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OPENBAAR 

verslag - dagorde 

1. Verslag voorgaande zitting 9 april 2020 

Besluit 
Artikel 1 
Het verslag van de voorgaande zitting d.d. 9 april 2020 dat acht dagen voor de huidige zitting ter inzage van 
de gemeenteraadsleden heeft gelegen wordt door de gemeenteraad goedgekeurd. 

ruimte - infrastructuur 

2. Onderhouds-en herstellingswerken 2020 gemeente Brecht - Goedkeuring lastvoorwaarden en 
gunningswijze 

Besluit 
Artikel 1 
Het bestek en de raming voor de opdracht “Onderhouds-en herstellingswerken gemeente Brecht”, opgesteld 
door studiebureau Schillebeeckx 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 € 239.155,00 excl. btw of 
€ 289.377,55 incl. 21% btw. 
 
Artikel 2 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure. 
 
Artikel 3 
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau. 
 
Artikel 4 
Afschrift wordt overgemaakt aan de dienst wegen en studiebureau Schillebeeckx. 

3. Vervanging betonplaten rijweg Leeuwerk - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - 
2020/008 

Besluit 
Artikel 1 
Het bestek met nr. 2020/008 en de raming voor de opdracht “Vervanging betonplaten rijweg Leeuwerk”, 
opgesteld door de ontwerper, Studiebureau Schillebeeckx, Lang Ossegoor 36 te 2390 Malle 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 € 295.525,00 excl. btw of € 357.585,25 incl. 21% btw. 
 
Artikel 2 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure. 
 
Artikel 3 
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau. 
 
Artikel 4 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in budget 2020. 

ruimte - ruimtelijke ontwikkeling 

4. Voorlopige vaststelling rooilijn -en onteigeningsplan fietspad Kloosterstraat 

Besluit 
Artikel 1 
Principieel akkoord te gaan om de rooilijn van de Kloosterstraat, definitief goedgekeurd op de gemeenteraad 
van 1.07.1971, zoals aangeduid op het ontwerp rooilijn- en onteigeningsplan ‘fietspad Kloosterstraat’, te 
wijzigen. 
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Artikel 2 
De gemeenteraad stelt het rooilijn- en onteigeningsplan voor de Kloosterstraat, inclusief de projectnota in 
bijlage van dit besluit, voorlopig vast zoals weergegeven op het rooilijn- en onteigeningsplan ‘fietspad 
Kloosterstraat’, opgemaakt door IGEAN dienstverlening op 15.01.2020, klassement 
20200115_BREZ004.01-R001 
Artikel 3 
De gemeenteraad belast het college van burgemeester en schepenen met het organiseren van het 
openbaar onderzoek. 
Artikel 4 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst infrastructuur, de dienst omgeving en Igean 
Dienstverlening. 

5. Goedkeuring van de ontwerpakte grondoverdrachten in de Kloosterstraat in het kader van de 
realisatie van de rooilijn. 

Besluit 
Artikel 1 
De gemeenteraad keurt de ontwerpakten en overeenkomsten inzake beëindiging 
huurvergoeding/pachtverbreking (ad hoc) goed, opgemaakt in het kader van de uitvoering van het 
afbakeningsplan ‘fietspad Kloosterstraat’ tussen de eigenaars en pachters enerzijds, en de gemeente 
anderzijds. 
Artikel 2 
De gronden worden verworven tegen de prijs zoals vermeld in de ondertekende eenzijdige verkoopbeloften. 
De betaling hiervan zal gebeuren met het investeringskrediet onder beleidsdoelstelling 2 (Brecht engageert 
zich om de leefbaarheid van onze gemeente te verbeteren) onder actieplan 6 (Brecht focust op een 
hedendaags patrimonium) onder actie 30 (rioleringsproject Kloosterstraat) onder het beleidsveld 0200 
(Hidrorio - grondverwervingen fietspad Kloosterstraat) (ARK 2200000) van het meerjarenplan 2020 – 2025. 
Artikel 3 
De respectievelijke akten zullen op kosten van de gemeente (de koper) worden verleden voor de 
burgemeester. 
Artikel 4 
De algemeen directeur en de voorzitter van de gemeenteraad worden gemachtigd de akte en al de stukken 
in verband hiermee namens en voor rekening van de gemeente Brecht te ondertekenen. 
Artikel 5 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst infrastructuur en de financiële dienst. 
  
  
Raadslid A. Van Dyck neemt terug deel aan de zitting. 

6. OMVV2020/4 - Omgevingsvergunning voor verkavelen - Van Bavellaan - Vredelaan - 
grondoverdracht 

Besluit 
Artikel 1 
Goedkeuring wordt verleend aan de grondoverdracht van de zones gelegen in openbare wegenis van Van 
Bavellaan/Vredelaan  te Brecht, kadasternummer (afd. 1) sectie M 67 F5 met een oppervlakte van 584m² 
conform het plan landmeter Neefs en Roos, Kerkblokstraat 11, 2990 Loenhout van 17 oktober 2019. Deze 
wegenis wordt kosteloos en zonder kosten overgedragen aan de gemeente. 
Deze grondafstand zal opgelegd worden wanneer de omgevingsvergunning wordt verleend. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst grondgebiedszaken. 
  

7. OMVV2020/1 - Omgevingsvergunning voor verkavelen - Mieksebaan - grondoverdracht 

Besluit 
Artikel 1 
Goedkeuring wordt verleend aan de grondoverdracht van de zones gelegen in openbare wegenis van de 
Mieksebaan te Brecht, kadasternummer (afd. 1) sectie A 329 L4 en (afd. 1) sectie A 329 K4 met een 
oppervlakte van 110,49m² conform het plan landmeter Chris Claes, Sleutelstraat 23, 2550 Kontich van 23 
maart 2020. Deze wegenis wordt kosteloos en zonder kosten overgedragen aan de gemeente. 
Deze grondafstand zal opgelegd worden wanneer de omgevingsvergunning wordt verleend. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst grondgebiedszaken. 

8. Perceel gemeente Max Wildiersplein -  Plaatsing elektriciteitscabine - openbaar domein 
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Besluit 
Artikel 1 
De gemeenteraad keurt de toevoeging goed (affectatie) aan het openbaar domein van een gedeelte van het 
perceel afd. 05 Perceelnr. A 82 F (deel)op vraag van Fluvius in functie van de plaatsing van een 
elektriciteitscabine op het Max Wildiersplein. 
 
Artikel 2 
Het perceel wordt bestemd tot het gebruik van allen en behoort daardoor tot het openbaar domein. 
Artikel 3 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de consulent economie, de dienst omgeving en 
Fluvius. 

9. Gedeeltelijke afschaffing voetweg nr. 149 (Varenstraat - Bosstraat) - definitieve vaststelling 

Besluit 
Artikel 1 
De gemeenteraad stelt de afschaffing van het gedeelte van voetweg nr. 149 op de percelen Brecht 4de 
afdeling, sectie D 735/d/2, 735/h/2 (Varenstraat 11), 735/g/2, 735/r en 735/b/2 volgens het opmetingsplan 
opgemaakt door landmeter-expert Frederik Vermeiren op 11/12/2019 met kenmerk 019-T-044-18-02 
definitief vast. 
  
Artikel 2 
Het besluit van de gemeenteraad tot opheffing van een gemeenteweg wordt onmiddellijk na de definitieve 
vaststelling bekendgemaakt cfr. art. 22 van het Gemeentewegendecreet. 
 
Artikel 3 
Het grafisch plan wordt samen met het besluit van de gemeenteraad tot opheffing van een gemeenteweg 
onmiddellijk na de definitieve vaststelling met een beveiligde zending bezorgd aan het Departement en aan 
de Deputatie van de provincie. 
  
Artikel 4 
De gedeeltelijke afschaffing van buurtweg nr. 149 wordt opgenomen in het gemeentelijk wegenregister. 
 

organisatie en personeel 

10. Rapport Audit Vlaanderen - aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Akte wordt genomen van het rapport van Audit Vlaanderen. 

11. Maatregelen COVID-19 - Stand van zaken - aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Akte wordt genomen van de toelichting die tijdens de zitting wordt verstrekt over de gemeentelijke 
maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te bedwingen. 

12. Regeling vervanging afwezigheid algemeen directeur 

Besluit 
Artikel 1 
Bij afwezigheid of verhindering van de algemeen directeur wordt volgende rangorde vastgesteld voor de 
functie van waarnemend algemeen directeur: 
1. Els Eelen - Coördinator organisatie en personeel 
2. Tinne Rombouts - Beleidsadviseur 
3. Liselotte Hofmans -  Coördinator sociaal huis 
4. Frank Willeme - Directeur Zorg 
5. Inge Adriaensens - Coördinator vrije tijd 
6. Ben De Bruyn - Coördinator ruimtelijke ontwikkeling 
7. Gert Van Riel - Coördinator infrastructuur 
Artikel 2 
Afschrift wordt overgemaakt aan de personeelsdienst en aan de personen vermeld onder artikel 1. 

financiën 

13. Belastingreglement op brandstofverdelingstoestellen 
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Besluit 
Artikel 1 Belastbaar voorwerp of belastbaar feit 
Vanaf 1 januari 2021 tot en met 31 december 2025 wordt een belasting geheven op olie-, benzine- en 
andere brandstofverdelingstoestellen. 
Artikel 2 Definitie 
Onder brandstofverdelingstoestellen moet worden verstaan alle olie-, benzine-, en andere 
brandstofverdelingstoestellen, geplaatst langs de openbare weg of op privaat terrein langs de openbare weg 
opgesteld en gebruikt tot bevoorrading van de aanrijdende voertuigen.  
Eén toestel kan meerdere bedieningspunten bevatten. Een bedieningspunt is een apparaat waarin één of 
meer distributieslangen bevestigd zijn voor het overbrengen van brandstof naar een voertuig, verbonden aan 
één telapparaat. Elke teller komt dus overeen met een bedieningspunt. 
Artikel 3 Belastingplichtige 
De belasting is verschuldigd door de eigenaar van het toestel.  
Artikel 4 Tarief 
De belasting wordt vastgesteld op 50 EUR per jaar per bedieningspunt. 
Artikel 5 Vrijstellingen 
De belasting is niet verschuldigd voor: 
a)    Toestellen die niet gebruikt worden voor publieke bevoorrading 
b)    Toestellen in privé-eigendom geplaatst, wanneer geen enkele aanduiding naar buiten is aangebracht 
die wijst op brandstofverkoop en deze toestellen niet gebruikt worden voor de bevoorrading van aanrijdende 
voertuigen. 
Artikel 6 Wijze van inning 
De belasting wordt ingevorderd via een kohier dat wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard door het 
college van burgemeester en schepenen. 
Artikel 7 Aangifteplicht  
De belastingplichtige moet ten laatste voor 31 januari van ieder jaar aangifte doen van de gebruikte 
toestellen op volgend adres: Gemeentepark 1, 2960 Brecht of via e-mail op volgend adres: 
gemeentebelastingen@brecht.be. 
De aangifte moet gedaan worden op het formulier dat door het gemeentebestuur wordt toegestuurd. 
De belastingplichtige is vrijgesteld van aangifteplicht indien hij voor het vorig aanslagjaar werd aangeslagen 
en indien de belastbare toestand ongewijzigd is gebleven.  
Artikel 8 Procedure van ambtshalve vaststelling 
Bij gebrek aan aangifte binnen de in de in artikel 7 gestelde termijn, of in geval van onjuiste, onvolledige of 
onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige, kan de belasting ambtshalve worden ingekohierd. 
Vooraleer wordt overgegaan tot de ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag, betekent het college 
van burgemeester en schepenen aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de motieven om 
gebruik te maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de wijze van 
bepaling van deze elementen en het bedrag van de belasting. 
De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen te rekenen van de derde werkdag die volgt 
op de verzending van die betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen. 
De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verdubbeld. Het bedrag van deze verhoging wordt ook 
ingekohierd. 
Artikel 9 Betaaltermijn 
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na verzending van het aanslagbiljet. 
Artikel 10 Bezwaarprocedure 
De belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van burgemeester en 
schepenen. 
Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe van verval 
worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de 
datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag. 
Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven, binnen vijftien dagen na de indiening ervan. 
Artikel 11 Niet-betaling 
Bij niet-betaling binnen de wettelijk bepaalde vervaltermijn, zal een gratis eerste aanmaning worden 
verzonden. Voor een tweede, en desgevallend elke volgende, aanmaning wordt telkens een kost van 20,00 
euro aangerekend voor de verzending. 
Als de debiteur een afbetalingsplan krijgt en dit vervolgens niet nakomt, wordt hem een aanmaning gestuurd. 
Voor deze aanmaning wordt een kost van 20,00 euro aangerekend. 
Wanneer de debiteur niet overgaat tot betaling van de volledige schuld, kosten en intresten inbegrepen, kan 
de financieel directeur overgaan tot opmaak van een dwangschrift met het oog op betekening door een 
gerechtsdeurwaarder. Voor het aanmaken van dit dwangschrift wordt een kost van 30,00 euro aangerekend. 
Artikel 12 Toezicht 
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Dit reglement valt onder het toezicht van de toezichthoudende overheid. De gemeente brengt de 
toezichthoudende overheid op de hoogte van de bekendmaking van dit besluit overeenkomstig artikel 330 
van het decreet over het lokaal bestuur. 
Artikel 13 
Dit reglement vervangt alle voorgaande ten deze. 

14. Belastingreglement op standplaatsen openbaar domein 

Besluit 
Artikel 1 Belastbaar voorwerp of belastbaar feit 
Vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 wordt een belasting geheven op standplaatsen openbaar 
domein. 
Artikel 2 Definitie 
Onder standplaatsen openbaar domein moet worden verstaan alle toevallige en vaste standplaatsen 
ingenomen door handels-en beroepsinrichtingen op gemeentelijke pleinen en openbare wegen alsmede op 
het verbruik van elektriciteit via de verdeelkasten.  
Artikel 3 Belastingplichtige 
De belasting is verschuldigd door de gebruiker van de dienstverlening. 
Artikel 4 Tarief 
De belasting voor de standplaatsen ambulante handel op het openbaar domein (exclusief kermissen, 
circussen en terrassen), wordt vastgesteld op 0,55 euro per m² bezette oppervlakte per dag. Een korting van 
10% wordt toegestaan indien betaald wordt per kwartaal en een bijkomende korting van 10% voor 
betalingen per jaar. 
De belasting voor kermissen, circussen en terrassen op het openbaar domein wordt vastgesteld op 0,40 
euro per m² bezette oppervlakte per dag voor een oppervlakte van minder of gelijk aan 50 m². Voor een 
oppervlakte die 50 m² overschrijdt, bedraagt de belasting vanaf die overschrijding 0.50 euro per m². 
De belasting voor het verbruik van elektriciteit via de verdeelkasten op openbare markten wordt bepaald op 
1,25 euro per aansluiting per begonnen marktdag. Op voorafgaandelijke betalingen van elektriciteit op 
jaarbasis wordt een korting van 10% toegestaan. 
De belasting voor het verbruik van elektriciteit via de verdeelkasten door kermissen en circussen wordt als 
volgt vastgesteld: 
Woonwagen 20A / 2-polig         : 10 euro 
Attractie 20A / 2-polig               : 20 euro 
Attractie 32A / 2-polig               : 40 euro 
Attractie 32A / 3-polig               : 80 euro 
Attractie 63A / 3-polig               : 120 euro 
Deze tarieven gelden voor de ganse duur van de kermis/circus. 
Artikel 5 Vrijstellingen 
De belasting is niet verschuldigd voor standplaatsen die, na toelating van het gemeentebestuur, ingenomen 
worden ten voordele van een erkend goed doel.  
De belasting is niet verschuldigd voor innames openbaar domein vanaf de inwerkingtreding van deze 
beslissing tot en met 31 december 2020. 
Artikel 6 Wijze van inning 
De belasting op losse standplaatsen op de wekelijkse markten en de standplaatsen op jaarmarkten worden 
contant betaald tegen afgifte van een betalingsbewijs. 
Abonnementen op wekelijkse markten en de inname van het openbaar domein door terrassen moeten 
betaald worden binnen de twee maanden na verzending van de factuur. 
De belasting op de standplaats van kermissen wordt op basis van het toegekende abonnement en voor 
circussen na gemeentelijke toelating, gefactureerd en is verschuldigd voor aanvang van de betreffende 
kermis/circusvoorstelling. 
Bij niet-betaling wordt de belasting ingekohierd.  
Artikel 7 Bezwaarprocedure 
De belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van burgemeester en 
schepenen. 
De indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van 3 maanden te rekenen vanaf de 
derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de 
aanslag of vanaf de datum van de contante inning. 
Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven, binnen vijftien dagen na de indiening ervan. 
Artikel 8 Niet-betaling 
Bij niet-betaling binnen de wettelijk bepaalde vervaltermijn, zal een gratis eerste aanmaning worden 
verzonden. Voor een tweede, en desgevallend elke volgende, aanmaning wordt telkens een kost van 20,00 
euro aangerekend voor de verzending. 
Als de debiteur een afbetalingsplan krijgt en dit vervolgens niet nakomt, wordt hem een aanmaning gestuurd. 
Voor deze aanmaning wordt een kost van 20,00 euro aangerekend. 
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Wanneer de debiteur niet overgaat tot betaling van de volledige schuld, kosten en intresten inbegrepen, kan 
de financieel directeur overgaan tot opmaak van een dwangschrift met het oog op betekening door een 
gerechtsdeurwaarder. Voor het aanmaken van dit dwangschrift wordt een kost van 30,00 euro aangerekend. 
Artikel 9 Toezicht 
Dit reglement valt onder het toezicht van de toezichthoudende overheid. De gemeente brengt de 
toezichthoudende overheid op de hoogte van de bekendmaking van dit besluit overeenkomstig artikel 330 
van het decreet over het lokaal bestuur. 
Artikel 10 
Dit reglement vervangt alle voorgaande ten deze. 
  
  

15. Financiering triagecentrum Voorkempen 

Besluit 
Artikel 1 
De gemeenteraad geeft principiële goedkeuring aan de financiering van het pretriagecentrum Voorkempen. 
De kosten worden verdeeld over de verschillende gemeenten aan de hand van het aantal inwoners. 
Er zal eveneens een gift aan het Vlaamse Kruis worden verleend. 
Artikel 2 
Delegatie wordt verleend aan het college van burgemeester en schepenen om de 
samenwerkingsovereenkomst definitief goed te keuren omdat er nog een aantal wijzigingen kunnen worden 
aangebracht. 
Artikel 3 
Machtiging wordt verleend aan algemeen directeur, Annemie Marnef en aan burgemeester Sven Deckers 
om deze overeenkomst te ondertekenen. 
Artikel 4 
De definitieve overeenkomst zal ter aktename voorgelegd worden aan de gemeenteraad. 
Artikel 5 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financiële dienst en Sofie Sambre van Emmaus. 

welzijn 

16. Participatie Schakelzorgcentrum Noorderkempen - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
De gemeenteraad bekrachtigt het besluit van het college van burgemeester en schepenen in zitting van 21 
april 2020 waarin akkoord gegaan wordt: 
- met de participatie van eerstelijnszone Voorkempen in schakelzorgcentrum Bielebale. 
- dat vzw eerstelijnszone Noorderkempen penhouder wordt voor de oprichting van het schakelzorgcentrum. 
- met de locatie van het schakelzorgcentrum in Bielebale. 
- met de prefinanciering en borgstelling voor de gemaakte kosten van het schakelzorgcentrum door de vijf 
gemeenten van de eerstelijnszone Noorderkempen. 
- met de logistieke ondersteuning en inzet personeel indien nodig. 
- om, indien de oprichting nodig is, een interbestuurlijk samenwerkingsverband af te sluiten.  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de consulent veiligheid en de dienst financiën. 

intergemeentelijke samenwerking 

17. IKA - Algemene vergadering 15 juni 2020 

Besluit 

Artikel 1 
Na onderzoek van de documenten die bij de oproeping zijn gevoegd, zijn goedkeuring te hechten aan de 
dagorde en de afzonderlijke punten van de dagorde van de algemene vergadering van IKA van 15 juni 2020. 
Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering 

1. Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering 
2. Jaarrekening 2019 
3. Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering 
4. Kwijting van de bestuurders en de commissaris 
5. Statutaire benoemingen en mededelingen 

    - Mandaat van de commissaris 

Artikel 2 – in geval van schriftelijke algemene vergadering 
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Zijn akkoord te verlenen over elk van de voorliggende agendapunten.  Dit geeft het standpunt van de 
gemeente/stad weer, en dient in geval van een schriftelijke algemene vergadering als een bindend akkoord 
te worden beschouwd en dat opgenomen zal worden in een overzichtslijst ‘houdende ontvangen inhoudelijke 
goedkeuringen van de deelnemers’ die gevoegd zal worden bij de notulen van bovenvermelde Algemene 
Vergadering en waarbij de individuele gemeenteraadsbeslissingen via het digitaal loket zullen overgemaakt 
worden aan de toezichthoudende overheid. 

Artikel 3– in geval van een fysieke algemene vergadering 

De vertegenwoordiger van de gemeente/stad die zal deelnemen aan de Algemene Vergadering tevens 
jaarvergadering van de dienstverlenende vereniging IKA op 15 juni 2020 (of iedere andere datum waarop 
deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de 
beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormeld artikel 1 en 2 van onderhavige 
beslissing. 

Artikel 4 

Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde besluiten en 
onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan het secretariaat van intergemeentelijk 
samenwerkingsverband IKA, ter attentie van het secretariaat (in pdf-versie), uitsluitend op het e-mailadres 
lieven.ex@fluvius.be 

18. Fluvius - Algemene vergadering 17 juni 2020 

Besluit 
Artikel 1 
Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Algemene Vergadering tevens jaarvergadering van de 
opdrachthoudende vereniging Fluvius Antwerpen d.d. 17 juni 2020:  

1. Kennisneming verslagen van Fluvius Antwerpen van de raad van bestuur en van de commissaris 
over het boekjaar 2019. 

2. Goedkeuring van de jaarrekening van Fluvius Antwerpen afgesloten op 31 december 2019 (balans, 
resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels). 

3. Vaststelling van de uitkeringen overeenkomstig artikel 6:114 WVV – netto-actieftest (artikel 6:115 
WVV) 

4. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités en 
de commissaris van Fluvius Antwerpen met betrekking tot het boekjaar 2019. 

5. Financiering van de verkrijging van aandelen van de vennootschap door derden. 
6. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten. 
7. Statutaire benoemingen. 
8. Benoeming van een commissaris. 
9. Statutaire mededelingen. 

Artikel 2 – in geval van schriftelijke algemene vergadering 
Zijn akkoord te verlenen over elk van de voorliggende agendapunten.  Dit geeft het standpunt van de 
gemeente/stad weer, en dient in geval van een schriftelijke algemene vergadering als een bindend akkoord 
te worden beschouwd en dat opgenomen zal worden in een overzichtslijst ‘houdende ontvangen inhoudelijke 
goedkeuringen van de deelnemers’ die gevoegd zal worden bij de notulen van bovenvermelde Algemene 
Vergadering en waarbij de individuele gemeenteraadsbeslissingen via het digitaal loket zullen overgemaakt 
worden aan de toezichthoudende overheid. 
Artikel 3 – in geval van een fysieke algemene vergadering 
De vertegenwoordiger van de gemeente/stad die zal deelnemen aan de Algemene Vergadering tevens 
jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Fluvius Antwerpen op 17 juni 2020 (of iedere andere 
datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen 
op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormeld artikel 1 en 2 van onderhavige 
beslissing. 

Artikel 4 
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en 
onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging Fluvius Antwerpen, ter 
attentie van het secretariaat (in pdf-versie), uitsluitend op het e-mailadres 
vennootschapssecretariaat@fluvius.be . 

19. Pidpa - Algemene Vergadering 19 juni 2020 

Besluit 

Artikel 1 
Het verslag van de raad van bestuur over het jaar 2019, de jaarrekening over het boekjaar 2019 en het verslag van de 
commissaris worden goedgekeurd. 
  
Artikel 2 
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Het verlenen van decharge aan de bestuurders en de commissaris over het boekjaar 2019, wordt goedgekeurd. 
  
Artikel 3 
Goedkeuring wordt verleend aan de toetredingen/uitbreidingen van opdracht. 
  
Artikel 4 
Goedkeuring wordt verleend aan de benoemingen. 
  
Artikel 5 
Aan de vertegenwoordiger wordt de opdracht gegeven om op de algemene vergadering van 19 juni 2020, 
overeenkomstig deze beslissing te stemmen evenals op elke andere algemene vergadering die wordt samengeroepen 
ter behandeling van de agendapunten van deze algemene vergadering. 
  
Artikel 6 
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en zal onverwijld een 
afschrift van deze beslissing bezorgen aan Pidpa, Desguinlei 246 te 2018 Antwerpen. 

20. Igean dienstverlening - Algemene vergadering 19 juni 2020 

Besluit 
Artikel 1 
De gemeenteraad neemt kennis van de volledige dagorde van de jaarvergadering van IGEAN 
dienstverlening die zal gehouden worden in het ’s Graevenhof, Turnhoutsebaan 439 - 445 2970 Schilde of 
op een digitale wijze als de maatregelen ter voorkoming van de verdere verspreiding van het Coronavirus 
COVID-19 dit vereisen op 19.06.2020 om 18.30 u evenals van alle daarbij horende documenten en neemt 
op basis hiervan volgende beslissingen: 
1.  Goedkeuren van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2019 
2.  Goedkeuren van het verslag van de revisor over het boekjaar 2019 
3.  Goedkeuren van de jaarrekening 2019 
4.  Kwijting verlenen aan de bestuurders en aan de revisor over het boekjaar 2019 
5.  Presentiegelden – aanpassen 
6.  Goedkeuren van de statutenwijziging. 
  
Artikel 2 
De vertegenwoordiger van de gemeente, die met een afzonderlijk besluit werd benoemd, wordt 
gemandateerd om op de jaarvergadering van IGEAN dienstverlening van 19.06.2020 deel te nemen aan de 
bespreking over de in artikel 1 vermelde agendapunten en te beraadslagen en te beslissen overeenkomstig 
dit besluit en verder al het nodige te doen om de volledige agenda af te werken. 
  
Artikel 3 
Twee uittreksels van onderhavige gemeenteraadsbeslissing zullen aan IGEAN dienstverlening worden 
bezorgd. 

21. Igean milieu en veiligheid - Algemene vergadering 19 juni 2020 

Besluit 
Artikel 1 
De gemeenteraad neemt kennis van de volledige dagorde van de jaarvergadering van IGEAN milieu & 
veiligheid die zal gehouden worden in het ’s Graevenhof, Turnhoutsebaan 439 - 445 2970 Schilde of op een 
digitale wijze als de maatregelen ter voorkoming van de verdere verspreiding van het Coronavirus COVID-19 
dit vereisen op 19.06.2020 om 18.30 u evenals van alle daarbij horende documenten en neemt op basis 
hiervan volgende beslissingen: 
1.  Goedkeuren van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2019 
2.  Goedkeuren van het verslag van de revisor over het boekjaar 2019 
3.  Goedkeuren van de jaarrekening 2019 
4.  Kwijting verlenen aan de bestuurders en aan de revisor over het boekjaar 2019 
5.  Presentiegelden – aanpassen 
6.  Benoemen leden raad van bestuur en adviescomités. 
  
Artikel 2 
De vertegenwoordiger van de gemeente, die met een afzonderlijk besluit werd benoemd, wordt 
gemandateerd om op de jaarvergadering van IGEAN milieu & veiligheid van 19.06.2020 deel te nemen aan 
de bespreking over de in artikel 1 vermelde agendapunten en te beraadslagen en te beslissen 
overeenkomstig dit besluit en verder al het nodige te doen om de volledige agenda af te werken. 
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Artikel 3 
Twee uittreksels van onderhavige gemeenteraadsbeslissing zullen aan IGEAN milieu & veiligheid worden 
bezorgd. 

aanvullende agenda 

22. Voorstel - Opmerkingen, vragen en voorstellen i.v.m. corona - I. Van den Heuvel 

Besluit 
Het voorstel wordt verworpen. 

23. Voorstel - Controle verkeersreglementering/signalisatie fietsers - P. Van Assche 

Besluit 
Het voorstel wordt verworpen. 

24. Voorstel - Amendement op RVMW 5-6 en GR 20-21 - P. Van Assche 

Besluit 
Het voorstel werd reeds behandeld tijdens de zitting en werd verworpen. 

25. Vraag - Veiligheid Ganzendries - Ilse Van den Heuvel 

26. Vraag - Corona-maatregelen ter ondersteuning ondernemers/inwoners - P. Van Assche 

 

 
Annemie Marnef Leo Nicolaï 
Algemeen Directeur Voorzitter gemeenteraad 
 


