 maart 2019 vernieuwd worden ingevolge de
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018, bestaat het risico dat er op een korte
tijdsspanne twee verschillende raden van bestuur dienen samengesteld te worden. Vandaar
wordt voorgesteld om de aanstelling van de nieuwe bestuurders zo dicht mogelijk bij de
inwerkingtreding van de verlengde distributienetbeheerder te plaatsen. Deze aanpassing
ondersteunt niet alleen de uniformiteit en continuïteit van de bestuurlijke werking, maar
draagt door een identieke behandeling in alle distributienetbeheerders bij tot de uniformiteit
van de verlengde duurtijd.
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VOORSTEL TOT VERLENGING VAN DE TIJDSDUUR VAN 1 APRIL 2019 TOT EN MET
29 MAART 2037
Naast hogervermeld verzoek tot verschuiving van de huidige einddatum wordt
overeenkomstig artikel 603 van het Decreet over Lokaal Bestuur van 22 december 2017
voorgesteld om de duurtijd van de opdrachthoudende vereniging met 18 jaar te verlengen
vanaf 1 april 2019 tot en met 29 maart 2037. Deze nieuwe einddatum geldt voor alle
opdrachthoudende verenigingen – distributienetbeheerders binnen de toekomstige Fluviusgroep en is gebaseerd op deze van PBE, vermits de verlenging van PBE reeds ingang vindt
vanaf 29 maart 2019.
Overeenkomstig artikel 35 van het Decreet houdende de Intergemeentelijke Samenwerking
(artikel 423 van het Decreet over Lokaal Bestuur van 22 december 2017) kan op verzoek van
de gewone meerderheid van het totale aantal deelnemers en op voorwaarde dat het verzoek
gedragen wordt door een drievierde meerderheid van het aantal deelnemende gemeenten, de
algemene vergadering tot de verlenging beslissen met een drievierde meerderheid van het
aantal stemmen.
De gemeenteraadsbeslissingen die daarvoor worden genomen, worden bij het verslag van de
algemene vergadering gevoegd en zijn gebaseerd op een onderzoek, in voorkomend geval op
basis van een vergelijkend onderzoek als er zich verschillende beheersvormen reëel
aandienen.
Uiterlijk 90 dagen vόόr de algemene vergadering die beslist over de verlenging wordt de
agenda door de raad van bestuur aan alle deelnemers toegezonden.
De deelnemers die niet willen verlengen, kunnen daartoe niet verplicht worden en houden op
deel uit te maken van de opdrachthoudende vereniging. Vooraf leggen ze hun beslissing
daartoe voor, die wordt gevoegd bij het verslag van de algemene vergadering. Deelnemers
die nalaten over de verlenging te beslissen of hun beslissing mee te delen, worden geacht
verder deel uit te maken van de opdrachthoudende vereniging.
Het genoemde tijdstip van verlenging situeert zich op het moment van de vernieuwing van de
gemeentelijke mandaten. Vermits het einde van de legislatuur praktisch bereikt is, is het
aangewezen dat de Raad van Bestuur in zijn huidige vorm overeenkomstig artikel 70 van het
Decreet houdende de Intergemeentelijke Samenwerking een evaluatierapport opstelt over de
werking van de opdrachthoudende vereniging tijdens de vorige zes jaar en eveneens een
ondernemingsplan voor de volgende zes jaar. Deze documenten bevatten samen de
motiveringselementen in functie van het onderzoek van het verlengingsvoorstel.
STATUTENWIJZIGINGEN
De voorgestelde statutenwijzigingen vinden hun oorsprong in meerdere domeinen:

aanpassingen n.a.v. de fusie van de werkmaatschappijen Eandis System Operator
cvba en Infrax cvba en in het kader van de ‘multi-utility’ activiteiten met
inwerkingtreding op 1 juli 2018:
*

naamwijziging van Eandis System Operator cvba in Fluvius System Operator;

*

introductie van de werkmaatschappij Fluvius System Operator;

* doelwijziging: het doel van de activiteit warmte en riolering wordt uitvoeriger
omschreven;
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* regeling inzake toewijzing van kosten en opbrengsten vόόr en na 1 juli 2018 over
de verschillende distributienetbeheerders en andere betrokken entiteiten;
*

winstverdeling m.b.t. de activiteit riolering;

* Toevoeging van de exploitatie-overeenkomst (bijlage 3) met werkmaatschappij
Fluvius System Opertator;
*

Detachering van statutair personeel naar Fluvius System Operator cvba.

Uittreding van de Provincie West-Vlaanderen in uitvoering van artikel 80 van het
Vlaamse Decreet houdende de Intergemeentelijke Samenwerking.
-

Aanpassing van de nalatigheidsintrest bij niet volstorting van aandelen.

aanpassingen ingevolge het decreet over het lokaal bestuur van 22 december
2017 met principiële inwerkingtreding op 1 januari 2019:
*

aantal leden van de raad van bestuur;

*

genderbepaling;

*

mogelijkheid van meervoudige voordracht m.b.t. kandidaat-bestuurders;

*

inlassing opstelling code goed bestuur;

* mogelijkheid voor samengevoegde gemeenten om eenzelfde activiteit van
gemeentelijk belang toe te vertrouwen aan één opdrachthoudende vereniging.
Juridische grond
Het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.
Regelgeving: bevoegdheid
Art. 43, §2 , 24° van het gemeentedecreet - De aan de gemeenteraad toegewezen bevoegdheden,
vermeld in het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Art. 44, 1ste alinea van het decreet van 6 juli 2001 inzake intergemeentelijke samenwerking waarbij
bepaald wordt dat de gemeenten-deelnemers hun vertegenwoordiger(s) voor een (buitengewone)
algemene vergadering van een dienstverlenende vereniging moeten aanduiden uit de leden van de
gemeenteraad.
Art. 44, 3 de alinea van het decreet van 6 juli 2001 inzake intergemeentelijke samenwerking dat
bepaalt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger telkens wordt herhaald voor de
algemene vergadering en onder dit wordt verstaan dat de inhoud van het mandaat, zijnde akkoord
met de agendapunten van de jaarvergadering, dient goedgekeurd te worden door de gemeenteraad.
Afschrift te bezorgen aan
Infrax West - Noordlaan 9 - 8820 Torhout - per mail aan secretariaat.torhout@infrax.be - t.a.v. Kaat
Debruyne en Luc Creytens
Jan Couck - schepen : per mail
Pierre Van de Velde - schepen : per mail
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Notulen
De voorzitter geeft toelichting.

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad trekt het besluit dd. 24 april 2018 inzake de goedkeuring van de agenda van de
algemene vergadering van Infrax West van 26 juni 2018 in aangezien niet alle documenten ons op dat
moment werden overgemaakt.

Openbare stemming op artikel 1
- unaniem voor
Artikel 2
De gemeenteraad besluit nu, na in het bezit gesteld te zijn van alle documenten bij de geagendeerde
agendapunten, zijn goedkeuring te hechten aan de agenda en alle bijhorende documenten van de
Algemene Vergadering tevens de jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Infrax West
van 26 juni 2018:
1

Kennisneming verslag van de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering

2

Kennisneming verslag van de commissaris aan de Algemene Vergadering

3 Goedkeuring van de jaarrekening (balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige
besluiten en waarderingsregels)
4

Kwijting aan de bestuurders en de commissaris

5

Goedkeuring statutenwijziging

6 Goedkeuring van het voorstel tot verschuiving einddatum Infrax West van 9 november 2019 naar
1 april 2019 overeenkomstig artikel 603 van het decreet over lokaal bestuur.
7 Goedkeuring van het voorstel tot verlenging duurtijd van Infrax West van 1 april 2019 tot 29
maart 2037 met o.m. goedkeuring van het evaluatierapport met betrekking tot de werking van de
opdrachthoudende vereniging tijdens de vorige zes jaar en van het ondernemingsplan 2019-2024.
8
Kennisneming van voorstel fusie door overneming van Infrax cvba door Eandis System Operator
cvba met naamwijziging in ‘Fluvius System Operator’ – bevestiging van participatie van Infrax West in
de nieuwe werkmaatschappij Fluvius System Operator cvba overeenkomstig artikel 78 van het decreet
houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001.
9

Uittreding provincie West-Vlaanderen

10 Statutaire Benoemingen (onder voorbehoud)
11 Kennisgeving
12 Statutaire mededelingen (onder voorbehoud)
13 Machtiging te verlenen aan Tom Ceuppens, algemeen directeur Infrax West en/of Nick
Vandevelde
secretaris-generaal Eandis en/of Inge De Rijcke secretariaat-generaal Eandis om de beslissingen
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genomen bij agendapunten 5 + 6 + 7 bij authentieke akte vast te stellen en de statuten
overeenkomstig aan te passen.

Openbare stemming op artikel 2
- 14 stem(men) voor: Albert Beerens; Jan Couck; Arianne De Bondt; Inez De Coninck; Inge De
Nil; Johan Deleu; Nico Du Buisson; William Engels; Roland Mortier; Els Van Buggenhout;
Wouter Van Driessche; Pierre Van de Velde; Eline Van de Voorde; Joske Vermeir
- 8 onthouding(en): Luc De Ridder; Marijke De Vis; Jeroen Eenens; Anja Haverals; Ineke
Robijns; Willy Segers; Lutgard Van der Borght; Pol Verhaevert
Artikel 3
De heer Jan Couck, schepen, wonende Dorp 42 te 1745 Opwijk wordt gemandateerd om op de
Algemene vergadering van 26 juni 2018 te handelen conform de beslissingen van deze gemeenteraad.
De heer Pierre Van de Velde, wonende Heerbaan 19 te 1745 Opwijk wordt gemandateerd om op de
Algemene vergadering van 26 juni 2018 te handelen conform de beslissingen van deze gemeenteraad.

Openbare stemming op artikel 3
Artikel 4
De gemeenteraad besluit :
- een verzoek te formuleren en te ondersteunen tot verschuiving van de huidige statutaire einddatum
van de opdrachthoudende vereniging Infrax West van 9 november 2019 naar 1 april 2019 (*).
- een verzoek te formuleren en goed te keuren tot verlenging van de opdrachthoudende vereniging
Infrax West van 1 april 2019 tot en met 29 maart 2037 en haar deelneming in de opdrachthoudende
vereniging Infrax West te verlengen voor deze duurtijd na onderzoek van onder meer de documenten
die bij de oproeping inzake agendapunt 7 zijn gevoegd (*);
- zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde statutenwijzigingen van de opdrachthoudende
vereniging Infrax West;
(*) onder de opschortende voorwaarde van inwerkingtreding van artikel 603 van het decreet over het
lokaal bestuur

Openbare stemming op artikel 4

Bijlagen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Uitnodiging Infrax West.pdf
20180626 AV bijlage agendapunt
20180626 AV bijlage agendapunt
20180626 AV bijlage agendapunt
20180626 AV bijlage agendapunt
- commentaarnota.pdf
20180626 AV bijlage agendapunt
versie.pdf
20180626 AV bijlage agendapunt
20180626 AV bijlage agendapunt
20180626 AV bijlage agendapunt

1
2
3
5

Verslag RvB a AV ondertekend.pdf
verslag commissaris revisor.pdf
JAARREKENING VOLLEDIG.pdf
statutenwijziging Infrax West -2018-- Statutenwijzigingen

5 statutenwijziging Infrax West ONTWERPstatuten - finale
6 verschuiving einddatum Infrax West.pdf
7 Evaluatierapport Infrax West.pdf
7 Ondernemingsplan IXW 2019-2024 incl cijfers.pdf
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10.
11.
12.
13.
14.
15.

20180626 AV bijlage agendapunt 7 verlenging duurtijd Infrax West.pdf
20180626 AV bijlage agendapunt 11 kennisgeving.pdf
Besluit GR 21.11.2017 Infrax West
Besluit.pdf
Infrax West - AV uitn 1 bis NAZENDING gemeenten.pdf
Infrax West - AV bijlage agendapunt 5 wijzigingen aan het doel bijzonder verslag RvB
ondertekend. en staat activa passiva.pdf
16. Infrax West AV bijlage agendapunt 8 kennisneming fusie door overneming van Infrax door
Eandis met naamswijziging Fluso.pdf
17. Infrax West AV bijlage agendapunt 8 bevestiging van participatie van Infrax West in Fluso.pdf
18. Infrax West AV bijlage agendapunt 9 uittreding provincie West-Vlaanderen.pdf
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Cipal - Algemene vergadering - Agenda - Mandaten Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
Op 20 april 2018 ontving de gemeentesecretaris een mail met uitnodiging tot de algemene
vergadering van Cipal op 15 juni 2018 om 10.30 uur in het in het seminariecomplex De Vesten,
Kanaalweg 6/1, 2430 Laakdal.
Argumentatie
De gemeenten-deelnemers dienen hun vertegenwoordiger(s) voor een (buitengewone) algemene
vergadering van een dienstverlenende vereniging aan te duiden uit de leden van de gemeenteraad.
De vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt telkens herhaald voor de
(buitengewone) algemene vergadering en onder dit wordt verstaan dat de inhoud van het mandaat,
zijnde akkoord met de agendapunten van de vergadering, dient goedgekeurd te worden door de
gemeenteraad.
De agenda van deze algemene vergadering is :
1. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de enkelvoudige
jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2017.
2. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2017, afgesloten
op 31 december 2017.
3. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de geconsolideerde
jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2017.
4. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2017,
afgesloten op 31 december 2017.
5. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris voor de
uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2017.
6. Vervanging van een op voordracht van de provincie Antwerpen benoemde bestuurder.
7. Benoeming en vervanging van leden van het adviescomité.
8. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering.
Juridische grond
Het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.
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Regelgeving: bevoegdheid
Art. 43, §2 , 24° van het gemeentedecreet - De aan de gemeenteraad toegewezen bevoegdheden,
vermeld in het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Art. 44, 1ste alinea van het decreet van 6 juli 2001 inzake intergemeentelijke samenwerking waarbij
bepaald wordt dat de gemeenten-deelnemers hun vertegenwoordiger(s) voor een (buitengewone)
algemene vergadering van een dienstverlenende vereniging moeten aanduiden uit de leden van de
gemeenteraad.
Art. 44, 3 de alinea van het decreet van 6 juli 2001 inzake intergemeentelijke samenwerking dat
bepaalt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger telkens wordt herhaald voor de
algemene vergadering en onder dit wordt verstaan dat de inhoud van het mandaat, zijnde akkoord
met de agendapunten van de jaarvergadering, dient goedgekeurd te worden door de gemeenteraad.
Afschrift te bezorgen aan
Cipal - Cipalstraat - 2440 Geel - per mail aan Koen Goor
Jan Couck - schepen : per mail
Wouter Van Driessche - gemeenteraadslid : per mail
Notulen
De voorzitter geeft toelichting.

Besluit
Artikel 1
De voorgelegde agenda van de algemene vergadering van Cipal op 15 juni 2018 wordt door de
gemeenteraad goedgekeurd.

Openbare stemming op artikel 1
- unaniem voor
Artikel 2
De heer Jan Couck, eerste schepen, wonende Dorp 42 in 1745 Opwijk wordt gemandateerd om de
agenda van de voormelde algemene vergadering goed te keuren.
De heer Wouter Van Driessche, raadslid, wonende Nanovestraat 26 in 1745 Opwijk, wordt als
plaatsvervanger gemandateerd om de agenda van de voormelde algemene vergadering goed te
keuren.

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

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

4

Cipal - Toelichtende nota.pdf
Cipal - jaarverslag 2017.pdf
Cipal - Modelbesluit.pdf
Cipal - Adviescomite.pdf
Cipal - Formulier I.pdf
Cipal - Formulier V.pdf
Cipal - Presentiegelden - Formulier I.pdf
Cipal - Presentiegelden - Formulier II.pdf
Cipal - Presentiegelden - Formulier IV.pdf
Cipal - Presentiegelden - Formulier V.pdf
Cipal - BAV 15.12.2017.pdf
Cipal - Gecoordineerde statuten.pdf
Cipal - besluit GR 27 mei 2014 - Aanduiding vertegenwoordigers.pdf
Besluit CBS 29.11.2016 - CIPAL.pdf
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Intradura - Statutaire gewone algemene vergadering Agenda - Mandaten - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
Afvalintercommunale Intradura nodigt de gemeente Opwijk uit voor de statutaire gewone algemene
vergadering welke zal plaats vinden op woensdag 27 juni 2018 om 18 uur in de kantoren van
Intradura. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de agenda van deze vergadering goed te keuren en
de aangeduide vertegenwoordigers te mandateren om de agenda op deze vergadering goed te
keuren.
Argumentatie
De gemeenten-deelnemers dienen hun vertegenwoordigers voor een buitengewone algemene
vergadering van een dienstverlenende vereniging aan te duiden uit de leden van de gemeenteraad.
De vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordigers wordt telkens herhaald door de algemene
vergadering en onder dit wordt verstaan dat de inhoud van het mandaat, zijnde akkoord met de
agendapunten van de jaarvergadering, dient goedgekeurd te worden door de gemeenteraad.
De agenda van de statutaire gewone algemene vergadering op 27 juni 2018 omvat volgende punten :
1. Notulen van de buitengewone algemene vergadering van 20 december 2017: goedkeuring
2. Verskag der activiteiten van het afgelopen boekjaar 2017
3. Jaarrekening 2017 met balans, resultatenrekening, sociale balans per 31.12.2017, het voorstel
van bestemming van het resultaat en toelichting :goedkeuring (art.40)
4. Verslag van de raad van bestuur :goedkeuring (art.40)
5. Verslag van de commissaris over het 1ste maatschappelijke dienstjaar : goedkeuring (art.40)
6. Bestuur : kwijting aan bestuurders, commissaris (art.40)
7. Vaststelling resultaatbestemming (art.47)
8. Varia.
Juridische grond
Het decreet van 6 juli 2001 houdende de Intergemeentelijke samenwerking.
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Regelgeving: bevoegdheid
Art. 43, §2 , 24° van het gemeentedecreet - De aan de gemeenteraad toegewezen bevoegdheden,
vermeld in het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Art. 44, 1ste alinea van het decreet van 6 juli 2001 inzake intergemeentelijke samenwerking waarbij
bepaald wordt dat de gemeenten-deelnemers hun vertegenwoordiger(s) voor een buitengewone
algemene vergadering van een dienstverlenende vereniging moeten aanduiden uit de leden van de
gemeenteraad.
Art. 44, 3de alinea van het decreet van 6 juli 2001 inzake intergemeentelijke samenwerking dat
bepaalt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordigers telkens wordt herhaald voor
de algemene vergadering en onder dit wordt verstaan dat de inhoud van het mandaat, zijnde akkoord
met de agendapunten van de jaarvergadering, dient goedgekeurd te worden door de gemeenteraad.
Afschrift te bezorgen aan
Intercommunale Haviland - Brusselsesteenweg 617 - 1731 Asse - per mail aan
ann.scheys@haviland.be
De heer Roland Mortier, vertegenwoordiger - per mail
De heer Nico Du Buisson, plaatsvervangend aangeduide vertegenwoordiger - per mail
Notulen
De voorzitter geeft toelichting.

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de agenda van de statutaire gewone algemene vergadering van Intradura die
zal plaatsvinden op 27 juni 2018 goed.

Openbare stemming op artikel 1
- unaniem voor
Artikel 2
De gemeenteraad besluit de aangeduide vertegenwoordigers Roland Mortier en Nico Du Buisson,
gemeenteraadsleden, te mandateren om de agenda van deze statutaire gewone algemene
vergadering van Intradura die zal plaatsen op 27 juni 2018 goed te keuren.

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

Bijlagen
1. Intradura - Uitnodiging.pdf
2. Intradura - Ontwerp gemeenteraadsbeslissing - goedkeuring agenda.pdf
3. Intradura - jaarverslag Intradura 2017.pdf
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4.
5.
6.
7.
8.

5

Intradura - 12 2017 Rapportering Intradura - Presentatie.pdf
Intradura - 12 2017 Rapportering Intradura.pdf
Intradura - jaarrekening 2017.pdf
Intradura- Getekend CV 2017 Intradura.pdf
Besluit GR 31.10.2017 - Agenda - Mandaten.pdf

2018_GR_00071

Zefier - bijzondere algemene vergadering - Agenda Volmachten - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
Eind december 2017 beslisten de algemene vergaderingen van de Vlaamse financieringsverenigingen
Figga, Finea, Finigem, Finilek en Finiwo tot volledige opsplitsing van hun activiteiten. Alle participaties
in milieuvriendelijke energieprojecten zouden daarbij overgedragen worden aan de nieuwe holding
Zefier cvba. De splitsing van voornoemde financieringsverenigingen is per 1 april 2018 in werking
getreden en de gemeente Opwijk wordt welkom geheten als vennoot van Zefier cvba. De
financieringsverenigingen hebben bijgevolg opgehouden te bestaan en hun vermogen is overgedragen
aan enerzijds Zefier cvba en anderzijds hun respectieve zusterdistributienetbeheerders. De
financieringsvereniging IKA heeft daarentegen beslist om zichzelf niet op te splitsen en blijft
vooralsnog onafhankelijk verder bestaan.
Op 4 mei 2018 ontvingen wij een brief dd. 3 mei 2018 met uitnodiging tot de bijzondere algemene
vergadering van Zefier cvba op 28 juni 2018 om 12u30 in de Montil - Moortelstraat 8 te Affligem
(Essene).
Argumentatie
Conform artikel 28 van de statuten van Zefier kan ons bestuur een volmachtdrager op de bijzondere
algemene vergadering afvaardigen. Artikel 28§2. Een vennoot mag zich op de algemene vergadering
door middel van een schriftelijke volmacht door enige andere persoon laten vertegenwoordigen.
Volmachthouders kunnen meerdere vennoen vertegenwoordigen.
De oproeping voor de algemene vergadering kan bepalen aan welke modaliteiten de volmachten voor
de algemene vergadering moeten voldoen. Indien de oproeping van de algemene vergadering de
voorafgaande neerlegging van de volmachten voorschrijft moet deze neerlegging minstens drie dagen
voor de vergadering gebeuren. Zij verwachten het ingevulde en ondertekende volmachtformulier
uiterlijk op 25 juni 2018.
De agenda van deze vergadering is :
1. Kennisname jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris van
de Financieringsvereniging voor de gemeenten van Gaselwest DV over het boekjaar afgesloten
op 31december2017;
2. Goedkeuring jaarrekening van de Financieringsvereniging voor de gemeenten van Gaselwest
DV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017;
3. Kwijting aan bestuurders en commissaris van de Financieringsvereniging voor de gemeenten
van Gaselwest DV;
4. Kennisname jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris van
de Financieringsvereniging voor de Energievoorziening in het Antwerpse DV over het
boekjaar afgesloten op 31 december 2017;
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5. Goedkeuring jaarrekening van de Financieringsvereniging voor de Energievoorziening in
het Antwerpse DV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017;
6. Kwijting aan bestuurders en commissaris van de Financieringsvereniging voor de
Energievoorziening in het Antwerpse DV;
7. Kennisname jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris van Fingem
DV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017;
8. Goedkeuring jaarrekening van Fingem DV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017;
9. Kwijting aan bestuurders en commissaris van Fingem DV;
10. Kennisname jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris van Finilek
DV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017;
11. Goedkeuring jaarrekening van Finilek DV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017;
12. Kwijting aan bestuurders en commissaris van Finilek DV;
13. Kennisname jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris van
de Financieringsintercommunale voor Investeringen in West- en Oost-Vlaanderen DV over
het boekjaar afgesloten op 31 december 2017;
14. Goedkeuring jaarrekening van de Financieringsintercommunale voor Investeringen in Westen Oost-Vlaanderen DVover het boekjaar afgesloten op 31 december 2017;
15. Kwijting aan bestuurders en commissaris van de Financieringsintercommunale voor Investeringen
in West- en Oost-Vlaanderen DV;
16. Volmacht met betrekking tot de uitvoering van de genomen beslissingen.
Juridische grond
Wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen, artikel 180.
Regelgeving: bevoegdheid
Artikel 42, §2 van het gemeentedecreet van 15.07.2005 : De gemeenteraad bepaalt het beleid van de
gemeente en kan daartoe algemene regels vaststellen.
Artikel 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
Zefier cvba - Ravensteingalerij 4 bus 2 - 1000 Brussel - per mail aan philippe.rossie@zefier.be
Notulen
De voorzitter geeft toelichting.

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad besluit om, na onderzoek van de documenten die bij de oproeping zijn gevoegd en
de informatie voor de vennoten, de goedkeuring te hechten aan de voormelde dagorde en alle
afzonderlijke punten van de dagorde van de bijzondere algemene vergadering van Zefier cvba van 28
juni 2018.

Openbare stemming op artikel 1
- unaniem voor
Artikel 2
Mevrouw Joske Vermeir, schepen, wonende Ravensveld 3 te 1745Opwijk, wordt aangeduid als
volmachtdrager van de gemeente Opwijk om deel te nemen aan de bijzondere algemene vergadering
van Zefier cvba op 28 juni 2018.
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Geheime stemming op artikel 2
- 14 stem(men) voor: Joske Vermeir
- 5 stem(men) voor: Lutgard Van der Borght
- 3 onthouding(en)
Artikel 3
De heer William Engels, raadslid, wonende Neerveldstraat 19 te 1745 Opwijk, wordt aangeduid als
plaatsvervangend volmachtdrager van de gemeente Opwijk om deel te nemen aan de bijzondere
algemene vergadering van Zefier cvba op 28 juni 2018.

Geheime stemming op artikel 3
- 14 stem(men) voor: William Engels
- 5 stem(men) voor: Ineke Robijns
- 3 onthouding(en)

Bijlagen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
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Zefier - uitnodiging - volmacht.pdf
Zefier - Informatie aan de vennoten.pdf
Zefier - uitnodiging bijzondere algemene vergadering.pdf
Figga - jaarrekening.pdf
Figga - verslag raad van bestuur.pdf
Figga - verslag van de commissaris.pdf
Finea - jaarrekening.pdf
Finea - jaarverslag 2017.pdf
Finea - verslag van de commissaris.pdf
Fingem - jaarrekening.pdf
Fingem - verslag raad van bestuur.pdf
Finilek - jaarverslag.pdf
Finiwo - jaarrekening.pdf
Finiwo - verslag van de commissaris.pdf
Besluit GR 24.10.2017 - Finilek - afsplitsing.pdf
Besluit GR 22.11.2016.pdf

2018_GR_00072

Blijdorp III - Algemene vergadering - Agenda mandaten - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de aangeduid vertegenwoordigers te mandateren om de
agenda van de algemene vergadering van Blijdorp op 26 juni 2018 goed te keuren.
Argumentatie
De gemeenten-deelnemers dienen hun vertegenwoordiger(s) voor een (buitengewone) algemene
vergadering van een dienstverlenende vereniging aan te duiden uit de leden van de gemeenteraad.
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De vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt telkens herhaald voor de algemene
vergadering en onder dit wordt verstaan dat de inhoud van het mandaat, zijnde akkoord met de
agendapunten van de jaarvergadering, dient goedgekeurd te worden door de gemeenteraad.
De agenda van deze vergadering is :








Goedkeuring verslag vorige vergadering - 5 december 2017
Rekeningen 2017 - kwijting bestuurders en commissaris-revisor
Benoeming revisor voor de komende drie jaar
Activiteitenverslag 2017 van Blijdorp III
Uittreding Provincie Oost-Vlaanderen (stand van zaken)
Masterplan Blijdorp vzw (stand van zaken)
Varia

Juridische grond
Het decreet van 6 juli 2001 houdende de Intergemeentelijke samenwerking.
Regelgeving: bevoegdheid
Art. 43, §2 , 24° van het gemeentedecreet - De aan de gemeenteraad toegewezen bevoegdheden,
vermeld in het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Art. 44, 1ste alinea van het decreet van 6 juli 2001 inzake intergemeentelijke samenwerking waarbij
bepaald wordt dat de gemeenten-deelnemers hun vertegenwoordiger(s) voor een (buitengewone)
algemene vergadering van een dienstverlenende vereniging moeten aanduiden uit de leden van de
gemeenteraad.
Art. 44, 3 de alinea van het decreet van 6 juli 2001 inzake intergemeentelijke samenwerking dat
bepaalt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger telkens wordt herhaald voor de
algemene vergadering en onder dit wordt verstaan dat de inhoud van het mandaat, zijnde akkoord
met de agendapunten van de jaarvergadering, dient goedgekeurd te worden door de gemeenteraad.
Afschrift te bezorgen aan
Blijdorp III - Blijdorpstraat 3 - 9255 Buggenhout - mail : Buggenhout@Blijdorp.be
Mevr. Arianne De Bondt, raadslid - per mail
De heer Roland Mortier, raadslid - per mail
Notulen
De voorzitter geeft toelichting.

Besluit
Artikel 1
De voorgelegde agenda van de algemene vergadering van Blijdorp III op 26 juni 2018 wordt door de
gemeenteraad goedgekeurd.

Openbare stemming op artikel 1
- unaniem voor
Artikel 2
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Mevrouw Arianne De Bondt, bovenvermeld gemeenteraadslid, wordt als vertegenwoordiger van vzw
Blijdorp gemandateerd om de agenda van de algemene vergadering op 26 juni 2018 goed te keuren.
De heer Roland Mortier, bovenvermeld gemeenteraadslid, wordt als plaaatsvervangend
vertegenwoordiger gemandateerd om de agenda van de algemene vergadering van vzw Blijdorp op
26 juni 2018 goed te keuren.

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

Bijlagen
1.
2.
3.
4.
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Blijdorp - Uitnodiging.pdf
Blijdorp - Financieel verslag.pdf
Blijdorp - Activiteitenverslag - 4155_001.pdf
Besluit GR 21.11.2017.pdf

2018_GR_00073

Havicrem - Algemene vergadering - Agenda - Mandaten Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
Op 15 mei 2018 ontvingen wij een aangetekende brief dd. 9 mei 2018 met uitnodiging tot de
algemene vergadering van Havicrem op 27 juni 2018 om 19.00 uur in het crematorium Daelhof,
Erasmuslaan 50 te 1804 Eppegem.
Argumentatie
De gemeente Opwijk is deelnemer van het intergemeentelijk samenwerkingsverband Havicrem,
opgericht op 10 juni 2003 en bekend gemaakt in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van 26
september 2003, onder het nummer 03099363.
De gemeenten-deelnemers dienen hun vertegenwoordiger(s) voor een (buitengewone) algemene
vergadering van een dienstverlenende vereniging aan te duiden uit de leden van de gemeenteraad.
De vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt telkens herhaald voor de
(buitengewone) algemene vergadering en onder dit wordt verstaan dat de inhoud van het mandaat,
zijnde akkoord met de agendapunten van de vergadering, dient goedgekeurd te worden door de
gemeenteraad.
De agenda van deze vergadering is :
1. Notulen algemene vergadering 20 december 2017 : goedkeuring
2. Personeel : stand van zaken
3. Gebouw en installaties : stand van zaken
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4.
5.
6.
7.
8.

Werking 2017 in cijfers : overzicht
Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2017
Verslag bedrijfsrevisor : goedkeuring
Bestuur : kwijting aan de bestuurders en de revisor
Varia.

Regelgeving: bevoegdheid
Artikel 57, §1 van het gemeentedecreet van 15.07.2005 : Het college van burgemeester en schepenen
bereidt de beraadslagingen en de besluiten van de gemeenteraad voor. Het voert de besluiten van de
gemeenteraad uit.
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, inzonderheid op de bepalingen van de artikels
432 en 454.
Artikel 33 van de gecoördineerde statuten van Havicrem.
Afschrift te bezorgen aan
Havicrem - per mail : birgitte.emmerechts@havicrem.be
Roland Mortier : per mail
Nico Du Buisson : per mail
Notulen
De voorzitter geeft toelichting.

Besluit
Artikel 1
De voorgelegde agenda van de algemene vergadering van Havicrem op 27 juni 2018 wordt door de
gemeenteraad goedgekeurd.

Openbare stemming op artikel 1
- unaniem voor
Artikel 2
De heer Roland Mortier, raadslid, wonende Steenweg op Dendermonde 31 - 1745 Opwijk, wordt
gemandateerd om de agenda van de algemene vergadering van Havicrem op 27 juni 2018 goed te
keuren.
De heer Nico Du Buisson, raadslid, wonende Dageraadweg 22 - 1745 Opwijk, wordt gemandateerd als
plaatsvervanger om de agenda van de algemene vergadering van Havicrem op 27 juni 2018 goed te
keuren.

Openbare stemming op artikel 2
- 14 stem(men) voor: Albert Beerens; Jan Couck; Arianne De Bondt; Inez De Coninck; Inge De
Nil; Johan Deleu; Nico Du Buisson; William Engels; Roland Mortier; Els Van Buggenhout;
Wouter Van Driessche; Pierre Van de Velde; Eline Van de Voorde; Joske Vermeir
- 8 onthouding(en): Luc De Ridder; Marijke De Vis; Jeroen Eenens; Anja Haverals; Ineke
Robijns; Willy Segers; Lutgard Van der Borght; Pol Verhaevert
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Bijlagen
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Havicrem Havicrem Havicrem Havicrem Havicrem Besluit GR

Uitnodiging vergadering.pdf
Jaarrekening en jaarverslag RVB, verslag van commissaris.pdf
Geindiv.overzicht ontvangen vergoedingen en presentiegelden.pdf
Model besluit.pdf
Verslag AV 20 december 2017.pdf
21.11.2017.pdf

Dienst Financiën
Dienst Financiën
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2018_GR_00065

Kerkfabrieken - Advies over de rekening 2017 van de
vier Opwijkse kerkfabrieken, ingediend door het centraal
kerkbestuur van Opwijk - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
Schrijven vanwege het Centraal Kerkbestuur van Opwijk bevattende:
 de jaarrekening 2017 + toelichting van elke kerkfabriek
 de bijlage bij de jaarrekening 2017 van elke kerkfabriek
 overzichtstabel
Argumentatie
Alle rekeningen 2017 sluiten af met een overschot in exploitatie.
Kerkfabriek
Sint-Paulus
O.L.V Middelares
Sint-Jozef
Sint-Pietersbanden
Totalen

Rekening 2017
16.484,94
21.833,50
10.652,72
15.601,30
64.572,46

In investeringen sluiten de rekeningen als volgt af:
Kerkfabriek
Sint-Paulus
O.L.V Middelares
Sint-Jozef
Sint-Pietersbanden
Totalen

Rekening 2017
13.723,97
12.218,10
/
12.500
38.442,07

Regelgeving: bevoegdheid
Artikel 43, §2, 10°van het gemeentedecreet van 15.07.2005 : De gemeenteraad is bevoegd voor
beslissingen die de wet, het decreet of het uitvoeringsbesluit uitdrukkelijk aan de gemeenteraad
voorbehoudt.
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Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
wetgeving op de erkende erediensten
omzendbrief BB2013/01 betreffende de boekjouding van de erediensten, meer in het bijzonder de
regels ivm de jaarrekening.
Notulen
De burgemeester geeft toelichting.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad geeft een gunstig advies over de rekening 2017 van de vier Opwijkse kerkfabrieken,
zoals deze zijn ingediend door het Centraal Kerkbestuur van de gemeente Opwijk, dd. 21 maart 2017

Bijlagen
1. overzicht.pdf

Aankoop en contractbeheer
Aankoop en contractbeheer
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2018_GR_00075

Patrimonium - Ruil percelen Pastoriedreef - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
Dit dossier gaat over de ruil van 2 percelen grond gelegen aan de Pastoriedreef. De gemeente Opwijk
is eigendom van perceel sectie B, deel van 577/B (9a 18ca 5dca) - CP & C Consulting is eigendom van
perceel Sectie B, 377/E (1a 26ca 9dca). Het voorstel is om deze 2 percelen te ruilen. Gelet op het
waardeverschil tussen de 2 percelen, zal CP & C Consulting nog een opleg moeten betalen van €
7.920.
Het perceel dat de gemeente afstaat sluit aan bij de eigendom die CP & C Consulting al bezit. Het
perceel dat de gemeente ontvangt zorgt ervoor dat het pad dat momenteel eigenlijk privaat eigendom
is van CP & C consulting (maar wel als openbaar domein gebruikt momenteel) openbaar domein kan
worden.
Argumentatie
Het schattingsverslag opgemaakt door landmeter E. Van den Broeck.
Het opmetingsplan opgemaakt door landmeter expert P. Verdoodt.
De ontwerp ruilakte opgemaakt door notaris Fermon.
Juridische grond
Artikel 43 §2, 12° van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 ;
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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
de verrichting niet behoort tot de aangelegenheden van dagelijks bestuur en niet nominatief in het
vastgestelde budget is opgenomen.

Financiële informatie
Visum: Geen visum ontvangen
Financiële informatie

Notulen
De burgemeester geeft toelichting;
Een raadslid vraagt wat er zal gebeuren met het stuk grond dat de nieuwe eigenaar verkrijgt.
Er wordt tevens opgemerkt dat de gemeente geen enkel voordeel heeft bij deze transacate aangezien
de gemeente eigenlijk een eigen stuk grond koopt, aldus een raadslid. De voetweg op dat stuk grond
werd al jaren als openbaar domein gebruikt.Om deze reden gaat men ook niet akkoord met het delen
van de kosten.
De burgemeester antwoordt dat er nu een duidelijke lijn verkregen worden tussen openbaar en
privaat domein. De voetweg op privé-domein dat nu in de wegenis zal moeten opgenomen worden,
schenkt klare wijn. Een goede compromis kunnen sluiten, was belangrijk
Een raadslid vraagt zich af of het geen bebost perceel betreft? Kan je dit dan wel verkopen zonder
toelating van de Vlaamse Overheid?
De burgemeester antwoordt dat het een perceel betreft waar wat bomen op staan, maar niet echt een
bebosd perceel, Het perceel zal als groen bewaard blijven.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de ruil goed van perceel sectie B, deel van 577/B (9a 18ca 5dca) voor perceel
Sectie B, 377/E (1a 26ca 9dca) mits een opleg van € 7.920 te betalen door CP & C consulting.
De kosten van de ruilovereenkomst, schatting, opmeting e.d. worden elk voor de helft betaald.
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Artikel 2
De gemeenteraad keurt de bepalingen vermeld in de ontwerp ruilakte goed.

Artikel 3
De voorzitter van de gemeenteraad, de heer William Engels en de gemeentesecretaris mevrouw
Katleen Biesemans, zullen namens de gemeente Opwijk de desbetreffende notariële akte
ondertekenen.

Bijlagen
1. Schattingsplan
2. Opmetingsplan Pastoriedreef
3. Ruilakte.pdf

Johan Deleu
Infrastructuur
Infrastructuur
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2018_GR_00070

Vervoerregio Vlaamse Rand rond Brussel - Toetreding Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
De gemeente Opwijk wil uit de Vervoerregio Aalst uitstappen en toetreden tot de Vervoerregio
Vlaamse Rand rond Brussel. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld akkoord te gaan met de
toetreding tot deze regio.
Argumentatie
De gemeenteraad van 21 februari 2017 keurde de toetreding goed tot het proefproject Vervoerregio
Aalst. Ondertussen heeft de Vlaamse Regering de vervoerregio’s geïntroduceerd en werd Vlaanderen
ingedeeld in regio’s. Agentschap Wegen en Verkeer stemt haar werking af op deze regio’s en stelt een
regiomanager aan. De Regiomanager is onze vaste contactpersoon bij AWV en aanspreekpunt voor
alle projecten en opdrachten van AWV in onze regio.
Concreet betekent dit voor Opwijk dat wij voortaan onder Agentschap Wegen en Verkeer OostVlaanderen zouden vallen omdat Opwijk tot de Vervoerregioraad Aalst behoort. De randgemeenten
van de regio’s krijgen de kans om aan te geven tot welke regio zij willen behoren.
Omdat de indeling van de regio's blijkbaar toch verstrekkende gevolgen heeft, heeft het college aan
de gouverneur gevraagd om uit de vervoerregioraad Aalst te mogen uitstappen en toe te treden tot
de regio Vlaamse Rand rond Brussel, waar ook onze buurgemeenten Merchtem en Asse toe behoren,
conform de politiezone, de brandweerzone e.d.
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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Afschrift te bezorgen aan
Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Diestsepoort 6
bus 82, 3000 Leuven.
Notulen
De schepen van mobiliteit geeft toelichting.
Een raadslid merkt op hierbij toch een dubbel gevoel te hebben: Opwijk is toch ook gericht op Aalst
en Dendermonde (bijv ziekenhuizen) en het was toch bedoeling om synergieën te vinden?
Volgens de schepen moest de gemeente een keuze maen en kiezen is altijd een stuk verliezen.
Kunnen we uitgenodigd worden op de andere vergadering, wordt er gevraagd?
De schepen antwoordt dat dit niet kan. De gemeente kan enkel deelnemen aan 1 regioraad?.
Anderzijds is er toch ook overleg nodig tussen de regio's. De logica op dit ogenblik zegt eerder dat
Opwijk zich moet engageren in de regio Vlaamse Rand.
Op welke termijn diende de keuze gemaakt te worden?
Volgens de schepen dient nu de keuze te worden gemaakt, de proefregioraden zijnimmers al
opgestart, we kunnen niet blijven wachten. De grootste problemen situeren zich eerder richting
Brussel (lijn) dan richting Aalst en Dendermonde.

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

Besluit
Artikel 1
De gemeente Opwijk stapt uit de Vervoerregioraad Aalst en treedt toe tot de Vervoerregio Vlaamse
Rand rond Brussel.

Artikel 2
De schepen bevoegd voor Mobiliteit is de ‘bestuurlijke’ vertegenwoordiger van de gemeente in de
Vervoerregio Vlaamse Rand rond Brussel. Bij verhindering duidt het college een vervanger aan.

Artikel 3
De verantwoordelijke voor mobiliteit is de ‘ambtelijke’ vertegenwoordiger van de gemeente in de
Vervoerregio Vlaamse Rand rond Brussel.

Artikel 4
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Deze beslissing wordt overgemaakt aan het departement MOW

Bijlagen
1. indeling vervoerregio-s.pdf

Dienst Financiën
Dienst Financiën
11
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Borgstelling - Borgstelling voor kredietopening V.C.E.
Mazenzele VZW - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
Voor de financiering van hun sportinfrastructuur gaat VCE Mazenzele VZW een lening aan. Mits
borgstelling van de gemeente krijgen ze hiervoor betere voorwaarden.
VCE Mazenzele VZW gaat een kredietopening ten belope van € 200.000 aan bij Belfius Bank.
Deze kredietopening zal worden omgezet in een krediet bestemd voor de bouw van kantines en
kleddkamers op campus Tessekouter. (de kredietbrief wordt toegevoegd in bijlage)
Argumentatie
De gemeente wenst verenigingen te steunen bij de aanleg van sportinfrastructuur. Het borgstaan voor
een lening past in dit kader.
Regelgeving: bevoegdheid
Artikel 57, §3, 3° van het gemeentedecreet van 15.07.2005 : Het college van burgemeester en
schepenen is bevoegd voor het financieel beheer, onverminderd de bevoegdheden van de
gemeenteraad.
Notulen
De schepen van sport geeft toelichting.
Een raadslid is bezorgd over de extra verbintenis, de ernstige stijging van het financieel risico ten
aanzien van EMO, doch het doel an sich wordt wel gesteund.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeente verklaart zich onvoorwaardelijk en onherroepelijk hoofdelijk borg te stellen voor de
terugbetaling van alle bedragen die door de kredietnemer verschuldigd zouden zijn ten gevolge van
het krediet nr 071-0597048-74 € 200.000 (met uitsluiting van de reeds bestaande of toekomstige
kredieten) wat betreft zowel het kapitaal als de intresten (verwijlintresten inbegrepen), de
reserveringscommissie, de onkosten en de bijhorigheden.
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De gemeente machtigt Belfius Bank op het debet van haar rekening-courant, met waarde van hun
vervaldag, om het even welke bedragen te boeken, verschuldigd door de kredietnemer in het kader
van dit krediet van € 200.000 en die noch mochten onbetaald blijven na een tijdsverloop van 30
dagen, berekend vanaf de vervaldag. Het waarborggevend bestuur zal hiervan op de hoogte
gehouden worden door middel van een afschrift van de correspondentie aan de kredietnemer. De
borgsteller (de gemeente) zal, binnen een redelijke termijn, worden in kennis gesteld van
achterstallige betalingen.
De gemeente verbindt zich, tot de eindvervaldtum van dit krediet alle nodige maatregelen te nemen
om de storting te verzekeren op haar rekening geopend bij deze maatschappij van al de sommen die
er op dit ogenblik gecentraliseerd worden, hetzij uit hoofde van de wet (o.a. haar aandeel in het
gemeentefonds en in elk ander fonds dat dit zou vervangen of aanvullen, de opbrengst van de
gemeentelijke opcentiemen op de rijks-, gewest- en provinciebelastingen, alsmede de mede de
opbrengst van gemeentebelastingen geïnd door de staat of het gewest), hetzij uit hoofde van een
overeenkomst, en dit niettegenstaande elke eventuele wijziging in de manier van de inning van deze
inkomsten.
De gemeente machtigt Belfius bank ertoe deze inkomsten aan te wenden tot dekking van de
bedragen die door de kredietnemer, uit welke hoofde ook, mochten verschuldigd zijn in het kader van
dit krediet en die aan de gemeente aangerekend worden.
Deze door de gemeenteraad gegeven machtiging geldt als onherroepelijke delegatie in het voordeel
van Belfius Bank.
De gemeente kan zich niet beroepen, noch op de bepalingen van eventuele overeenkomsten tussen
zichzelf en de kredietnemer, noch op om het even welke beschikking om haar verplichtingen uit
hoofde van deze borgstelling niet uit te voeren. De gemeente ziet af van het voorrecht van uitwinning
en van elke indeplaatsstelling in de rechten van Belfius Bank en van elk verhaal tegen de
kredietnemer, tegen elke medeschuldenaar of medeborg zolang Belfius Bank niet volledig is
terugbetaald in kapitaal, intresten, kosten en bijhorigheden.
De gemeente staat aan Belfius Bank het recht toe om aan de kredietnemer alle uitstel, voordelen en
schikkingen toe te kennen die Belfius Bank geschikt acht. De gemeente verklaart uitdrukkelijk dat de
borgtocht gehandhaafd blijft, tot beloop van de hierboven vermelde bedragen, welke wijziging Belfius
Bank en/of de kredietnemer ook mogen aanbrengen aan de bedragen en/of modaliteiten van het aan
de kredietnemer toegekende krediet. Belfius Bank wordt uitdrukkelijk ontslagen van de verplichting de
gemeente kennis te geven van de wijziging waarvan hierboven sprake.Er wordt ten overvloede
bepaald dat de gemeente eveneens verzaakt aan het voordeel van artikel 2037 van het Belgisch
burgerlijk Wetboek, volgens hetwelk de borg ontslagen is wanneer door toedoen van de schuldeiser,
de indeplaatststelling ten gunste van de borg niet meer tot stand kan komen.
Aangezien de kredietnemer zich verbonden heeft, om in geval van liquidatie, onmiddelijk het totaal
bedrag van zijn schuld, zowel wat kapitaal als intresten, reserveringscommissie, onkosten en
bijhorigheden betreft, aan Belfius Bank terug te betalen, bevestigt de gemeenteraad de hierboven
aangegane verbintenissen, in verband met de betalingen van de bedragen, die door Belfius Bank uit
dien hoofde zullen gevorderd worden.
Mochten voormelde ontvangsten ontoereikend zijn voor de betaling van de verschuldigde bedragen
die aan de gemeente zullen aangerekend worden dan gaat ze de verbintenis aan, bij Belfius Bank het
bedrag te storten nodig om de vervallen schuld volledig af te betalen.
Bij gehele of gedeeltelijke laattijdige betaling van de verschuldigde bedragen, zijn de intresten voor
laattijdige betalingen en de vergoeding voor invorderingskosten van rechtswege en zonder
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ingebrekestelling verschuldigd, berkend volgens de wettelijkerentevoet die van toepassing is bij
betalingsachterstand bij handelstransacties.

Artikel 2
De gemeente verklaart kennis te hebben genomen van bovenvermelde kredietbrief en bijhorende
kredietreglement van juni 2012 en er de bepalingen van te aanvaarden.

Bijlagen
1. kredreglement2012.pdf
2. kredietbrief.pdf
3. voorstel borgstelling.pdf

Joske Vermeir
Aankoop en contractbeheer
Aankoop en contractbeheer

20:55 - Ineke Robijns verlaat de zitting
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Jeugd - Vernieuwing en inrichting van een aantal
speeltuinen in de gemeente Opwijk - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
De speeltuinen in de Vitsgaard en Droeshout zijn aan vernieuwing toe. In Nijverseel is momenteel nog
geen speeltuin en wenst men overgaan tot de aanleg van een nieuwe speeltuin.
Argumentatie
In het kader van de opdracht “Vernieuwing en inrichting van een aantal speeltuinen in de gemeente
Opwijk” werd een bestek met nr. Jeugd_2018_002 opgesteld door de Dienst aankoop en
contractbeheer.
Deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen:
* Perceel 1 (Vernieuwing speelterrein Droeshout), raming: € 16.528,92 + € 3.471,08 (btw) = €
20.000,00;
* Perceel 2 (Vernieuwing speelterrein Vitsgaard), raming: € 12.396,69 + € 2.603,31 (btw) =
€ 15.000,00;
* Perceel 3 (Aanleg speelterrein Nijverseel), raming: € 28.925,62 + € 6.074,38 (btw) = € 35.000,00.
De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 57.851,25 + € 12.148,75 (21% btw) = €
70.000,00.
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.
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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 (de goed te
keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 144.000,00 niet).
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.

Advies
ACO
Gunstig advies
Notulen
De schepen van jeugd geeft toelichting.
Een raadslid vraagt naar de stand van zaken met betrekking tot het verleggen van petanquepleinen
aan het speelterrein?
De schepen antwoordt dat het verleggen van het terrein niet voor iedereen evident is. Deze zullen wel
deftig omheind en afgebakend worden.
Het raadslid betreurt dit want het speelterrein lijkt te klein om nu iets deftig van te maken.
Een ander raadslid vraagt in de rand of aan de achterkant van voetbalterrein aan Konkelgoed en
Millenniumstraat een opvangnet voor de ballen kan geplaatst worden?
Een raadslid merkt op dat in de motivatie van het ontwerpbesluit vermeld staat dat er in Nijverseel er
nog geen speelterrein is. Dit klopt niet, graag schrappen.
Er wordt een opmerking gemaakt over het verkeerd gebruik van het speelbos, er zou veel gedeald
worden, 's nachts wagens passeren en het wordt slecht onderhouden? Ouders hebben schrik om daar
met hun kinderen naar toe te gaan. Kan er meer poltiecontrole komen en kan de groenddienst
regelmatiger langsgaan?

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1

25/49

Het bestek met nr. Jeugd_2018_002 en de raming voor de opdracht “Vernieuwing en inrichting van
een aantal speeltuinen in de gemeente 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 € 57.851,25 + € 12.148,75 (21% btw) = €
70.000,00.

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

Bijlagen
1. Bestek speeltuinen

Inez De Coninck
Grondgebiedzaken
Grondgebiedzaken
13
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Duurtijd conformiteitsattest - Beperking - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
Tot op heden wordt een conformiteitsattest afgeleverd door de burgemeester of de gewestelijke
ambtenaar van Wonen-Vlaanderen voor een geldigheidsduur van 10 jaar voor alle woningen die bij
een conformiteitsonderzoek minder dan 15 strafpunten scoren, voorzien zijn van rookmelders en niet
onbewoonbaar zijn.
Het onderzoek van de woning in het kader van deze conformiteitsattesten gebeurt momenteel door de
technische adviseur van de interlokale vereniging "Regionaal Woonbeleid Noord-West Brabant".
Voor het lopende IGS-project werd beslist de geldigheidsduur van het conformiteitsattest te beperken.
Argumentatie
De gemeente wil in de eerste plaats een preventief woningkwaliteitsbeleid voeren. Woningen met
minder dan 15 strafpunten kennen vaak nog één of meerdere (kleine) gebreken op vlak van
woonkwaliteit. Dergelijke gebreken kunnen nochtans een grote impact op de leefkwaliteit voor de
bewoner en de kwaliteit van een woning hebben.
Daarom is het aangewezen om de duurtijd van het conformiteitsattest te beperken tot 5 jaar wanneer
bij een woningonderzoek nog minstens 5 strafpunten vastgesteld worden.
Juridische grond
 gemeentedecreet van 15 juli 2005
 decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode
 decreet van 1 juni 2012 houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders
 decreet van 29 maart 2013 houdende wijziging van diverse decreten wat de
woonkwaliteitsbewaking betreft (het integratiedecreet)
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 besluit van de Vlaamse regering van 12 juli 2013 betreffende de kwaliteits- en
veiligheidsnormen voor woningen (het integratiebesluit)
 goedkeuring van de gemeenteraad van 1 juli 2014 betreffende de retributie op de afgifte van
een conformiteitsattest
Regelgeving: bevoegdheid
Artikel 42, §3 van het gemeentedecreet van 15.07.2005 : De gemeenteraad stelt de gemeentelijke
reglementen vast. Onverminderd de federale wetgeving in verband met de bevoegdheid van de
gemeenteraad tot het vaststellen van politieverordeningen, kunnen de reglementen onder meer
betrekking hebben op het gemeentelijk beleid, de gemeentelijke belastingen en retributies, en op het
inwendige bestuur van de gemeente.
Notulen
De schepen van woonbeleid geeft toelichting.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
Enig artikel
De gemeenteraad keurt het hiernavolgend reglement inzake het afleveren van confromiteitsattesten
goed.
Artikel 1
Het reglement betreffende het afleveren van een conformiteitsattest goedgekeurd op 1 juli
2014 wordt opgeheven. Het wordt vervangen door wat volgt en treedt in werking vanaf
heden.

Artikel 2
Een aanvraag voor de afgifte van een conformiteitsattest gebeurt schriftelijk en wordt
ingediend bij de burgemeester. Een aanvraag tot opheffing van een besluit tot ongeschikt
en/of onbewoonbaarheid geldt als aanvraag voor het bekomen van een conformiteitsattest.

Artikel 3
Er wordt een retributie geheven op de afgifte van een conformiteitsattest. De retributie is
eveneens verschuldigd, wanneer de afgifte van een conformiteitsattest geweigerd wordt.
Artikel 4
Het bedrag van de retributie wordt vastgelegd:
 Voor een conformiteitsattest voor een kamerwoning: € 12,50 per kamer, met een
minimum van € 62,50 en een maximum van € 1.250.
 Voor een conformiteitsattest voor een zelfstandige woning: € 62,50.
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Artikel 5
De retributie is verschuldigd door de aanvrager van het conformiteitsattest op het ogenblik
van de aanvraag. De aanvraag kan pas als volledig beschouwd worden nadat de betaling
integraal is gebeurd.

Artikel 6
Woningen die ingehuurd worden door een sociaal verhuurkantoor zijn vrijgesteld van deze
retributie.

Artikel 7
De technische adviseur van de interlokale vereniging "Regionaal Woonbeleid Noord-West
Brabant" is voor de duur van het intergemeentelijk samenwerkingsverband, waar de
gemeente deel van uitmaakt, gemachtigd tot opmaak van technische verslagen en adviezen
in het kader van de conformiteit.

Artikel 8
Bij gebrek aan betaling in der minne zal de retributie burgerrechtelijk ingevorderd worden.

Artikel 9
De geldigheid van het conformiteitsattest bedraagt 10 jaar tot en met 4 strafpunten. Van 5
tot en met 14 strafpunten wordt de duurtijd beperkt tot 5 jaar.

Artikel 10
Onderhavige beslissing zal voor kennisgeving worden overgemaakt aan de
provinciegouverneur.

Bijlagen
1. Goedkeuring_retributie_op_de_afgifte_van_een_conformiteitsattest.pdf

21:02 - Ineke Robijns betreedt de zitting
21:02 - Pol Verhaevert verlaat de zitting
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Energieboekhouding gemeente Opwijk - dienstjaar 2017
- Verslag over de gemeentelijke energieboekhouding dienstjaar 2017
- Kennisneming
KENNIS GENOMEN
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Beschrijving
Aanleiding en context
Sinds 1991 wordt door de Cel Leefmilieu (dienst grondgebiedzaken) een energieboekhouding beheerd
waarbij alle energieverbruiken (verwarming, elektriciteit, water) in de gemeentelijke gebouwen
worden geregistreerd.
De meterstand voor verwarming, elektriciteit en water worden maandelijks door elke
gebouwverantwoordelijke doorgegeven aan de Cel Leefmilieu. Deze gegevens worden verwerkt in een
hiertoe ontwikkelde exceltool (gemeentelijke energieboekhouding). De energieverbruiken van de
gemeentelijke gebouwen worden ook doorgegeven aan Eandis voor registratie en verwerking in de
Comeettoepassing.
Alle energieverbruiken worden jaarlijks verwerkt in een verslag (rapport) met een overzicht per
gebouw en energiebron (verwarming, elektriciteit, water) vanhet maand/jaarverbruik, met bijhorende
grafieken, totaaloverzicht (meterstanden), taartdiagrammen, ... Dit rapport is een tool voor de
gemeentelijke diensten om het energieverbruik jaarlijks te evalueren, en energieverbruiken waar
mogelijk bij te sturen. Het rapport wordt door het gemeentelijk energieteam geëvalueerd en
voorstellen worden geformuleerd van uit te voeren energiebesparende maatregelen in gemeentelijke
gebouwen voor het volgende dienstjaar.
Argumentatie
Kennisneming door de gemeenteraad van de resultaten van de energieverbruiken in de gemeentelijke
gebouwen in 2017.
De gemeentelijke milieuraad heeft in vergadering van maandag 7 mei 2018 kennis genomen van de
resultaten van het energieverbruik (verslag over de gemeentelijke energieboekhouding) in de
gemeentelijke gebouwen voor het dienstjaar 2017, en van de voorgestelde uit te voeren
energiebesparende maatregelen in 2018.
Regelgeving: bevoegdheid
Artikel 42, §2 van het gemeentedecreet van 15.07.2005 : De gemeenteraad bepaalt het beleid van de
gemeente en kan daartoe algemene regels vaststellen.
Notulen
De schepen van milieu geeft toelichting.
Een raadslid vraagt naar een verklaring voor het gestegen elektriciteitsverbruik in het gebouw van de
Wegwijzer ten opzichte van vorige jaren. Er kan niet direct een verklaring voor gegeven worden en
men stelt dit te zullen nagaan.

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van de resultaten van de energieverbruiken in 2017 in de
gemeentelijke gebouwen, en van het advies van de gemeentelijke milieuraad (vergadering van
maandag 7 mei 2018).

Bijlagen
1. verslag energieboekhouding 2017
2. taartdiagrammen energieboekhouding 2017
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3. overzicht meterstanden energieverbruiken 2017
4. verslag vergadering 23.04.2018 - Energieteam
5. advies Minaraad maandag 7.05.2018- energieboekhouding 2017.
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Afvalbeheer Opwijk - Resultaten afvalbeheer 2017 Kennisneming
KENNIS GENOMEN

Beschrijving
Aanleiding en context
In het kader van de samenwerkingsovereenkomst tussen afvalintercommunale Intradura en de
gemeente Opwijk wordt jaarlijks een overleg georganiseerd tussen gemeente en Intradura voor de
evaluatie van de afvalgegevens van het voorgaande jaar.
Op dinsdagnamiddag 27.03.2018 werd een overleg georganiseerd in GAC 1, Marktstraat 55 over het
gemeentelijk afvalbeheer waarop volgende personen aanwezig waren: schepen Inez De Coninck, Ann
Van Damme (hoofd dienst grondgebiedzaken), Eric Roelands (milieuambtenaar), en Filip Cardon
(directeur afvalbeheer Intradura).
Tijdens het overleg werden de resultaten van het afvalbeheer in Opwijk voor 2017 bekeken en
geëvalueerd ten opzichte van de afvalcijfers van voorgaande jaren, en in het kader van de
doelstellingen van het uitvoeringsplan huishoudelijk afval en vergelijkbaar bedrijfsafval 2016-2022.
BELANGRIJKSTE CONCLUSIES
 stijging van de hoeveelheid restafval met 26 ton ten opzichte van 2016.
 de hoeveelheid opgehaald grof vuil aan huis (op afroep) is ongeveer gelijk gebleven ten
opzichte van 2016.
 de hoeveelheid terminaal te verwijderen afval per inwoner bedraagt 147,71 kg ten opzichte
van 141,43 kg in 2016 = stijging met 6,28 kg/inwoner
 daling hoeveelheid ingezameld papier/karton aan huis met bijna 71 ton ten opzichte van
2016.
 daling hoeveelheid ingezameld GFT-afval aan huis met bijna 34 ton ten opzichte van 2016.
 stijging van de hoeveelheid grof vuil op het recyclagepark met 72 ton ten opzichte van 2016.
 stijging met 17,6 ton van de hoeveelheid ingezameld asbestcementafval op het recyclagepark
ten opzichte van 2016.
 2.162 meer bezoekers in 2017 dan in 2016 (20.170 ten opzichte van 18.008 in 2016).
 daling van de hoeveelheid gemeentelijk bedrijfsafval ten opzichte van 2016
BEMERKINGEN/VASTSTELLINGEN
1. De dalende trend van ingezameld GFT-afval (huisophaling) blijft zich verderzetten. De oorzaak
hiervan is vermoedelijk te wijten aan een verschuiving van het GFT-afval naar de restafvalzak.
2. Volgens het uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval (2016-20222) is
Opwijk ingedeeld in de Belfius-cluster STADSRAND met als doelstelling het verminderen tegen
2022 van de hoeveelheid restafval per inwoner tot 116 kg!. Momenteel bedraagt de
hoeveelheid restafval per inwoner 147,71 kg (= 31,71 kg/inwoner te veel !). OVAM volgt het
afvalbeheer van de gemeente Opwijk verder op de voet op met bijkomende visitaties (voor de
minst scorende gemeenten).
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3. Op basis van het eerste visitatiebezoek door OVAM werden volgende opmerkingen en
aanbevelingen aan de gemeente gegeven: tarifering herbekijken, het prijsverschil tussen
restafval/grof vuil en de andere recycleerbare fracties moet meer gedifferentieerd worden, de
kleinere afvalzakken (30 liter) kunnen goedkoper gemaakt worden dan de grotere zakken 60
l), het toepassen van minstens 3 verschillende tarieven op het recyclagepark wordt
aanbevolen om de burger meer te stimuleren om goed te sorteren, de Vlarema moeten
gerespecteerd worden.
4. Door de afvalintercommunale Intradura worden in Opwijk wekelijks 42 stuks 1.100 l (DIN)containers geledigd, waarvan 29 stuks van gemeentelijke/OCMW-gebouwen en13 stuks van
niet gemeentelijke gebouwen (vrije scholen, parochiezaal, familieheem). Rekening houdende
met de hoeveelheid gemengd (niet uitgesorteerd) afval dat in deze 1.100 l containers wordt
meegegeven, wordt dergelijk afval volgens het uitvoeringsplan huishoudelijk afval en
vergelijkbaar bedrijfsafval 2016-2022 niet beschouwd als huishoudelijk afval, maar wel als
gelijkaardig bedrijfsafval. Op jaarbasis wordt via deze ophaalregeling 130 ton (!)vergelijkbaar
bedrijfsafval opgehaald voor een totale kost van € 22.100 ! (130 ton x € 170/ton). Enerzijds
wordt de totale factuur hiervoor integraal betaald door de gemeente (ook voor de ophaling en
verwerking van het gelijkaardig bedrijfsafval ingezameld in de vrije scholen en andere nietgemeentelijke instellingen). Uit de gewichtsregistratie van de 1.100 l (DIN)-containers
uitgevoerd door Intradura op vraag van de milieuambtenaar werden bij één ophaalronde
volgende gewichtshoeveelheden geregistreerd : 980 kg (OCMW-voornamelijk luiers...), 480
kg (De Loods), 245 kg (VKO-Karenveldstraat), 120 kg (VKO-Kloosterstraat), 225 kg (Hof
t/Hemelrijk), 110 kg (De Boot), 120 kg(De Duizendpoot), 100 kg(Parochiezaal Droeshout), 82
kg (Vrije school Droeshout).
5. Het door Intradura wekelijks opgehaalde afval in de 1.100 l (DIN)-containers van de
gemeentelijke en niet gemeentelijke instellingen wordt tot op heden door OVAM als
hoeveelheid huishoudelijk afval meegerekend in de berekening van de jaarlijkse hoeveelheid
huishoudelijk afval per kg per inwoner. Dit heeft tot gevolg dat dit cijfergegeven momenteel
zwaar doorweegt op de jaarlijkse hoeveelheid afval per kg per inwoner. Rekening houdende
met de wettelijke bepalingen van het uitvoeringsplan huishoudelijk afval en vergelijkbaar
bedrijfsafval 2016-2022, en het feit dat dit afval volledig als (vergelijkbaar) bedrijfsafval wordt
beschouwd, wordt door OVAM ten stelligste aangeraden om deze afvalstroom uit het reguliere
ophaalcircuit van Intradura te halen en zowel de gemeentelijke afvalstroom (vergelijkbaar
bedrijfsafval) als de niet gemeentelijke afvalstroom (vergelijkbaar bedrijfsafval) via de 1.100l
(DIN)-containers integraal als bedrijfsafval te laten ophalen door een externe afvalophaler
(Van Gansewinkel, Vanheede, Sita, Shanks).
Argumentatie
1. het bestaande gemeentelijk retributiereglement m.b.t. de exploitatie van het recyclagepark
moet aangepast worden: 200 kg/gezin/jaar asbestcementafval gratis aan te
leveren (momenteel beperkt tot maximum 100 kg/gezin/jaar) = wettelijke toepassing van de
bepalingen van het uitvoeringsplan huishoudelijk afval en vergelijkbaar bedrijfsafval 20162022, gratis inzamelen van harde kunststof op het recyclagepark (momenteel betalend) zodat
minder harde kunststof nog terechtkomt in het restafval. De inzameling op het recyclagepark
van harde kunststoffen zou gebeuren samen met de kunststoffolies in de huidige
perscontainer opgesteld (inwerpopening) op het gratis gedeelte van het recyclagepark. Dit
dossier zal apart voor goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteraad.
2. onderzoek opstarten samen met Intradura voor de mogelijke plaatsing van een ondergrondse
afvalcontainer voor restafval (= DIFTAR-bak) (betalend met jeton= prijs restafvalzak)
(locaties: centrum, deelgemeente, gehuchten). Een ondergrondse afvalcontainer is
kostenbesparend, esthetisch, hygiënisch en gebruiksvriendelijk en beantwoordt aan het
DIFTAR-principe (differentieel tarifiëringssysteem) en de nood van bepaalde burgers om
buiten de periodieke huis-aan-huisophalingen voor restafval bijkomend nog extra restafval op

31/49

een gebruiksvriendelijke manier kwijt te raken. De aankoop van dergelijke ondergrondse
afvalcontainers komt in aanmerking voor subsidiëring via OVAM.
3. vergelijkbaar bedrijfsafval in 1.100 l(DIN)-containers van gemeentelijke diensten en niet
gemeentelijke instellingen: alle vergelijkbaar bedrijfsafval niet langer laten ophalen door
Intradura, maar wel door een erkende externe afvalophaler. Voor de gemeentelijke diensten
kan voor deze dienstverlening een prijsbevraging georganiseerd worden bij een aantal
erkende externe afvalophalers. Niet gemeentelijke instellingen dienen zelf een contract op te
maken met een erkende externe afvalophaler. Het 'uitlichten' uit de ophaalregeling door
Intradura van het vergelijkbaar bedrijfsafval aangeboden in 1.100l (DIN)-containers door
gemeentelijke diensten en niet gemeentelijke instellingen, komt tegemoet aan de bepalingen
van het uitvoeringsplan huishoudelijk afval en vergelijkbaar bedrijfsafval 2016-2022 en het
Vlarea (Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming - en beheer). Overeenkomstig de
bepalingen van het Vlarea is het gratis ophalen van bedrijfsafvalstoffen van scholen, of
toekennen van bepaalde verminderingen op de afvalfactuur in een strikte interpretatie een
overtreding van de bepaling van het Schoolpact. Lokale besturen mogen geen onderscheid
maken in de behandeling van de scholen. Het toepassen van eenzelfde regeling (ophalen
bedrijfsafval door een erkende externe afvalophaler) voor alle scholen beantwoordt hier zeker
aan.
Juridische grond
-Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en vergelijkbaar bedrijfsafval voor de periode 2016-2022.
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.

Advies
gemeentelijke milieuraad
Gunstig advies

Notulen
De schepen van milieu geeft toelichting bij punten 15 en 16.
Het restafval is gestegen, GFT is gedaald. Er wordt een hoog cijfer voor de afvalcontainers aan de
feestzalen en scholen vastgesteld. De schepen benadrukt dat dit eigenlijk bedrijfsafval is welke niet in
deze cijfers zou mogen opgenomen worden.
De schepen hoopt aan de nieuwe feestzalen het sorteren van afval te kunnen faciliteren.
Opgehaald snoeihout: x 4,4 is een positieve trend.
Er wordt voorgesteld om de harde plastics gratis te laten deponeren in het recyclagepark, deze zijn
immers recycleerbaar.
Men vraagt zich af waarom GFT-afval zo slecht scoort, aan de prijs van de zak kan het niet liggen.
Een raadslid stelt voor om een verschillend tarief in te voeren voor enerzijds restafval en anderzijds
andere betalende maar wel recycleerbare fracties.
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Worden buiten het gratis deponeren van harde plastics nog andere maatregelen genomen? Kan
tijdens de zomermaanden ook GFT-afval wekelijks opgehaald worden? Wat met het invoeren van een
aparte inzameling / ophaling van luiers?
De schepen antwoordt dat Intradura het voorstel voor differentiatie in de tarieven niet haalbaar acht,
wat personeelsinzet op het containerspark betreft. De huidige contracten worden uitgedaan. Intradura
voert geen wijzigingen meer door deze legislatuur. Er wordt wel een nieuw memorandum voor na de
verkiezingen voorbereid.

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van de resultaten en evaluatie over het afvalbeheer Opwijk voor het
dienstjaar 2017, en van de voorstellen en aanbevelingen door OVAM in het kader van het
visitatiebezoek in toepassing van de doelstellingen van het uitvoeringsplan huishoudelijk afval en
vergelijkbaar bedrijfsafval 2016-2022.

Artikel 2
De gemeenteraaad neemt kennis van het advies/aanbevelingen geformuleerd door de gemeentelijke
milieuraad in vergadering van maandag 7 mei 2018 met betrekking tot het gemeentelijk afvalbeheer.

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

afvalgrafieken Opwijk - 2017
vergelijking afval 2017 tov 2016-2015.pdf
evaluatie afval 2012 tot en met 2017.pdf
afvalgegevens Opwijk 2017.pdf
belangrijke vaststellingen afval 2017.pdf
advies Minaraad maandag 7.05.2018- afvalbeheer 2017
Presentatie visitatiebezoek OVAM-cijfers 2016 Lennik_Opwijk_Merchtem

21:12 - Pol Verhaevert betreedt de zitting
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Retributiereglement recyclagepark - Opheffing huidige
retributiereglement met betrekking tot de exploitatie
recyclagepark en voorleggen gewijzigd
retributiereglement - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
In het kader van de samenwerkingsovereenkomst tussen afvalintercommunale Intradura en de
gemeente Opwijk wordt jaarlijks een overleg georganiseerd tussen gemeente en Intradura waarop de
afvalgegevens en het afvalbeheer van het voorgaande jaar worden bekeken en geëvalueerd.
In het kader van het 'visitatiebezoek' door OVAM bij afvalintercommunale Intradura in 2017 samen
met een aantal gemeenten, waaronder Opwijk, werden door OVAM aanbevelingen gegeven teneinde
de doelstellingen te kunnen behalen van het uitvoeringsplan huishoudelijk afval en vergelijkbaar
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bedrijfsafval (2016-2022), en de wettelijke bepalingen van het VLAREMA (Vlaams reglement
betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen).
Argumentatie
1.Conform het door de Vlaamse Regering goedgekeurde uitvoeringsplan huishoudelijk afval en
gelijkaardig bedrijfsafval voor de periode 2016-2022, is de gemeente ertoe verplicht om volgende
afvalstromen in te zamelen, zoals bepaald in punt 5.1.3.4 (frequentie van minimaal in te zamelen
stromen) van het uitvoeringsplan:
Hechtgebonden asbest en KGA worden via het recyclagepark op kosten van de gemeente ingezameld.
Voor asbest kan een gemeente hoeveelheidsbeperkingen instellen voor deze gratis inzameling.
Minimaal volgende hoeveelheid asbest moet op kosten van de gemeente ingezameld worden: 200 kg
per gezin per jaar, of 1m3 per gezin per jaar, of 10 asbestcementplaten per gezin per jaar.
Als de gemeente een hoeveelheidsbeperking wil invoeren, kan ze kiezen welke van de drie
benaderingen ze hanteert. Het bestaande retributiereglement mbt. de exploitatie van het
recyclagepark Opwijk voorziet in een vrijstelling van elke retributie voor de eerste 100 kg per gezin
indien apart aangeleverd. Dit wordt nu opgetrokken tot 200 kg/gezin.
2.Het bestaande retributiereglement mbt. de exploitatie van het recyclagepark Opwijk voorziet in de
betaling van een retributie voor plastics, daar waar een vrijstelling van elke retributie van toepassing
is voor ondermeer plastiek folies. Zowel plastiek folies als harde plastics kunnen volledig gerecycleerd
worden en worden best als één(1) afvalstroom op het recyclagepark ingezameld, waardoor het
aangewezen is om naast plastiek folies ook harde kunststoffen vrij te stellen van elke retributie.
3.De gemeentelijke milieuraad heeft in vergadering van maandag 7.05.2018 een advies en
aanbevelingen geformuleerd mbt. het gemeentelijk afvalbeheer.
Juridische grond
-Het door de Vlaamse Regering goedgekeurd uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig
bedrijfsafval voor de periode 2016-2022.
-Beslissing gemeenteraad 30.08.2016, houdende de wijziging van het retributiereglement van
24.09.2013 en van 26.05.2015 met betrekking tot de exploitatie van het vernieuwde recyclagepark
van de gemeente Opwijk.
Regelgeving: bevoegdheid
Artikel 42, §3 van het gemeentedecreet van 15.07.2005 : De gemeenteraad stelt de gemeentelijke
reglementen vast. Onverminderd de federale wetgeving in verband met de bevoegdheid van de
gemeenteraad tot het vaststellen van politieverordeningen, kunnen de reglementen onder meer
betrekking hebben op het gemeentelijk beleid, de gemeentelijke belastingen en retributies, en op het
inwendige bestuur van de gemeente.
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
-Gemeentedecreet: artikelen 248 tot en met 260 met betrekking tot het bestuurlijk toezicht.
-Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval voor de periode 2016-2022.
Notulen
De schepen van milieu geeft toelichting.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit
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Besluit
Artikel 1
Het bestaande gemeentelijk retributiereglement met betrekking tot de exploitatie van het
recyclagepark Opwijk wordt opgeheven en wordt vervangen door onderhavig reglement.

Artikel 2
Er wordt een aangepast gemeentelijk retributiereglement met betrekking tot de exploitatie van het
recyclagepark Opwijk goedgekeurd voor het deponeren van afvalstoffen op het recyclagepark,
gebaseerd op het aangevoerd gewicht van de afvalfracties.

Artikel 3
De retributie is verschuldigd voor elke bezoeker die betalende afvalfracties aanbrengt op het
recyclagepark en wordt vastgesteld op € 0,16/kg. Elk gezin heeft het recht om per jaar 500 kg afval
(betalende afvalfracties) op het recyclagepark aan te leveren tegen een tarief van € 0,10/kg.

Artikel 4
De bezoeker dient de retributie te betalen voor volgende afvalfracties:










vlak glas
grof vuil
asbest (met uitzondering van de eerste 200 kg per gezin - indien apart aangeleverd)
boomstronken
hout
bouw en sloop
cellenbeton
gemengd groenafval/tuinafval
snoeihout

Artikel 5
Volgende afvalstoffen worden vrijgesteld van elke retributie:


















AEEA (afgedankte elektrische en elektronische apparaten)
KGA (klein gevaarlijk afval)
PMD (aangeboden in een gemeentelijke PMD-zak)
Hol glas
Papier en karton
(plastiek)folies + harde kunststoffen
batterijen
printerafval
kledij
zuiver piepschuim
motorolie
frituurolie/vet
onbehandelde kurken
autobanden (personenwagens)
asbestafval (eerste 200 kg per gezin-indien apart aangeleverd)
metalen (schroot)
herbruikbare materialen

35/49

Artikel 6
Dit retributiereglement treedt in werking vanaf 1 juli 2018.

Artikel 7
Dit retributiereglement wordt krachtens artikel 186 van het gemeentedecreet bekendgemaakt op de
gemeentelijke website.

Bijlagen
1.
2.
3.
4.
5.

advies Minaraad maandag 7.05.2018- afvalbeheer 2017- model.pdf
uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval
beslissing gemeenteraad 24.09.2013 - retributie recyclagepark Opwijk
beslissing gemeenteraad 26.05.2015 - retributie recyclagepark Opwijk
beslissing gemeenteraad 30.08.2016 - retributie recyclagepark Opwijk

21:13 - Pierre Van de Velde verlaat de zitting
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2018_GR_00086

Buurtwegen nrs. 25 en 35 - Gedeeltelijke afschaffing
(eerste beraadslaging) - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
N.a.v. de aanvraag ingediend door Koninklijke Sint Pietersgilde voor de gedeeltelijke afschaffing van
buurtwegen nrs. 25 & 35 gelegen nabij Dries dient de gemeente een beslissing te nemen.
Argumentatie
Deze buurtwegen nrs. 25 & 35 dienen gedeeltelijk te worden afgeschaft zodat de bestaande toestand
kan verduidelijkt en geregulariseerd kan worden. De af te schaffen delen van de voornoemde
voetwegen hebben geen verharding, bestaan uit gras en lopen over de Dries. De resterende delen zijn
vervat in de huidige bestaande wegen.
Juridische grond
Wet van 10 april 1841 op de buurtwegen gewijzigd o.m. door de wet van 20 mei 1863.
Decreet van 4 april 2014, houdende wijziging van diverse decreten mbt de ruimtelijke ordening en het
grond- en pandenbeleid.
Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juni 2014 tot vaststelling van de nadere regels voor de
organisatie van het openbaar onderzoek inzake buurt- en voetwegen.
Rondzendbrief van de provincie Vlaams-Brabant dd. 23 oktober 2014 over de buurt- en voetwegen in
het kader van de nieuwe Codex Ruimtelijke Ordening.
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.

36/49

Afschrift te bezorgen aan
Koninklijke Sint-Pietersgilde t.a.v. F. Vuynckx, Dries 32 te 1745 Opwijk
Landmeter Emiel Van Den Broeck, Grootveld 52 te 1745 Opwijk
Notulen
De schepen van ruimtelijke ordening geeft toelichitng

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad stelt, na eerste beraadslaging, voor om over te gaan tot de gedeeltelijke afschaffing
van buurtwegen nrs. 25 & 35 zoals dit is aangegeven in rode kleur op het plan dat werd opgemaakt
door Landmeter Emiel Van Den Broeck.

Artikel 2
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met het aanduiden van een schatterlandmeetexpert voor het bekomen van een proces-verbaal van schatting.

Artikel 3
Het college van burgemeester en schepenen zal een openbaar onderzoek starten, binnen de 30 dagen
na de beraadslaging, voor de gedeeltelijke verlegging van bovenvermelde buurtwegen.

Bijlagen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Aanvraag wijziging-Dries, Mazenzele( (3).pdf
Foto&quot;s-Dries, Mazenzele.pdf
PYTHAGORAS _ dries-gilde-Plan-Verlegging (3).pdf
Uittreksel Atlas-Dries, Mazenzele (3).pdf
Uittreksel Gewestplan-Dries, Mazenzele.pdf
Verklaring-Dries, Mazenzele.pdf
PYTHAGORAS _ dries-gilde-Plan-Verlegging (3).pdf
Titelblad-Dries (4).pdf

21:14 - Pierre Van de Velde betreedt de zitting
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2018_GR_00081

LBT De Vlaamse Staak - Sanering loods Steenweg op
Dendermonde - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
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Aanleiding en context
Op 12 oktober 2017 bekwam de gemeente de belofte tot subsidie voor verwerving van de loods. De
gemeente wenst nu een aanvraag tot subsidiëring van de sanering ervan, in te dienen in het kader
van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand
en verwaarlozing van bedrijfsruimten en het uitvoeringsbesluit van de Vlaamse regering van 1 juli
1997. De gemeente heeft zich hiertoe verbonden in de beslissing van de Raad van 6 september 2017.
Een dergelijke aanvraag tot belofte van subsidie bevat -zoals voorgeschreven artikel 23 van het
uitvoeringsbesluit- volgende documenten:
1° De basisstudie
2° Een kopie van de beslissing van het beheerorgaan van de initiatiefnemer, houdende:
a) de goedkeuring van de basisstudie en de vastgestelde gunningswijze, eventueel onder
voorbehoud van toekenning van een subsidie en de wettelijke uitvoerbaarheid van de
werkzaamheden;
b) de aanvraag tot subsidiëring van de saneringswerkzaamheden
c) de verbintenis om een aanvang te nemen met de herbestemmingswerkzaamhden uiterlijk
twee jaar of vijf jaar in het geval van herbestemmingswerkzaamhden in het kader van een
definitief gesloten Brownfieldconvenant, na het verkrijgen van het definitieve voorstel van
subsidiebedrag voor de saneringswerkzaamheden.
3° Een verklaring omtrent de eigendomssituatie en, indien nodig, de stand van zaken van de
verwerving van de onroerende goederen.
4° Een kopie van het registratieattest waaruit blijkt dat het onroerend goed in de Inventaris is
opgenomen.
Argumentatie
De drie partners in de ontwikkeling van het lokaal bedrijventerrein 'De Vlaamse Staak' (gemeente
Opwijk, Intercommunale Haviland en de POM), gaan akkoord om de loods te saneren voor zover voor
de aankoop van de loods subsidies kunnen worden bekomen. De tussenkomst van het Vlaamse
Gewest bedraagt in principe 90% van de kostprijs.
De sanering is logisch gezien de ligging van de loods binnen de zone voor park en openbaar groen
grenzend aan de lokale bdrijvenzone zoals ingetekend in het ruimtelijk uitvoeringsplan Nijverseel.
Juridische grond
Decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en
verwaarlozing van bedrijfsruimten.
Uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering van 1 juli 1997 ter bestrijding en voorkoming van
leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten.
Regelgeving: bevoegdheid
Artikel 57, §1 van het gemeentedecreet van 15.07.2005 : Het college van burgemeester en schepenen
bereidt de beraadslagingen en de besluiten van de gemeenteraad voor. Het voert de besluiten van de
gemeenteraad uit.
Afschrift te bezorgen aan
- POM Vlaams-Brabant, t.a.v. Erwin Lammens, Provincieplein 1 te 3010 Leuven
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- Intercommaunale Haviland, t.a.v. Stephan Verwee, Brusselsesteenweg 617 te 1731 Zellik
Notulen
De schepen van ruimtelijke ordening geeft toelichting bij punten 18 en 19.

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

Besluit
Artikel 1
Er wordt overgegaan tot de sanering van de loods gelegen op het perceel afdeling 2, sectie H - nr.
490 N en dit onder voorbehoud van toekenning van een subsidie voor de sanering. Hiertoe zal een
aanvraag voor subsidiëring voor de sanering van de loods worden ingediend bij Departement
Omgeving, Leegstande en/of Verwaarloosde bedrijfsruimten, Koning Albert II-laan 19 bus 3 te 1210
Brussel.

Artikel 2
De raad keurt de subsidieaanvraag (met bijhorende bijlagen) goed.

Artikel 3
Er zal een aanvang genomen worden met de herbestemmingswerkzaamheden uiterlijk twee jaar na
het verkrijgen van het definitieve voorstel van subsidiebedrag voor de saneringswerkzaamheden.

Bijlagen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Bijlage 1 - Aanvraagdossier subsidie sanering loods.docx
Bijlage 2.1 - Raming.pdf
Bijlage 2.1 - Uitvoeringsplan.pdf
Bijlage 2.1 - Bestek.pdf
Bijlage 2.2 - Omgevingsvergunning.pdf
Bijlage 2.3 - Raming.pdf
Bijlage 2.4 - Overzicht Planning.pdf
Bijlage 4 - Verkoopovereenkomst - gebouw met Grond Biebuyck - Gemeente.pdf
Bijlage 5 - Registratie attest inventaris leegstand 2017.pdf
Bijlage 5 - Registratie attest inventaris leegstand 2018.pdf
Belofte - subsidie.pdf
Bijlage 2.2 - Aanvraag - Overzichtplan uitvoering.pdf
Bijlage 2.2 - Aanvraag - Overzichtsplan sloping.pdf
Bijlage 2.2 - Aanvraag - Sloopinventaris.pdf
Bijlage 2.2 - Aanvraag - Verantwoordingsnota.pdf
Bijlage 2.2 - Aanvraag - Visum.pdf
Bijlage 2.2 - Aanvraag - Sloping_F_B_01_foto1.JPG
Bijlage 2.2 - Aanvraag - Sloping_F_B_02_foto2.JPG
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Bijlage
Bijlage
Bijlage
Bijlage
Bijlage
Bijlage
Bijlage
Bijlage
Bijlage
Bijlage

2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2

-

Aanvraag - Sloping_F_B_03_foto3.JPG
Aanvraag - Sloping_F_B_04_foto4.JPG
Aanvraag - Sloping_F_B_05_foto5.JPG
Aanvraag - Sloping_F_B_06_foto6.JPG
Aanvraag - Sloping_F_B_07_foto7.JPG
Plan - Sloping_I_B_01_inpl.pdf
Plan - Sloping_I_N_01_inpl.pdf
Plan - Sloping_L_B_01_legende.pdf
Slopingsaanvraag.pdf
Plan - Sloping_T_N_01_terreinprofiel.pdf

Aankoop en contractbeheer
Aankoop en contractbeheer
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2018_GR_00082

LBT De Vlaamse Staak - Slopen van een loodsgebouw
- Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
In februari 2018 werd de loods 'Biebuyck' aangekocht. Het perceel waarop de loods gelegen is, is
nodig voor de zone voor park en openbaar groen grenzend aan de bedrijvenzone de Vlaamse Staak.
Argumentatie
In het kader van de opdracht 'Sloop van een loodsgebouw' werd een bestek met nr. 10456/115000
opgesteld voor Intercommunale Haviland.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 40.768,67 + € 8.561,42 btw = € 49.330,09
incl.BTW.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van 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°.
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Regelgeving: bevoegdheid
Artikel 43, §2, 11°van het gemeentedecreet van 15.07.2005 : De gemeenteraad bepaalt de
voorwaarden en de wijze van toewijzing van de opdrachten voor werken, leveringen of diensten.

Advies
ACO
Gunstig advies

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

Besluit
Artikel 1
De gemeente Opwijk machtigt de Intercommunale Haviland om op te treden als aanbestedende
overheid in dit dossier.

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

Artikel 3
De opdrachtdocumenten, lastvoorwaarden, wijze van gunning en de kostprijsraming voor de opdracht
'Slopen van een loodsgebouw', opgesteld door Intercommunale Haviland worden goedgekeurd.

Bijlagen
1.
2.
3.
4.
5.

lastenboek slopen loods
Raming
Uitvoeringsplan
Vlaamse Staak - Slopingsaanvraag.pdf
Vlaamse Staak - Overzicht Planning.pdf

Toegevoegde punten
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2018_GR_00087

Toegevoegd punt door raadslid Marijke De Vis namens
INZET- fractie - Voorstel tot terugbetaling lidmaatschap
particulier autodeelplatform - Goedkeuring
AFGEKEURD

Beschrijving
41/49

Aanleiding en context
Autodelen kent vandaag een hoge vlucht. In januari 2016 telde ons land zo'n 14.000 autodelers, in
2017 al 28.000. In 2016 waren er 3.000 deelauto's in België, vandaag wordt het aantal op 4.000
geschat. 1 deelwagen vervangt tot 8 wagens in bezit. Uit onderzoek weten we dat 50% van het
wagenpark in ons land minder dan 15.000 km/jaar en 92% van de tijd geparkeerd staat. Een groot
potentieel dus. En dan hebben we het nog niet over de milieu-impact. Autodelen biedt grote milieu- ,
sociale en economische voordelen. Het vermindert het aantal auto’s, het aantal files, de CO2-uitstoot,
de parkeerdruk en de individuele kost voor het gebruik van een wagen. Autodelen is een duurzaam en
flexibel alternatief voor het bezit van een wagen. Autodelen is vooral nuttig voor: • wie geen auto
heeft, maar er af en toe wel één kan gebruiken • wie zijn (tweede) auto weinig gebruikt (minder dan
10.000 km per jaar) • wie overweegt om een (tweede) auto te kopen. Hoewel autodelen vaak
geassocieerd wordt met een stedelijke context, blijkt er ook in Opwijk heel wat interesse te zijn voor
autodelen, meer bepaald particulier autodelen. In het voorjaar werd een bijeenkomst georganiseerd
rond particulier autodelen onder begeleiding van het online deelplatform Cozycar, dé referentie in
Vlaanderen op vlak van particulier autodelen. Die bijeenkomst trok een 25-tal geïnteresseerden. Meer
dan voldoende om van daaruit een echte autodeelgroep in Opwijk te starten. Cozycar begeleidt het
initiatief. Via Cozycar kan je autodelen met mensen uit de directe buurt. Je maakt samen afspraken en
zet een kostendelend systeem op. Door enkel de reële kosten van het gebruik aan te rekenen,
bespaar je als eigenaar 1000 tot 3000 euro per jaar, en betaal je als autodeler een minimale prijs voor
je autogebruik. Om gebruik te maken van het Cozycar platform dient een aanbieder of ontlener zich te
registeren. Eén jaar lidmaatschap kost 10 euro per account. Daarin zijn inbegrepen een verzekering,
begeleiding, voorbeeldovereenkomsten, een rekenmodule voor de kilometervergoeding en toegang tot
het reservatiesysteem. Om de Opwijkse burger te stimuleren en autodelen als concept in Opwijk te
ondersteunen stelt INZET voor om een tussenkomst te voorzien in de kosten van het jaarlijks
lidmaatschap bij Cozycar. Ook in Hasselt, Leuven en Gent gebeurt dit vandaag al.
Argumentatie
Het particulier autodelen past perfect binnen het klimaatactieplan van de gemeente Opwijk.
Regelgeving: bevoegdheid
Artikel 42, §2 van het gemeentedecreet van 15.07.2005 : De gemeenteraad bepaalt het beleid van de
gemeente en kan daartoe algemene regels vaststellen.
Notulen
Raadslid Marijke De Vis geeft toelichting.
De schepen van milieu stelt hiermee niet akkoord te kunnen gaan omdat een commerciële organisatie
"cozy-car" zou bevoordeeld worden door lidgeld terug te betalen. Er zijn nog andere aanbieders zoals
Drivy, een dienstverlening die echter gratis is, zelfs met autoverzekering.
Volgens de schepen betekent het terugbetalen van het lidgeld nog niet dat er effectief ritten mee
worden afgenomen (geen resultaatsverbintenis). Bovendien zal het lidgeld mensen niet tegenhouden
om hieraan deel te nemen. Ook blijken er momenteel maar 2 delende auto-eigenaars bekend.
Het raadslid verdedigt het voorstel en stelt dat de gemeente door deze actie een voortrekkersrol kan
opnemen.
Volgens de schepen brengt een dergelijk voorstel ook heel wat administratieve rompslomp met zich
mee.
De andere fractie zegt ook niet akkoord te gaan met het voorstel maar is het systeem wel genegen.
Waarom kan de gemeente geen voortrekkersrol spelen door bijvoorbeeld eigen wagens ter
beschikking te stellen?
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De schepen antwoordt dat deze overweging al aan bod is gekomen in de klimaatvergadering, de
ambtenaren hebben hierover al contact opgenomen met de gemeente Londerzeel, die hiermee gestart
zouden zijn,

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

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad gaat akkoord om in het kader van de promotie van duurzame mobiliteit het
lidmaatschap van Cozycar ten bedrage van 10 euro per account per jaar terug te betalen.

Bijlagen
1. Aanvraag toegevoegd punt Marijke De Vis.pdf
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2018_GR_00049

Toegevoegd punt door raadslid Luc De Ridder namens
INZET-fractie - Gemeentelijk reglement kippenproject Goedkeuring
AFGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context

In het kader van afvalpreventie en thuiskringlopen wordt aanbevolen het gebruik van kippen
als afvalverwerkers aan te moedigen. Een kip kan namelijk jaarlijks ongeveer 50 kg keukenen tuinafval verorberen. Het jaarlijks keukenafval van een doorsnee gezin komt ongeveer
overeen met wat 3 kippen kunnen verwerken.
Een kippenproject zal dan ook bijdragen tot de afname van de fractie keukenafval in het
restafval en tot afname van het groente-, fruit- en tuinafval in de gemeente.
In dit kader moet er ook aan herinnerd worden dat waar in onze gemeente nu het restafval per
inwoner per jaar maximum 140 kg mag bedragen, dit tegen 2020 moet verminderen tot
maximum 116 kg. Dit wordt geen gemakkelijke opdracht.
Uit de resultaten van het afvalbeheer voor 2017 blijkt dat de hoeveelheid restafval per
inwoner momenteel 147,71 kg bedraagt ten opzichte van 141,43 kg in 2016, zijnde een
stijging van 6,28 kg/inwoner en een overschrijding van 7,71 kg/inwoner van het toegelaten
maximum.
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Indien we de hoeveelheid niet-uitgesorteerd afval van gemeentelijke en niet-gemeentelijke
instellingen uit dit cijfer zouden kunnen halen en als bedrijfsafval zouden kunnen
beschouwen, zouden we het toegelaten maximum niet meer overschrijden. Maar, zelfs dan is
het, ook met het oog op de doelstelling voor 2020, zeer aangewezen om zo snel mogelijk
diverse middelen ter vermindering van het restafval in te zetten.
Inzet stelt daarom voor om (onder andere) op regelmatige basis (om de 2 jaar) een
gemeentelijk kippenproject te organiseren. Ook in het Actieplan Duurzaam beheer van
biomassa(rest)stromen 2015-2020, actieprogramma 2: thuiskringlopen, en in bijlage 5 van het
ontwerp Uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval, wordt de
groepsaankoop van kippen beschreven als een actie om het thuiskringlopen te promoten.
Inzet stelt voor de organisatie van het kippenproject in te schrijven in het budget. De
ondersteuning van de aankoop kan gebeuren via een reglement waarvan we hieronder een
ontwerp voorstellen aan de gemeenteraad. Dit is gebaseerd op gelijkaardige reglementen van
andere gemeentebesturen.
Argumentatie

Actieplan Duurzaam beheer van biomassa(rest)stromen 2015-2020, actieprogramma 2:
thuiskringlopen - bijlage 5 van het ontwerp Uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en
gelijkaardig bedrijfsafval, waarin de groepsaankoop van kippen wordt beschreven als actie
om het thuiskringlopen te promoten.
Momenteel mag voor de gemeente Opwijk het restafval per inwoner per jaar maximum 140
kg bedragen en de hoeveelheid terminaal te verwijderen afval per inwoner in 2016 141,43
kg/inwoner bedroeg en in 2017 147,71 kg/inwoner. Tegen 2020 mag dit restafval nog
maximaal 116 kg/inwoner per jaar bedragen.
Een kip kan jaarlijks ongeveer 50 kg keuken- en tuinafval verorberen. In het kader van
afvalpreventie en thuiskringlopend dient het gebruik van kippen als afvalverwerkers dan ook
dient te worden aangemoedigd.
Een kippenproject kan bijdragen tot de afname van het keukenafval en het groente-, fruit- en
tuinafval in de gemeente. Het keukenafval, met name resten van bereid voedsel, komt anders
in het restafval terecht.
De uitrol van een gemeentelijk kippenproject, dat aanmoedigt tot het houden van kippen als
verwerkers van dergelijk afval, zal dan ook bijdragen tot de afname van de hoeveelheid
restafval in onze gemeente.
De gemeente kan om de twee jaar een kippenproject organiseren en dit vanaf 2018.
Regelgeving: bevoegdheid
Artikel 42, §2 van het gemeentedecreet van 15.07.2005 : De gemeenteraad bepaalt het beleid van de
gemeente en kan daartoe algemene regels vaststellen.
Notulen
Raadslid Luc De Ridder geeft toelichting.
De schepen antwoordt niet op het voorstel te willen ingaan. De prijs van een kip is 8 euro, de
randvoorwaarden zijn echter veel zwaarder: hek, verzorging en dergelijke.
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De schepen stelt voor om een communicatie te doen omtrent de voordelen van het houden van
kippen.
Het raadslid benadrukt dat het niet louter om de prijs gaat, het zou de motor voor de
sensibiliseringsactie kunnen zijn. Er wordt verwezen naar een brochure met richtlijnen, zo'n reglement
is de trekker voor sensibiliseringsactie. Het gaat over een duwtje in de rug geven aan mensen die hier
al aan gedacht hebben, het gaat om een bijdrage te leveren aan de vermindering van tonnage aan
restafval. Als gevestigde intercommunales dit al ondersteund hebben, wordt de relevantie toch
bewezen?
De schepen repliceert dat het zou moeten gaan over: hoe bereik je resultaten met efficiënte inzet van
middelen, via communicatie?
Raadslid De Ridder stelt voor om een afhaalmoment te organiseren op een zaterdag waarbij
verengingen worden ingezet. Er zijn heel wat kleine gemeenten die dit al jaren doen, ook Inzet heeft
dit met een kleine groep kunnen realiseren.

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

Besluit
Artikel 1
Aan de gezinnen van de gemeente Opwijk die over een tuin beschikken, wordt de mogelijkheid
geboden om bij het gemeentebestuur eenmaal om de 2 jaar tegen verlaagde prijs kippen aan te
kopen om de fracties restafval (in het bijzonder: keukenafval) en GFT-afval te verminderen. Ook de in
Opwijk gelegen scholen kunnen gebruik maken van dit aanbod.

Artikel 2
Er kunnen minimaal twee en maximaal drie kippen per gezin worden besteld en afgehaald. Een
school kan minimaal twee en maximaal negen kippen reserveren.

Artikel 3
De kippen moeten verblijven nabij de woning of op het schoolterrein van de aanvrager, op
grondgebied van de gemeente.

Artikel 4
De aanvrager verbindt er zich toe:

1° De kippen minimaal 1 jaar te houden, maar liefst 3 jaar en langer;
2° De kippen naast granen en water ook organisch keukenafval en GFT-afval te geven;
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3° de kippen een degelijke huisvesting te geven en een uitloop van minimaal 6 m2 per drie
kippen;
4° De richtlijnen uit de brochure ‘Kippen houden in de kringlooptuin’ van Vlaco (verkrijgbaar
als brochure of digitaal) te volgen, in het bijzonder deze met betrekking tot verzorging,
huisvesting en voeding.
Artikel 5
De kippen worden door het gemeentebestuur aangekocht bij een handelaar die aangewezen wordt
door het college van burgemeester en schepenen conform de wetgeving op de overheidsopdrachten.

Artikel 6
De kippen kunnen afgehaald worden op één welbepaalde datum. De kippen dienen op voorhand
aangevraagd en betaald te worden. Het college van burgemeester en schepenen bepaalt om de twee
jaar hoe en wanneer de kippen kunnen aangevraagd worden, de prijs per kip en de datum en plaats
van afhaling. Het communiceert deze bepalingen naar de gezinnen via de gebruikelijke kanalen.

Kippen die niet worden afgehaald op de dag van de verdeling, blijven eigendom van de
gemeente zonder teruggave van het betaalde bedrag.
Artikel 7
Een aanvraag om kippen aan te kopen kan geweigerd worden en de kippen of de tegemoetkoming
(kostprijs minus bijdrage van de aanvrager) kunnen teruggevorderd worden door het college van
burgemeester en schepenen om één of meer van volgende redenen:




Bij vaststelling van verwaarlozing van de dieren;
Bij vaststelling van slechte huisvesting of onvoldoende uitloop;
Bij overtreding van de bepalingen van dit gemeentelijk reglement.

Artikel 8
Het gemeentebestuur kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het sterven van de dieren op
gelijk welk ogenblik of door gelijk welke situatie. Er kan nooit sprake zijn van terugvordering van het
bedrag dat werd betaald voor de kippen.

Bijlagen
1. Voorstel gemeentelijk kippenproject (afvalreductie - reglement).pdf
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2018_GR_00048

Toegevoegd punt door raadslid Luc De Ridder namens
INZET-fractie - Koppeling ophaling GFT-afval aan
wekelijkse ophaling restafval in zomerperiode Goedkeuring
AFGEKEURD

Beschrijving

46/49

Aanleiding en context
Sinds 2014 vindt in de zomermaanden een wekelijkse i.p.v. tweewekelijkse ophaling plaats van de
(witte) restafvalzakken. Omdat in dezelfde maanden de ophaling van GFT-afval tweewekelijks blijft,
mag men er van uitgaan dat heel wat GFT-afval dat anders in de GFT-zakken zou terechtkomen,
gedeponeerd wordt in de restafvalzakken. Het in de zomer bijhouden in composteerbare zakken van
vochtig GFT-afval, is immers problematisch omdat dit afval in die periode vaak sneller gaat rotten of
gisten. Voor mensen die niet beschikken over een tuin waar men het GFT-afval zelf kan composteren,
zijn er ook weinig alternatieven. Het gevolg is dat heel wat te recycleren afval – wel correct
ingezameld GFT-afval wordt tot compost verwerkt – niet meer gerecycleerd wordt, maar als restafval
wordt verbrand! Vanuit milieuoogpunt is dit uiteraard zeer nadelig en maatschappelijk onverantwoord.
Bovendien levert het voor de gemeente en de gemeenschap een duidelijke meerkost op.
Argumentatie
Men mag er om de hiervoor vermelde reden van uitgaan dat, minstens in de zomerperiode, heel wat
GFT-afval in de restafvalzakken verdwijnt. Dit blijkt ook uit de resultaten van het afvalbeheer in
Opwijk voor 2017 (document 2018_GR_00079). Enerzijds wordt vastgesteld dat de hoeveelheid
restafval stijgt, anderzijds wordt een daling van de hoeveelheid ingezameld GFT-afval aan huis
vastgesteld (daling van bijna 34 ton t.o.v. 2016). Bovendien betreft dit laatste een trend waarover in
voormeld document[1] het volgende wordt gesteld: “De oorzaak hiervan is vermoedelijk te wijten aan
een verschuiving van het GFT-afval naar de restafvalzak”.
Hoe dan ook is het aangewezen alles in het werk te stellen om te vermijden dat er GFT-afval in de
restafvalzakken terecht komt. Het risico hierop is, om hoger geschetste redenen, het grootst in de
zomerperiode, precies de periode waarin die restafvalzakken wekelijks worden opgehaald.

Om voormelde redenen stelt de INZET-fractie voor om in de zomerperiode, meer bepaald in
de periode waarin de restafvalzakken wekelijks worden opgehaald, ook de GFT-afvalzakken
wekelijks op te halen. Dit zal tevens een bijdrage leveren aan het behalen van de aan de
gemeente opgelegde doelstelling inzake restafval. In onze gemeente mag momenteel het
restafval per inwoner per jaar maximum 140 kg mag bedragen, maar tegen 2020 moet dit
verminderen tot maximum 116 kg. De hoeveelheid restafval per inwoner bedraagt momenteel
147,71 kg/jaar (ten opzichte van 141,43 kg in 2016).
[1] Het document ‘2018_GR_00079 – Afvalbeheer Opwijk – Resultaten afvalbeheer 2017 –
Kennisneming’ bevat de belangrijkste conclusies van de evaluatie van de afvalgegevens
gemaakt tijdens een overleg tussen de directeur afvalbeheer van Intradura, de bevoegde
schepen, het diensthoofd grondgebiedzaken van de gemeente en de gemeentelijke
milieuambtenaar
Regelgeving: bevoegdheid
Artikel 42, §2 van het gemeentedecreet van 15.07.2005 : De gemeenteraad bepaalt het beleid van de
gemeente en kan daartoe algemene regels vaststellen.
Notulen
Raadslid Luc De Ridder geeft toelichting.
De schepen antwoordt hiervan ook een voorstander te zijn. De prijzen werden ooit opgevraagd, maar
toen was er geen budget voor. 14.000 euro is een hoge kostprijs. Hoe kan de gemeente dit
recupereren?
De vraag werd opnieuw gesteld aan Intradura. Intradura kan dit niet meer in de planning opnemen,
dit zal moeten voorgelegd worden aan een volgende legislatuur.
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De andere fractie is op zich ook voorstander van het voorstel maar suggereert een andere oplossing.
Kan een aparte ophaling of gratis deponeren van luierzakken worden voorzien ...want vuilzakken met
vuile luiers kan men geen twee weken laten staan.
Volgens de schepen dient de volgende bestuursploeg dit zeker aan te kaarten bij Intradura. Gelet op
de planning van Intradura kan dit niet meer dit seizoen goedgekeurd worden. De nodige budgetten
zouden in 2019 kunnen voorzien worden.
Kan er een communicatie gebeuren naar de bevolking ivm gft-containers in afwachting hiervan?
De schepen stelt dat een nieuwe communicatie hierover zeker kan gebeuren, zoals informatie over
compostvaten.

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

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad keurt een wekelijkse ophaling van het GFT-afval goed tijdens de zomermaanden
2018. Deze ophaling wordt gekoppeld aan de wekelijkse ophaling van het restafval in deze periode.

Bijlagen
1. Voorstel ophaling GFT-afval.pdf

Mondelinge vragen van raadsleden - varia
Een raadslid vraagt of er een contract is met de bedeler van het Infoblad? Veel van de in het Infoblad
gepubliceerde artikels zijn door de te late bedeling reeds achterhaald. Men antwoordt dat door
uitzonderlijke omstandigheden, ziekte van de bedeler, de bedeling werd verwezenlijkt, o.a. door hulp
van de tewerkstellingscel. Een bedeling met de post zou ook te laat geweest zijn.
Een raadslid stelt dat er veel ratten op en rond de beken in Diepenbroek zijn die de huisvuilzakken
stuk bijten. Wat doet de gemeente hieraan ? De schepen antwoordt dat de gemeenten geen
rattenvergif meer mogen bedelen. Dit is een nieuwe en redelijke recente situatie. De gemeente zelf
zal extra kosten moeten doen.
Een raadslid vraagt of het college van burgemeester en schepenen al een beslissing heeft genomen of
politieke partijen al of niet kunnen deelnemen aan de avondmarkt ? Men antwoordt dat de beslissing
werd genomen dat een standplaats van politieke partijen toegelaten is op jaarmarkt en wekelijkse
markt, op de andere markten niet.
Een raadslid vraagt of er aan het onkruid op de kerkhoven, op de strooiweide en in de
bloemenbakken van het IBO iets kan gedaan worden. De graspleintjes daarentegen worden teveel
afgereden.
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Een raadslid stelt dat het jammer is dat het agendapunt inzake de aanstelling van algemeen directeur
en adjunct-algemeen directeur dat in geheime zitting zal behandeld worden reeds in de krant stond.

29 mei 2018 22:07 - De voorzitter opent de besloten zitting
29 mei 2018 22:32 - De voorzitter opent de openbare zitting
29 mei 2018 22:32 - De voorzitter sluit de zitting
Gemeentesecretaris
Katleen Biesemans

Voorzitter gemeenteraad
William Engels
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