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Zitting van de gemeenteraad   donderdag 12 mei 2016. 
 
Aanwezig :  
Aerts L. - Burgemeester-Voorzitter 
De Veuster D. vanaf punt 03, Kenis K., Schrijvers P., Van Puymbroeck W., Torfs L., Matheeussen J. - 
Schepenen 
Van Hoeck R., Nicolaï L., Van Akeleyen C., Van Assche P., Vochten M., Slegers J., Van De Mierop B., 
Bresseleers M., Van Looveren K., Peeters E., Michiels M., Deckers S., Matthé R., Bellens B., Van Riel 
B., Vandeneijnde S., De Groof E., de Hoog K., Vandekeere T., Smouts L., De bruyn D., Schoonbaert 
N. vanaf punt 03 - Raadsleden 
Marnef A. - Secretaris 
Verontschuldigd :  
Van Dyck A. - Voorzitter OCMW 
 
Openbare zitting : 
 
01 Verslag voorgaande zitting d.d. 14 april 2016 - Goedkeuring  

 
 Juridisch kader  

Gemeentedecreet 15.07.2005 – artikel 40 
Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit) 
 
Historiek  
Het verslag van de voorgaande zitting van de gemeenteraad d.d. 14 april 
2016 dat acht dagen voor de huidige zitting ter inzage van de 
gemeenteraadsleden ligt, wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de 
gemeenteraad. 
 
Motivatie  
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door 
burgemeester L. Aerts. 
 
Bij aanvang van de zitting is ocmw-voorzitter A. Van Dyck verontschuldigd en 
afwezig. Schepen D. De Veuster zal later toekomen wegens de 
jaarvergadering bij De Voorkempen. Raadslid N. Schoonbaert is afwezig. 
 
Aan raadslid P. Van Assche wordt toelating verleend tot opname van de 
zitting.  
 
Burgemeester-Voorzitter L. Aerts stelt dat er geen aanvullende agenda is.  
 
Raadslid P. Van Assche verwijst naar het youtubekanaal van Vlaams Belang. 
 
Besluit:  Aerts L., Kenis K., Schrijvers P., Van Puymbroeck W., Torfs L., 
Matheeussen J., Van Hoeck R., Nicolaï L., Vochten M., Bresseleers M., Van 
Looveren K., Michiels M., De Groof E., Vandekeere T., Smouts L.: 15 
stemmen voor  
Van Akeleyen C., Van Assche P., de Hoog K. : 3 stemmen tegen 
Slegers J., Van De Mierop B., Peeters E., Deckers S., Matthé R., Bellens B., 
Van Riel B., Vandeneijnde S., De bruyn D.: 9 onthoudingen 
 
Artikel 1 :  
Het verslag van de voorgaande zitting d.d. 14 april 2016 dat acht dagen voor 
de huidige zitting ter inzage van de gemeenteraadsleden heeft gelegen wordt 
door de gemeenteraad goedgekeurd. 
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02 Agenda ocmw -raad d.d. 19.04.2016 - Kennisgeving  
 

 Juridisch kader  
Het decreet van 29.06.2012 tot wijziging van het decreet van 19 december 
2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn – Artikel 9 
 
Historiek  
Agenda van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 19.04.2016: 
 
Agendapunten van de openbare zitting:  
1. Goedkeuring van het verslag van de openbare vergadering van 15.3.2016 
2. Kennisname inkomende briefwisseling 
3. Kennisname van de verslagen van het vast bureau d.d. 8.3.2016 en 
22.3.2016 
4. Vergoeding externe juryleden examencommissie 
5. Goedkeuring aanduiding zorgverstrekker DIO-woningen 
6. Goedkeuring toewijzingsreglement project DIO-woningen 
7. Verhoging canonvergoeding SF Het Sluisken en SF ‘t Zand 
 
Motivatie  
Burgemeester L. Aerts verstrekt een gepaste toelichting tijdens de 
gemeenteraad.  
Raadslid E. Peeters stelt dat de verhoging van de canonvergoeding (punt 7) 
niet op deze dagorde voorkomt en wel geagendeerd stond. De agenda zal 
aangepast worden. 
Besluit  
Artikel 1  
Kennis wordt genomen van de agenda van de Raad voor Maatschappelijk 
Welzijn van d.d. 19.04.2016. 
 
Raadslid N. Schoonbaert vervoegt de zitting.  
 

 
03 Jaarverslag Lokale Politie Voorkempen 2015  

 
 Juridisch kader  

Het gemeentedecreet d.d. 15.07.2014 - artikel 64 
 
Motivatie  
Het jaarverslag van de politiezone Voorkempen wordt toegelicht tijdens de 
zitting van de gemeenteraad door dhr. P. Muyshondt aan de hand van een 
presentatie. 
Schepen D. De Veuster neemt deel aan de zitting. 
 
Besluit  
 
Artikel 1  
De gemeenteraad neemt akte van het verslag van de politiezone Voorkempen 
voor het dienstjaar 2015. 
Artikel 2  
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de politiezone 
Voorkempen. 
 

 
04 Verkoop perceel (deel) Hoeveweg/ Kerklei 36 - Stes 

 
 Juridisch kader  

Artikel 43 van het gemeentedecreet 
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Historiek  
Het college van burgemeester en schepenen keurde op 26 januari 2015 de 
verkoop van het perceel  
‘achtergrond’ Kerklei 36, tuingrond, zonder nummer, Sie B, Kerklei/Hoeveweg 
aan Wouter en Karen Stes goed. 
 
Het perceeltje gelegen achter Kerklei 36 is afgemaakt met een hoge haag 
langs de Hoeveweg evenals achteraan het perceel. Het is gelegen in de 
Hoeveweg.  
 
Naast de weg is er een zachte berm en ter hoogte van het perceel maakt de 
weg een lichte zwenking naar links van het perceel weg dus. Zodoende is er 
naast het perceeltje een stukje braakliggende grond van ongeveer vier meter 
breed en ongeveer zes à zeven meter lang. 
Op het perceel zelf ligt gedeeltelijk kiezelsteen en er staat een soort garage, 
afdak of berging op die wel langs de kant van de Hoeveweg open is. 
 
Motivatie  
Door Igean Dienstverlening werd een schattingsverslag opgemaakt door 
meetkundig schatter Ivan Van den Bergh voor een bedrag van  60 euro/m².  
 
Door landmeter Francis Koyen werd een opmetingsplan opgemaakt waarop 
blijkt dat het perceel 57 m² is. 
 
Door notaris L. Bracke werd een ontwerpakte opgemaakt voor de verkoop van 
het perceel achtergrond’ Kerklei 36, tuingrond, zonder nummer, Sie B, 
Kerklei/Hoeveweg aan Wouter en Karen Stes voor 3.420 euro. De 
notariskosten en kosten voor het opmetingsplan vallen ten laste van de 
aankopers. 
 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door 
burgemeester L. Aerts. In artikel 1 zal toegevoegd worden dat de kopers de 
kosten dragen voor het schattingsverslag. 
 
Besluit:  Aerts L., De Veuster D., Kenis K., Schrijvers P., Van Puymbroeck W., 
Torfs L., Matheeussen J., Van Hoeck R., Nicolaï L., Van Akeleyen C., Van 
Assche P., Vochten M., Bresseleers M., Van Looveren K., Michiels M., De 
Groof E., de Hoog K., Vandekeere T., Smouts L.: 19 stemmen voor 
Slegers J., Van De Mierop B., Peeters E., Deckers S., Matthé R., Bellens B., 
Van Riel B., Vandeneijnde S., De bruyn D., Schoonbaert N.:10 onthoudingen 
 
Artikel 1  
De gemeenteraad verleent goedkeuring om het deel van het perceel 
‘Achtergrond’ Kerklei 36, tuingrond, zonder nummer, Sie B, Kerklei/Hoeveweg 
te verkopen aan Stes Wouter en Stes Karen voor 3.420 euro, te 
vermeerderen met notariskosten en kosten voor het opmetingsplan en 
schattingsverslag. 
 
Artikel 2  
Burgemeester L. Aerts en gemeentesecretaris A. Marnef worden gemachtigd 
de akte van verkoop te ondertekenen voor notaris L. Bracke die de akte zal 
verlijden. 
 
Artikel 3  
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan notaris L. Bracke en aan 
de financieel beheerder. 
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05 Wijziging buurtweg tracé 113  
 

 Juridisch kader  
Gemeentedecreet 15.07.2005 
De wet van 10 april 1841 op de buurtwegen en gewijzigd bij decreet van 4 
april 2014. 
Besluit Vlaamse Regering d.d. 20 juni 2014 tot vaststelling van nadere regels 
voor de organisatie van het openbaar onderzoek inzake buurtwegen. 
Atlas der buurtwegen voor de gemeente Brecht, dd. 10 april 1841 
 
Historiek  
De buurtweg nr. 113 is gelegen tussen de Molenstraat en de 
Vaartstraat/Gemeentepark in de gemeente Brecht.  
 
Motivatie  
De Voorkempen heeft een aanvraag ingediend tot de wijziging van het tracé 
en de vaststelling van het rooilijnplan van buurtweg nr. 113 te Brecht.  
 
Bij voormelde aanvraag tot wijziging van het tracé van buurtweg nr. 113 zijn 
gevoegd:  
- een motivatienota 
- Rooilijnplan wijziging buurtweg 113: grondplan en rooilijnplan van 12 april 
2016 opgemaakt door landmeter Francis Koyen 
- Rooilijnplan wijziging buurtweg 113: uittreksel atlas der buurtwegen van 12 
april 2016 opgemaakt door landmeter Francis Koyen 
- Rooilijnplan wijziging buurtweg 113: uittreksel kadasterplan van 12 april 2016 
opgemaakt door landmeter Francis Koyen 
- Rooilijnplan wijziging buurtweg 113: uittreksel topografische kaart van 12 
april 2016 opgemaakt door landmeter Francis Koyen 
- Rooilijnplan wijziging buurtweg 113: uittreksel gewestplan van 12 april 2016 
opgemaakt door landmeter Francis Koyen  
- Rooilijnplan wijziging buurtweg 113: fotoreportage van 12 april 2016 
opgemaakt door landmeter Francis Koyen 
 
In het ruimtelijke structuurplan van Brecht is opgenomen dat er een fijnmazig 
fietsroutenetwerk wordt uitgebouwd met als uitgangspunt de lokale 
autoverbindingen zo laag mogelijk te houden en het verkeer met de fiets te 
bevorderen.  Dit met als streefdoel de voornaamste plekken binnen de 
gemeente (vb. scholen, bedrijventerreinen, recreatiepolen, 
voorzieningencentra…) met elkaar te verbinden voor trage weggebruikers. 
 
Via de wijziging van het tracé van de buurtweg nr. 113 wenst men zowel een 
gemengd gebruik als het recreatieve en functionele aspect van de buurtweg te 
promoten. Voor de zwakke weggebruikers zal deze gewijzigde buurtweg 
immers zowel functioneel als recreatief een meerwaarde kunnen bieden als 
alternatief voor de verkeersdrukke routes op de Eyndhovensteenweg en 
Molenstraat N115. 

• De buurtweg sluit aan op de recreatieve routes ten zuiden van de weg 
en buurtweg nr. 128bis. Hierdoor ontstaat een netwerk van 
recreatieve routes voor traag verkeer dewelke samen komen in 
buurtweg nr. 113. Gezien de verschillende buurtwegen samensmelten 
in één buurtweg, is een aangepaste tracébreedte noodzakelijk i.f.v. 
het intensiever gemengd gebruik. 

• Het stimuleren van het gebruik van deze buurtweg als fiets- of 
voetgangersverbinding richting het centrum van Brecht en zijn lokale 
dienstverlening (gemeentehuis, bibliotheek, …), kadert eveneens in 
het promoten van duurzame lokale mobiliteit.  

• Voor het mechanisch verkeer loopt deze buurtweg richting het 
centrum dood. Er is enkel verder een doorlopende verbinding voor de 
zwakke weggebruikers. Dit maakt dat ondanks het feit dat een 
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verbreding noodzakelijk is, lokaal gebruik door mechanisch verkeer 
gegarandeerd blijft. Er wordt dus ook een keerpunt voorzien voor het 
mechanisch verkeer. 

 
In tweede orde maakt de wijziging van het tracé van deze  buurtweg de 
ontwikkeling mogelijk van het woonuitbreidingsgebied (in het bouwblok 
Molenstraat – Vaartstraat – Eyndhovensteenweg) waardoor de buurtweg nr. 
113 loopt. De ontwikkeling van dit woonuitbreidingsgebied kan een variatie 
aanbieden van huurwoningen- en appartementen, koopwoningen en –
appartementen en kavels dewelke ontwikkeld kunnen worden door de lokale 
woonactoren en aangeboden aan de bewoners met een bescheiden inkomen. 
 
De aan te leggen rijbaan dient naar afmetingen te voldoen aan de haar 
toegekende functie om een veilig en comfortabel verkeer te kunnen 
garanderen. Het smalle wegprofiel dient te worden aangepast. 
Voor de afvoer van het regenwater dient er voldoende buffering voorzien te 
worden voordat het water mag geloosd worden op de waterloop. De 
bufferingsvoorwaarden worden opgelegd door de betrokken 
waterloopbeheerder (in dit geval de Provincie Antwerpen). Om aan deze 
bufferingsvoorwaarden te kunnen voldoen is er waar mogelijk te voorzien in 
een open gracht. Deze grachten vergen een bepaalde breedte te voorzien in 
het wegprofiel. 
 
Om zowel de aanleg van de rijbaan als de aanleg van de grachten te 
realiseren dient er over gegaan te worden tot een wijziging van het tracé van  
buurtweg nr.113. Hierbij dient het bestaande tracé volgens de atlas der 
buurtwegen te worden verbreed. In dit kader dient een ontwerp rooilijnplan 
voor buurtweg nr. 113 te worden vastgesteld door de gemeenteraad.  
 
Om deze gewijzigde tracébreedte te kunnen realiseren ten aanzien van de  
breedte van de buurtweg volgens de atlas der buurtwegen is het noodzakelijk 
hiervoor gronden in te nemen. De grondinname wordt bepaald door de nieuwe 
rooilijn. 
 
Tijdens de gemeenteraad wordt een toelichting verstrekt door schepen D. De 
Veuster. 
 
S.H.M. De Voorkempen H.E. heeft een aanvraag ingediend tot de wijziging 
van het tracé van buurtweg nr. 113. Het doel is deze in overeenstemming te 
brengen met een deel van het wegentracé voor het sociaal woonproject 
Molenstraat, dat de raad in de zitting van 8 oktober 2015 heeft goedgekeurd. 
Een grondafstand is hier niet voorzien, omdat deze reeds werd opgelegd in de 
beslissing van 8 oktober 2015.  
 
Zoals voorzien in de wet op de buurtwegen van 10 april 1841 en gewijzigd bij 
decreet van 4 april 2014 is er een ontwerp van rooilijnplan toegevoegd aan 
het dossier, opgemaakt door landmeter Koyen. Het laatste gedeelte richting 
Venusstraat blijft ongewijzigd en zal enkel als trage verbinding toegankelijk 
blijven.  
 
Rekening houdende met het besluit van de Vlaamse regering van 20 juni 
2014 is het de bedoeling na deze raadsbeslissing het dossier te onderwerpen 
aan een openbaar onderzoek van 30 dagen en het dan binnen de 60 dagen 
na eindiging van het openbaar onderzoek terug voor te leggen aan deze raad 
voor definitieve vaststelling, zodat het aan de deputatie kan overgemaakt 
worden.  
 
Tijdens de bespreking komt raadslid E. Peeters tussen. 
 
Besluit:  29 stemmen voor 
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Artikel 1  
Het rooilijnplan van buurtweg nr. 113, zoals opgemaakt door landmeter 
Francis Koyen, 20.04.2016. , ref. 14068A, voorlopig vast te stellen. 
 
Artikel 2  
Na voorlopige beraadslaging in te stemmen met de wijziging van het tracé van 
buurtweg nr. 113, zoals weergegeven op voornoemd plan. 
 
Artikel 3  
Het college van burgemeester en schepenen de opdracht te geven om het 
dossier aan een openbaar onderzoek te onderwerpen. 
 
Artikel 3  
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst 
grondgebiedszaken en de Voorkempen, Nijverheidsstraat 3 te 2960 Brecht.  
 

 
06 Straatnaamwijziging Kleinheikensweg - Papbosstraat - Voorlopige 

vaststelling 
 

 Burgemeester L. Aerts stelt voor om dit agendapunt van de agenda van de 
gemeenteraad te halen. 
 
Bij eenparigheid van stemmen wordt dit agendapunt af de agenda van de 
gemeenteraad gehaald. 

 
 
07 Desaffectatie - Pastorij - Lessiusstraat 10 - Besluit  

 
 Beleids – en beheerscyclus  

Beleidsdomein: 7 cultuur en vrije tijd 
Beleidsdoelstelling:Brecht wil geen slapende gemeente zijn, maar biedt een 
divers vrijetijdsaanbod door actieve ondersteuning van verenigingen en een 
aanvullend eigen aanbod van de dienst vrije tijd 
Actieplan: Overleg beleid cultuur en vrije tijd 
Actie: Erediensten -verkoop gronden pastorij 
   
Juridisch kader  
Art. 275/1 van het eredienstendecreet 
Art. 52/1 van het eredienstendecreet (…)“In de parochies waar er geen 
bedienaar van de eredienst, belast met de eredienst van de parochie, verblijft, 
stellen de gemeenten aan de kerkfabriek een ruimte ter beschikking waar de 
gelovigen ontvangen kunnen worden, waar de kerkraad kan vergaderen en 
waar het archief van de kerkfabriek kan worden bewaard, of betalen de 
kerkfabriek een secretariaatsvergoeding.”(…) 
Gemeentedecreet 15 juli 2005 
 
Historiek  
Door het gemeentebestuur wordt gepland om de pastorij en de achterliggende 
gronden te verkopen. 
 
Adviezen  
Positief advies van kerkfabriek Sint-Michiel d.d. 8 april 2016  
Positief advies van de pastorale eenheid Elia. 
 
Motivatie  
De gemeente Brecht, die eigenaar is van de pastorij gelegen Lessiusstraat 10 
te Brecht, wenst deze te verkopen.  
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De pastorij van Brecht is een presbyterium, een pastorie van voor de 
negentiende eeuw, die genationaliseerd werd in de Franse revolutionaire 
periode, niet vervreemd, en dan in 1802 opnieuw de bestemming van pastorie 
gekregen heeft.  Een dergelijk presbyterium kan slechts een nieuwe 
bestemming krijgen nadat het werd gedesaffecteerd door de Vlaamse 
Regering, na advies van de bisschoppelijke overheid. 
 
De procedure bepaalt dan dat het aan de eigenaar van het gebouw is, in dit 
geval de gemeente Brecht, om de vraag om advies vanwege de 
bisschoppelijke overheid formeel in te leiden.  
 
Concreet gezien richt de gemeente de aanvraag aan Monseigneur Bonny en 
dient deze in via Michel Baert, leidinggevend priester van de pastorale 
eenheid Elia waartoe de parochie Sint-Michiel behoort. Via vicaris Wim 
Selderslaghs zal de aanvraag aan Monseigneur Bonny voorgelegd worden 
voor advies. De gemeente Brecht, de betrokken kerkfabriek en de betrokken 
parochie zullen op de hoogte gebracht worden van het advies van de 
Bisschop.  
 
Aangezien de kerkfabriek Sint-Michiel hier haar secretariaat en archief 
huisvest, werd op 22 maart 2016 een bespreking gevoerd tussen het 
gemeentebestuur van Brecht, de kerkfabriek Sint Michiel en een 
afgevaardigde van de pastorale eenheid Elia, waartoe de parochie Sint-
Michiel behoort. 
 
Het gemeentebestuur stelde voor aan de kerkfabriek Sint-Michiel om een 
verdieping van het politiegebouw, Venusstraat 22 te Brecht ter beschikking te 
stellen. De kantoren van de lokale politiezone Voorkempen zullen immers in 
de loop van 2016 verhuisd worden naar een andere locatie waardoor het 
gebouw leeg komt te staan. 
 
Na plaatsbezoek gaven de afgevaardigden van de kerkfabriek en de pastorale 
eenheid Elia hun positief advies om hun intrede te nemen in dit gebouw.  
 
De kerkelijke overheid, vertegenwoordigd door deken Michel Baert,stemt in 
met dit voorstel en gaf aan de bisschop een positief advies voor het opstarten 
van de procedure voor desaffectatie van de huidige pastorij. De kerkfabriek 
gaf d.d. 8 april eveneens een schriftelijk positief advies. 
 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door 
burgemeester L. Aerts. Hij stelt dat er een alternatief werd aangeboden 
namelijk de hoogste verdieping van het politiegebouw. De parochie en 
kerkfabriek gaan hiermee akkoord. Er is voldoende ruimte en er is ook ruimte 
voor archief. De huidige pastorie is niet aangepast aan de huidige 
energienormen. Er werd een positief advies gegeven. 
 
Raadslid N. Schoonbaert stelt dat er momenteel een moeder met een aantal 
kinderen verblijft. Wat zal er met hen gebeuren. Burgemeester L. Aerts 
antwoordt dat ze er voor een periode van 1 jaar verblijven. Nadien zal er een 
alternatieve oplossing gezocht worden tenzij ze zelf voor accommodatie kan 
zorgen. De sociale dienst van het OCMW zal dit mee ondersteunen. 
 
Raadslid E. Peeters vraagt of er na de desaffectatie een verkoop zal 
plaatsvinden. We weten niet of het gebouw afgebroken zal worden of 
behouden zal blijven. Dit is een historisch zicht voor de gemeente. Daarom zal 
N-VA tegen stemmen. 
 
Burgemeester L. Aerts wenst dit te corrigeren. De pastorie heeft qua 
erfgoedwaarde geen betekenis. 
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Besluit:  Aerts L., De Veuster D., Kenis K., Schrijvers P., Van Puymbroeck W., 
Torfs L., Matheeussen J., Van Hoeck R., Nicolaï L., Vochten M., Bresseleers 
M., Van Looveren K., Michiels M., De Groof E., Vandekeere T., Smouts L.: 16 
stemmen voor 
Van De Mierop B., Peeters E., Deckers S., Matthé R., Bellens B., Van Riel B., 
Vandeneijnde S., De bruyn D., Schoonbaert N.: 9 stemmen tegen 
Van Akeleyen C., Van Assche P., Slegers J., de Hoog K.: 4 onthoudingen 
 
Artikel 1  
De gemeenteraad keurt de desaffectatie van de pastorij , Lessiusstraat 10 te 
Brecht goed. 
 
Artikel 2  
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Monseigneur Bonny en 
de hogere overheid. 
 
Raadslid N. Schoonbaert verlaat de zitting.  
 

 
08 Lastvoorwaarden onderhoudswerken Westmallebaan en S int -

Lenaartsbaan - Goedkeuring lastvoorwaarden 
 

 Beleids – en beheerscyclus  
Beleidsdomein: 2 Zich verplaatsen en mobiliteit 
Beleidsdoelstelling: Het gemeentebestuur zorgt ervoor dat de verschillende 
weggebruikers het uitgebreide Brechtse wegennet optimaal en veilig kunnen 
gebruiken. 
Actieplan: Verkeersveiligheid en doorstroming verkeer verbeteren - 
Verbeteren van de wegeninfrastructuur in functie van de doorstroming en de 
veiligheid van de dorpskernen. 
Actie: Wegenwerken door derden 
Budgetsleutel: Budget nog te voorzien bij budgetwijziging juni 2016 
  
Juridisch kader  
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid 
artikel 57, § 3, 5°, waarbij wordt bepaald dat het college van burgemeester en 
schepenen bevoegd is voor de vaststelling van de wijze van gunning en de 
voorwaarden van overheidsopdrachten als het gaat om een opdracht van 
dagelijks bestuur; 
 
Het besluit van de gemeenteraad van 13 juni 2013 houdende vaststelling van 
de opdrachten voor werken, leveringen en diensten die kunnen beschouwd 
worden als opdrachten van dagelijks bestuur; 
 
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid 
artikel 57, § 3, 6°, waarbij de gemeenteraad delegatie van bevoegdheden kan 
verlenen aan het college van burgemeester en schepenen inzake vaststelling 
van de wijze van gunning en de voorwaarden van overheidsopdrachten als de 
opdracht nominatief door de gemeenteraad in het vastgestelde budget is 
opgenomen;; 
 
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. 
 
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald 
artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht. 
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De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde 
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere 
wijzigingen, meer bepaald artikel 24. 
 
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de 
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
werken, leveringen en diensten. 
 
Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing 
overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen. 
 
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor 
openbare werken, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 5, § 2. 
 
Historiek  
Jaarlijks voorziet de gemeente Brecht 200 000 euro voor onderhouds - en 
herstellingswerken. 
 
De toestand van het wegdek in de Sint Lenaartsbaan en de Westmallebaan 
vereisen een bijkomende opdracht voor onderhouds- en herstellingswerken 
buiten de 200 000 euro die reeds voorzien is voor andere straten. 
 
Motivatie  
In het kader van de opdracht “Lastvoorwaarden voor onderhouds - en 
herstellingswerken St. Lenaartsbaan en Westmallebaan” werd een bestek 
opgesteld door studiebureau Infrabo. 
 
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 239.135,94 excl. btw of 
€ 289.354,49 incl. btw. 
 
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de open 
aanbesteding. 
 
Door Schepen Peter Schrijvers wordt een passende toelichting gegeven. De 
Sint Lenaartsbaan en de Westmallebaan zijn twee straten op de lijst die weer 
in slechte staat zijn en daarom heeft het college besloten om deze uit de lijst 
van de globale onderhoudswerken met een jaarlijks budget van 200.000 euro 
te halen. De omvang van deze werken is zo groot dat het budget zelfs voor 
één straat niet voldoende is. Dit zou betekenen dat andere straten te lang in 
slechte staat zouden blijven. Bijgevolg werd de opdracht gegeven aan het 
studiebureau om deze werken in een apart dossier te steken en te ramen. De 
opdracht bestaat uit het affrezen, alle grondwerken uit te voeren en het 
aanleggen van de rijwegverharding. Studiebureau Infrabo raamt deze werken 
op € 289.354,49 incl. btw. De aannemer krijgt hiervoor 30 dagen. De opdracht 
zou gegund worden door middel van een openbare aanbesteding. De opening 
van de biedingen zou plaatsvinden op woensdag 29 juni 2016. 
 
Tijdens de bespreking komt raadslid B. Van De Mierop tussen. 
 
Raadslid N. Schoonbaert neemt terug deel aan de zit ting. 
 
Besluit:  29 stemmen voor 
 
Artikel 1  
Het bestek en de raming voor de opdracht “Lastvoorwaarden voor 
onderhouds - en herstellingswerken St. Lenaartsbaan en Westmallebaan”, 
opgesteld door studiebureau Infrabo worden goedgekeurd. De 
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals 
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten 
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voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt 
€ 239.135,94 excl. btw of € 289.354,49 incl. btw. 
 
Artikel 2  
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open aanbesteding. 
 
Artikel 3  
Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op 
nationaal niveau. 
 
Artikel 4  
Het krediet zal voorzien worden bij de budgetwijziging van juni 2016.  
 
Artikel 5  
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan studiebureau Infrabo en 
de financieel beheerder. 
 

 
09 Opheffing belastingreglement blauwe zone - opheffing  

 
 Beleids – en beheerscyclus  

Beleidsdomein: 0 Algemene Financiering 
Beleidsdoelstelling:Het gemeentebestuur zorgt voor de noodzakelijke 
financiële middelen voor de werking en de investeringen van het bestuur. 
Actieplan: We ramen op een realistische manier de ontvangsten van de 
fondsen, belastingen, beleggingen en verhuringen 
Actie:Parkeerboetes / Fiscale aangelegenheden – 12.500 euro 
   
Juridisch kader  
Gemeentedecreet, 15.07.2005 
Gemeenteraadsbesluit d.d. 10 oktober 2013 – Belastingreglement op 
parkeren in blauwe zone 
Gemeenteraadsbesluit d.d. 10 december 2015 – Aanpassing GAS-reglement 
– Protocol stilstaan en parkeren 
 
Motivatie  
Door de gemeenteraad werd d.d. 10 oktober 2013 een belastingreglement op 
parkeren in blauwe zone goedgekeurd van 1 januari 2014 tot en met 31 
december 2019 voor het parkeren van bepaalde motorvoertuigen op de 
openbare weg of op de plaatsen gelijkgesteld aan de openbare weg. 
 
Door de gemeenteraad werd d.d. 10 december 2015 een aanpassing van het 
reglement op de gemeentelijke administratieve sancties goedgekeurd en het 
protocol op het stilstaan en het parkeren met ingang van 1 januari 2016. 
 
Omwille van deze aanpassing in het GAS-reglement, wordt voorgesteld om 
het belastingreglement op het parkeren in de blauwe zone op te heffen met 
terugwerkende kracht tot 1 januari 2016. 
 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door 
burgemeester L. Aerts. 
 
Raadslid E. Peeters vraagt of het GAS het oude retributiereglement dekt. 
Burgemeester L. Aerts bevestigt dit. Raadslid E. Peeters stelt dus dat er geen 
boetes meer op basis van de retributie zullen werden uitgeschreven. 
Burgemeester L. Aerts bevestigt dit. 
 
Raadslid P. Van Assche stelt dat men het standpunt van Vlaams Belang over 
de GAS-reglementering kent. Dit strookt niet met de scheiding der machten. 
De mogelijkheid tot beroep is hierbij irrelevant. 
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Burgemeester L. Aerts antwoordt dat deze discussie reeds in het verleden 
werd gevoerd. 
 
Besluit:  Aerts L., De Veuster D., Kenis K., Schrijvers P., Van Puymbroeck W., 
Torfs L., Matheeussen J., Van Hoeck R., Nicolaï L., Vochten M., Slegers J., 
Van De Mierop B., Bresseleers M., Van Looveren K., Peeters E., Michiels M., 
Deckers S., Matthé R., Bellens B., Van Riel B., Vandeneijnde S., De Groof E., 
de Hoog K., Vandekeere T., Smouts L., De bruyn D.: 26 stemmen voor 
Van Akeleyen C., Van Assche P., Schoonbaert N.: 3 stemmen tegen 
 
Artikel 1  
De gemeenteraad keurt de opheffing van het belastingsreglement op het 
parkeren in blauwe zone goed met terugwerkende kracht tot 1 januari 2016. 
 
Artikel 2  
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel beheerder. 
 

 
10 Uitbreiding van de beheersoverdr acht van de gemeente Brecht aan 

IGEAN milieu & veiligheid voor de inzameling van hu isvuil met diftar 
 

 Beleids – en beheerscyclus  
Beleidsdoelstelling: De gemeente Brecht is een propere gemeente waar de 
burgers milieubewust leven 
Actieplan: In Brecht wordt de afvalberg verkleind door selectief inzamelen en 
bewustmaking 
 
Juridisch kader  
Gemeentedecreet d.d. 15.07.2005 
 
De oprichtingsakte van de opdrachthoudende vereniging IGEAN milieu & 
veiligheid zoals verleden op de buitengewone algemene vergadering van 
IGEAN cv van 8 november 2003. Alle activiteiten inzake milieu en veiligheid 
uit IGEAN cv zijn opgenomen in deze opdrachthoudende vereniging IGEAN 
milieu & veiligheid. De oprichtingsakte en de statuten zijn gepubliceerd in de 
bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 19 december 2003, 
 
De beslissing van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, 
Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken van 1 april 2004 houdende goedkeuring 
van de oprichting en van de statuten van de opdrachthoudende vereniging 
IGEAN milieu & veiligheid, 
 
De beslissing van de gemeenteraad van Brecht van 11.09.2003, waarmee 
voor diverse taken en opdrachten beheersoverdracht wordt gedaan aan 
IGEAN milieu & veiligheid. 
 
Het Uitvoeringsplan Milieuverantwoord Beheer van Huishoudelijke 
Afvalstoffen 2008-2015 dat het beleid in Vlaanderen vaststelt rond de 
selectieve inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. 
 
Het Materialendecreet en het Vlaams Reglement voor het duurzaam beheer 
van materialenkringlopen en afvalstoffen VLAREMA. 
   
Historiek  
De gemeenteraad van Brecht van 10.10.2013 heeft voor de selectieve 
inzameling en verwerking van gft+ met diftar beheersoverdracht gedaan aan 
IGEAN milieu & veiligheid. Deze beheersoverdracht kan te allen tijde 
uitgebreid worden. 
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Motivatie  
Een selectieve inzameling van huisvuil volgens diftar met weging komt het 
beste tegemoet aan het principe “de vervuiler betaalt”. Voor de selectieve 
huis-aan-huisinzameling van gft+ wordt sinds 2014 gewerkt met containers 
waarbij een diftarsysteem met weging wordt toegepast. Diftar met weging is 
enkel mogelijk als er voor de inzameling van huisvuil eveneens gebruik 
gemaakt wordt van containers. 
 
De Vlaamse regering heeft een subsidiebesluit goedgekeurd waarmee 
bepaalde werken, leveringen en diensten die in het Vlaamse gewest door of 
op initiatief van lagere besturen of ermee gelijkgestelde rechtspersonen 
worden uitgevoerd, gesubsidieerd kunnen worden, 
De aankoop van containers voor de selectieve inzameling van huisvuil is 
subsidieerbaar op voorwaarde dat deze inzameling gekoppeld is aan diftar. 
 
De raad van bestuur van IGEAN milieu & veiligheid van 4.12.2013 en 
4.06.2014 heeft beslist om een subsidiedossier in te dienen voor de aankoop 
van huisvuilcontainers met chip. 
 
Het college van burgemeester en schepenen van Brecht heeft op 18.11.2013 
een principiële beslissing genomen om voor de selectieve inzameling van 
huisvuil gebruik te maken van containers die voorzien worden van een chip en 
waarbij de aangeboden hoeveelheden worden gewogen. 
 
De raad van bestuur van IGEAN milieu & veiligheid heeft beslist om het 
dividend van ISVAG te gebruiken voor de aankoop van nieuwe containers met 
chip. Het dividend is reeds gebruikt voor de aankoop en verdeling van gft+-
containers met chip maar het saldo kan nog gebruikt worden voor de aankoop 
en verdeling van huisvuilcontainers met chip, 
 
De raad van bestuur van IGEAN milieu & veiligheid heeft op 7.09.2011 de 
opdracht gegund voor het leveren en het beheer van het registratiesysteem 
voor het diftarproject aan de firma Plastic Omnium N.V. uit Ninove. 
 
De databeheerder, Plastic Omnium N.V., staat momenteel, in opdracht van 
IGEAN milieu & veiligheid reeds in voor de dagdagelijkse opvolging van het 
diftarproject voor gft+ in Brecht en dit kan uitgebreid worden voor het huisvuil 
met diftar, 
 
De kostprijs hiervan bedroeg in 2015 12,50 euro per aansluitpunt. Deze 
kostprijs wordt jaarlijks aangerekend via de eindafrekening 
 
In een afzonderlijke beslissing van de gemeenteraad van Brecht, wordt het 
retributiereglement voor de selectieve inzameling van huisvuil met diftar vanaf 
1.01.2017 goedgekeurd. 
 
Burgemeester L. Aerts stelt voor om de agendapunten 10 en 11 samen te 
bespreken, maar apart te stemmen. Tijdens de gemeenteraad wordt een 
gepaste toelichting verstrekt door schepen L. Torfs. 
 
In de gemeenteraad van 10 oktober 2013 werd de beheersoverdracht aan 
Igean goedgekeurd voor de selectieve inzameling van gft+ met diftar. 
Aangezien deze beheersoverdracht te allen tijde kan uitgebreid worden, wordt 
voorgesteld om de beheersoverdracht nu uit te breiden met selectieve 
inzameling van restafval met weging volgens het diftar-principe.  
 
Momenteel gebeurt de ophaling met huisvuilzakken. Maar om de inzameling 
van het restafval via het diftar-systeem met weging toe te passen, is het enkel 
mogelijk om voor de inzameling gebruik te maken van containers.  
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De gemeente Brecht geeft opdracht aan Igean om vanaf 1 januari 2017 te 
starten met de te ledigen containers te registreren en daarbij de hoeveelheden 
te wegen. Hiervoor zullen containers voor restafval verdeeld worden, voorzien 
van een chip.  De aankoop, het initialiseren en uitzetten van de nieuwe 
containers gebeurt via subsidie en met het dividend van ISVAG 
(intergemeentelijke samenwerking voor afvalverwerking). Subsidie is enkel 
mogelijk wanneer de inzameling gekoppeld is aan diftar. Wat betreft het 
dividend van ISVAG: dit werd reeds gedeeltelijk gebruikt voor de aankoop en 
de verdeling van de gft+-containers.  Het saldo kan gebruikt worden voor de 
aankoop en de verdeling van de restafvalcontainers voorzien van een chip. 
 
Het leveren en het beheer van het registratiesysteem werd door Igean gegund 
aan databeheerder Plastic Omnium N.V. Zij zullen tevens instaan voor de 
dagdagelijkse opvolging van het hele diftarproject, zowel voor de inzameling 
van gft+ als voor het restafval.  
Bijkomend dient het voorstel van een nieuw retributiereglement voor de 
selectieve inzameling en verwerking van gft+ én voor restafval volgens diftar 
met weging, door de gemeenteraad goedgekeurd te worden. 
 
Voor alle duidelijkheid wordt de gemeenteraadsbeslissing van 10 oktober 
2013 met de retributies voor de gft+-inzameling met diftar opgeheven per 1 
januari 2017. In het nieuwe retributiereglement zitten zowel de selectieve 
inzameling van gft+ als deze voor het restafval vervat. 
 
Het nieuwe reglement gaat dus in op 1 januari 2017 en zal eindigen op 31 
december 2019. Tot zolang gebeurt de ophaling van het restafval met de 
grijze huisvuilzakken.  In de nieuwsbrieven van februari en maart werd reeds 
gecommuniceerd over het feit dat men de aankoop van vuilzakken best 
beperkt aangezien overschotten niet worden teruggenomen en niet worden 
terugbetaald. 
 
Voor de retributie van restafval en gft+ met weging wordt gewerkt met 
voorschotten en de aanrekening gebeurt op basis van 3 parameters.  Om de 
administratie te vereenvoudigen en het afvaltoerisme te vermijden, wordt 
voorgesteld om in alle gemeenten van het samenwerkingsgebied van Igean 
eenzelfde retributie- en diftarsysteem toe te passen.  Dit heeft enkel een 
wijziging tot gevolg van het gebruiksrecht voor een container van 120 liter 
waardoor dit jaarlijks 9 € wordt i.p.v. 8 €, als ik goed kan rekenen, geeft dit 
een stijging van 1€.   
 
De 3 parameters bestaan uit: 

- een maandelijks gebruiksrecht van de container, volgens het volume 
ervan; bijvoorbeeld voor een container van 40 liter bedraagt dit 0,25€ 
en voor een container van 120 liter bedraagt dit 0,75€; 

- én een bedrag per lediging m.a.w. per keer dat men de container 
aanbiedt, betaalt men een bedrag dat afhankelijk is van de grootte 
van de container, d.w.z. 0,10€ voor een container van 40 liter en 
0,25€ voor een container van 120 liter; 

deze bedragen zijn dus dezelfde voor zowel een container voor 
restafval als voor een gft+-container;  

- voor de verwerkingskost zit er wel een verschil op: voor het gft+ 
bedraagt dit 0,085€ per kg, voor het restafval 0,22€/kg en dit 
ongeacht het type container. 

De retributie wordt betaald met voorschotten, waarbij men voorafgaandelijk 
een betalingsuitnodiging krijgt toegestuurd.  Voor een container van 40 liter 
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bedraagt dit 40€, voor een container van 120 liter bedraagt dit 70€.  Wanneer 
dit voorschot daalt onder het drempelbedrag, respectievelijk 6€ en 12€, 
ontvangt men een nieuwe uitnodiging tot betaling van een voorschot.  Indien 
het voorschot echter daalt onder het minimum, respectievelijk 1,5€ en 3€, 
wordt de dienstverlening onderbroken tot er opnieuw voldoende voorschot 
betaald werd.  Als een aansluitpunt gebruik maakt van zowel een 
huisvuilcontainer als een gft+-container, worden de voorschot-, de drempel- 
en de minimumbedragen samengeteld. 
 
Er bestaat de mogelijkheid om later het volume van de container te wisselen.  
Wanneer men in de toekomst een grotere of kleinere container wil dan het 
volume waarvoor men oorspronkelijk had gekozen, wordt daarvoor een 
bedrag van 15€ aangerekend. 
 
Er bestaat eveneens de mogelijkheid om een kantelslot te laten plaatsen.  Dit 
slot vermijdt dat anderen afval in jouw container kunnen gooien, terwijl de 
container met gebruik van dit slot toch door de ophaaldiensten kan geledigd 
worden.  Hiervoor bedraagt de retributie voor het leveren en plaatsen ervan 
20€. 
 
De retributie is hoofdelijk verschuldigd door de personen of instanties die deel 
uitmaken van een aansluitpunt.  De containers met chip worden voorzien van 
een sticker met het adres en hoort dus bij de fysische locatie van dit 
aansluitpunt. 
 
Wat betreft de communicatie zullen ook nu de bewoners een 
gepersonaliseerde brief krijgen.  Dit zal ergens in de maand oktober zijn.  
Hierin wordt het nieuwe systeem uitgelegd, aangevuld met praktische 
informatie zoals de beschrijving van de container, het principe van diftar, het 
leveren van de containers, informatie over de gratis infolijn en info over de 
ophaling.  Er wordt een extra editie van de Afvalkrant verspreid en de nodige 
info zal ook via de website te raadplegen zijn.  Deze keer zullen er geen 
infoavonden georganiseerd worden, aangezien de burgers ondertussen wel 
vertrouwd zijn met de werking.  De ophaling van het restafval met weging 
verloopt immers gelijkaardig als de ophaling van het gft+, net zoals het 
systeem van de facturatie, voorschotten en betalingen. 
 
Aan de gemeenteraad wordt dus gevraagd om de uitbreiding van de 
beheersoverdracht van onze gemeente aan IGEAN Milieu en Veiligheid goed 
te keuren met als opdracht: de selectieve inzameling van huisvuil volgens 
diftar met weging vanaf 01/01/2017 te organiseren.  Alsook het nieuwe 
retributiereglement voor de selectieve inzameling van huisvuil en gft+ met 
diftar. 
 
Raadslid P. Van Assche stelt dat Vlaams Belang niet akkoord is met punt 11 
namelijk het retributiereglement en dus ook niet met punt 10 namelijk 
uitbreiding van de beheersopdracht. Bij de interpellatie in de raad van februari 
werd door schepen L. Torfs gezegd dat hij er niet zeker van was dat dit een 
prijsstijging zou meebrengen. Het systeem wordt dubbel zo duur en daar is de 
huur van de container nog meegerekend. Het verplicht betalen voor een 
retributie is een contradictio in terminis. Het kenmerk van een retributie is dat 
je slechts moet betalen als je er gebruik van maakt zoals bijvoorbeeld bij 
parkeren. Je huurt dan als het ware een parkeerplaats voor je auto. Het 
voorgestelde reglement is een belastingreglement. Er wordt voorgesteld om 
dit te wijzigen door een belastingreglement.  
 
Wat de inhoud betreft stelt raadslid P. Van Assche het volgende. Bij het 
principe ‘De vervuiler betaalt’ wordt de proportionaliteit uit het oog verloren. 
Men zou ook een chip op een toiletpot kunnen plaatsen en het persoonlijk 
restafval wegen. Zware vervuilers moeten betalen. Een verplichting van het 
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restafval maken is een disproportionele maatregel. Vele mensen hebben geen 
nood aan een grijze bak.  
 
Ten tweede zal de gemeente voorschotten vragen voor een service die men 
mogelijks niet wil. Diftar voor GFT is in orde, maar er voor restafval een 
verplichting van maken, is niet in orde. 
 
Ten derde is er een probleem voor privacy via de chip. Een apart patroon 
hoeft niemand te kennen. Een chip is gekoppeld aan een adres en aan een 
bewoner. Raadslid P. Van Assche roept op om tegen te stemmen. Men heeft 
het recht niet om deze gegevens te kennen. 
 
Schepen L. Torfs verwijst naar de huidige kostprijs. In een grijze zak van 60 
liter zit 6 à 7 kg restafval. Een gemiddeld gezin zet op jaarbasis 200 liter 
restafval buiten. Aan twee euro per zak kost dit 60 à 70 euro per jaar. De 
nieuwe kost voor 200 kg restafval is als volgt. In een bak van 120 liter, die 26 
keer per jaar wordt geledigd kost dit 0,25 euro of 6,5 euro per jaar en 9 euro 
voor het gebruiksrecht. Op jaarbasis is dit 200 keer 0,22 of 44,5 euro. Samen 
kost dit dan 59 euro of zelfs 1 euro goedkoper 
 
Raadslid P. Van Assche antwoordt dat schepen L. Torfs verblind is door de 
ideologie.  
De berekening reduceert een menselijk wezen naar een cijfer. Hij rekent met 
gemiddelden. Een zak van 60 liter kost 2 euro. Voor 10 kg is dit dan 0,20 
euro. In een container van 120 liter kost het 0,25 euro voor de lediging en 0,22 
euro voor het gewicht. Dit komt op 0,47 euro. 
 
Burgemeester L. Aerts antwoordt dat als schepen L. Torfs de rekening maakt, 
gaat hij uit van een gemiddeld gezin, ervan uitgaande dat men 26 keer per 
jaar een container buiten zet. In de praktijk heeft Igean vastgesteld dat een 
gemiddeld gezin slechts 18 keer de container buiten zet.  
Raadslid P. Van Assche stelt dat men dit niet mag reduceren naar het 
gemiddelde. Wie niet in het gemiddelde zit, heeft pech. Is dat de inclusieve 
maatschappij? Met cijfers is alles te bewijzen. 
Burgemeester L. Aerts stelt dat er in het reglement alleen eenheidsprijzen 
staan en dat er ook mensen zijn die onder deze cijfers zitten. 
 
Raadslid J. Slegers repliceert dat we moderner moeten denken. Over de 
grens bestaat diftar al jaren. Dit zal waarschijnlijk het systeem van de 
toekomst zijn. Er wordt verwezen naar een aantal sociale correcties waarover 
het college reeds overlegde zoals de sociaal medische toelage, de 
geboortepremie en de premie voor onthaalouders. Wel mist men een regeling 
in verband met luierzakken dit wil zeggen zakken verkocht per rol van 10 
tussen 3,5 en 10 euro. Gezinnen kunnen er luiers in kwijt, maar ook 
incontinentiemateriaal. Verwerking van luiers is duur. Dit kan de betrokkenen 
wel helpen. Dit voorstel kan niet zomaar uit de losse pols geschud worden. Er 
wordt verwezen naar intercommunales in het Mechelse waar dit bestaat. 
Raadslid J. Slegers verwijst naar de commissie intergemeentelijke 
samenwerking, waar Igean stelde dan men innovatieve voorstellen mag 
indienen. Zowel in België als Nederland wordt dit systeem al toegepast en 
vraagt om dit te onderzoeken. Dit is ook geen gratis verhaal, maar voor 
mantelzorgers en rusthuizen zou dit een hulp zijn, ook al vraagt men er een 
redelijke prijs voor. De zakken moeten dan naar het containerpark gebracht 
worden. 
 
Schepen L. Torfs stelt dat het reglement met sociale correcties nog 
voorgelegd moet worden aan de gemeenteraad.  
 
Burgemeester L. Aerts stelt dat hij dit systeem niet kent en dat men een 
systeem probeert te ontwikkelen dat passend is voor jonge gezinnen en 
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mensen met incontinentieproblemen en dit met een minimum aan 
administratieve last. We moeten goed opletten dat de juiste doelgroep wordt 
bereikt met een delicaat probleem. 
 
Raadslid J. Slegers stelt dat OVAM in 2005 een onderzoek voerde en dat de 
totale kostprijs voor dit systeem 0,90 tot 1 euro per zak van 30 liter was. Toen 
bracht men dit naar een bedrijf in Arnhem, maar nu zijn er ook bedrijven in 
België. Mogelijks gelden nu andere bedragen. Het is geen gratis verhaal, 
maar mogelijks een flankerende maatregel. 
 
Raadslid E. Peeters stelt dat de aankoop gesubsidieerd wordt, maar wel 
doorgerekend wordt aan de  burger. Ze verwijst naar artikel 3 en artikel 5 van 
het retributiereglement. Wat met GFT+ en de aansluitingskost. 
Burgemeester L. Aerts repliceert dat het na aftrek van de subsidies 
294.822,04 euro kost. Voor de gemeente kost het circa 242.000 euro voor 
restafval en circa 155.183 euro voor GFT. Men moet dus niet denken dat dit 
een vrijblijvend verhaal is. De gemeente en Igean verdienen er niet aan. 
 
Schepen L. Torfs antwoordt dat de containers van 1100liter containers van 
Igean zijn. Als nieuwe bewoners een kleiner formaat willen dan is het gratis. 
Als je het later zelf wil omwisselen, is het 15 euro. De 12,5 euro voor de 
aansluitingskost voor GFT is het nazorgverhaal. 
 
Raadslid R. Matthé vraagt in hoeverre de prijzen van Igean te verantwoorden 
zijn en concurrentieel zijn met andere firma’s. Raadslid R. Matthé repliceert 
dat het gaat over bedrijfsafval. Waar komt het prijsverschil vandaan 
bijvoorbeeld in een bepaalde firma kost het 0,15 euro in plaats van 0,22 euro 
bij IGEAN. Schepen L. Torfs vraagt of het gaat over gesorteerd afval, want 
daar is een verschil. 
 
Raadslid N. Schoonbaert vraagt hoeveel manuren er gerekend worden voor 
de administratie. Hoe verloopt de opvolging van de betalingen? Burgemeester 
L. Aerts repliceert dat het Igean is die de nazorg levert. Dit is geen last voor 
de gemeentelijke administratie. Via voorschottensysteem wordt het 
debiteurensysteem verminderd. 
 
Raadslid N. Schoonbaert vraagt wat er met zwerfvuil zal gebeuren. Men wil er 
mogelijks vanaf geraken. GFT-afval kan men nog in de tuin of bij de kippen 
werpen. Burgemeester L. Aerts repliceert dat Igean in andere gemeenten niet 
meer sluikstort vaststelt. Het getuigt van een gebrek aan burgerzin als men 
publieke vuilbakken zal gebruiken. 
Raadslid P. Van Assche repliceert dat het sluikverkeer wijst op een structurele 
fout in het systeem van de overheid en dat voor het voorschottensysteem dan 
de enige reden is dat er wanbetalers zijn. Burgemeester L. Aerts verwijst naar 
artikel 4.3 van het GAS-reglement namelijk dat het de gemeente is die bepaalt 
op welke wijze afvalstoffen worden ingezameld. Raadslid P. Van Assche stelt 
dat men zijn standpunt over GAS kent.  
 
Besluit:  Aerts L., De Veuster D., Kenis K., Schrijvers P., Van Puymbroeck W., 
Torfs L., Matheeussen J. Van Hoeck R., Nicolaï L., Vochten M., Bresseleers 
M., Van Looveren K., Michiels M., De Groof E., Vandekeere T., Smouts L.: 16 
stemmen voor 
Van Akeleyen C., Van Assche P., Van De Mierop B., Peeters E., Deckers S., 
Matthé R., Bellens B., Van Riel B., Vandeneijnde S., de Hoog K., De bruyn D., 
Schoonbaert N.: 12 stemmen tegen 
Slegers J.: 1 onthouding 
 
Artikel 1 : 
De beheersoverdracht van de gemeente Brecht aan IGEAN milieu & veiligheid 
zoals opgenomen in het gemeenteraadsbesluit van 11.09.2003 wordt 



17 
 

uitgebreid met de volgende opdracht: de selectieve inzameling van huisvuil 
met diftar. 
 
Artikel 2 : 
Twee uittreksels van onderhavige gemeenteraadsbeslissing worden aan 
IGEAN milieu & veiligheid bezorgd en de dienst duurzaamheid.  
 
 
Door raadslid P. Van Assche werd een amendement ingediend om de term 
retributiereglement te wijzigen in belastingreglement. Dit word ter stemming 
voorgelegd aan de gemeenteraad. 
 
Van Akeleyen C., Van Assche P., de Hoog K.: 3 stemmen voor 
Aerts L., De Veuster D., Kenis K., Schrijvers P., Van Puymbroeck W., Torfs L., 
Matheeussen J., Van Hoeck R., Nicolaï L., Vochten M., Slegers J., 
Bresseleers M., Van Looveren K., Michiels M., De Groof E., Vandekeere T., 
Smouts L. : 17 stemmen tegen 
Van De Mierop B., Peeters E., Deckers S., Matthé R., Bellens B., Van Riel B., 
Vandeneijnde S., De bruyn D., Schoonbaert N.: 9 onthoudingen 
 

 
11 Retributiereglement voor de selectieve inzameling e n verwerking van 

huisvuil en gft+ met diftar 
 

 Juridisch kader  
Gemeentedecreet d.d. 15.07.2005 
 
Het Uitvoeringsplan Milieuverantwoord Beheer van Huishoudelijke 
Afvalstoffen 2008-2015 stelt het beleid in Vlaanderen vast rond de selectieve 
inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. 
 
Dit Uitvoeringsplan vormt eveneens het algemeen kader voor de selectieve 
inzameling van diverse fracties. 
 
Het Materialendecreet en het Vlaams Reglement voor het duurzaam beheer 
van materialenkringlopen en afvalstoffen VLAREMA is in deze van 
toepassing. 
 
Artikel 26 van het Materialendecreet geeft aan de gemeenten de opdracht om 
huishoudelijke afvalstoffen zo veel mogelijk te voorkomen of te hergebruiken, 
op regelmatige tijdstippen op te halen of op een andere wijze in te zamelen. 
 
Artikel 10 van het Materialendecreet bepaalt dat de gemeenten de kosten van 
het beheer van huishoudelijk afval moeten verhalen op de afvalproducenten. 
 
Artikel 5.1.1 van het VLAREMA bepaalt dat de gemeenten het principe 
“de vervuiler betaalt” toepassen bij de berekening van de bijdrage in de kosten 
die door de burger moet worden betaald. 
  
Historiek  
Voor de selectieve huis-aan-huisinzameling van gft+ wordt sinds 18.03.2014 
gewerkt met containers waarbij een diftarsysteem met weging wordt 
toegepast, 
 
De gemeenteraad heeft in zitting van 10.10.2013 de retributies goedgekeurd 
voor de gft+-inzameling met diftar, 
 
De gemeente organiseert de selectieve huis-aan-huisinzameling van huisvuil 
tot nu toe in zakken, 
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Het college van burgemeester en schepenen gaf op 18.11.2013 een 
principiële goedkeuring om voor de selectieve inzameling van huisvuil gebruik 
te maken van containers die voorzien worden van een chip en waarbij de 
aangeboden hoeveelheden gewogen worden. 
 
Op 18.01.2016 werd door Igean een toelichting gegeven aan het college over 
de opstart van de selectieve inzameling van huisvuil met diftar. 
 
Op 25.04.2016 werd door het college beslist geen sociale correcties toe te 
passen op de diftarrekening, maar om wel diverse andere flankerende 
maatregelen te nemen.   
 
De gemeenteraad besliste in huidige zitting de beheersoverdracht aan IGEAN 
milieu & veiligheid uit te breiden voor de selectieve inzameling en verwerking 
van huisvuil waarbij gebruik gemaakt wordt van containers met chips en de 
aangeboden hoeveelheden worden gewogen. 
 
Motivatie  
Er werd een voorbereidend onderzoek gevoerd door de stuurgroep ‘selectieve 
inzameling’ binnen Igean waarbij de verschillende diftarsystemen vergeleken 
werden evenals de financiële impact ervan, 
Het voorstel van de stuurgroep is om voor het bepalen van de retributie voor 
huisvuil, net als voor het gft+, te werken met drie parameters: 
1. maandelijks gebruiksrecht van de containers: volgens het volume van de 

container 
2. ledigingskost per aanbieding: volgens het volume van de container 
3. verwerkingskost per kg: volgens de aangeboden hoeveelheid. 
 
Het gebruiksrecht zorgt ervoor dat elk aansluitpunt dat gebruik maakt van een 
container met chip, bijdraagt in een deel van de vaste kosten van de 
dienstverlening. 
 
De ledigingskost per aanbieding wordt laag gehouden om te vermijden dat de 
inwoners het afval te lang bijhouden. 
 
De verwerkingskost per kg zorgt ervoor dat de inwoners op een bewuste 
manier omgaan met hun afval. 
 
Een goede verhouding tussen de tarieven voor de verschillende fracties zoals 
het gft+, pmd, huisvuil en grofvuil is noodzakelijk om een correcte sortering te 
stimuleren. Bij de tariefbepaling wordt dan ook rekening gehouden met de 
reële verwerkingskost van de verschillende fracties en het verwerkingstarief 
voor huisvuil is hoger dan voor gft+. 
 
Het zwaartepunt van de retributie ligt bij de aangeboden hoeveelheid, wat een 
correcte uitvoering inhoudt van het principe ‘de vervuiler betaalt’, 
 
Het voorstel van retributies zoals geformuleerd door de stuurgroep is uitvoerig 
getoetst aan bestaande diftarprojecten en aan de richtlijnen van de OVAM, 
 
Het is de bedoeling dat in alle gemeenten van het samenwerkingsgebied van 
IGEAN milieu & veiligheid eenzelfde retributie- en diftarsysteem toegepast 
wordt. Hierdoor kan de administratie vereenvoudigd worden, de tarieven 
worden als eerlijker ervaren en het afvaltoerisme wordt vermeden. 
 
Er wordt voorgesteld om het gebruiksrecht voor een gft+-container van 120 
liter aan te passen van 8 euro per jaar naar 0,75 euro per maand zodat 
eenzelfde retributie geldt voor de gft+-container als voor de huisvuilcontainer. 
De andere retributies voor het gft+ blijven behouden.  
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De retributies zullen geïnd worden met een voorschottensysteem waarvan de 
gebruikte dienstverlening zal afgehouden worden. De voorschotten moeten 
betaald worden op een rekening van de gemeente. 
 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door 
schepen L. Torfs. 
 
Besluit: Aerts L., De Veuster D., Kenis K., Schrijvers P., Van Puymbroeck W., 
Torfs L., Matheeussen J. Van Hoeck R., Nicolaï L., Vochten M., Bresseleers 
M., Van Looveren K., Michiels M., De Groof E., Vandekeere T., Smouts L.: 16 
stemmen voor 
Van Akeleyen C., Van Assche P., Van De Mierop B., Peeters E., Deckers S., 
Matthé R., Bellens B., Van Riel B., Vandeneijnde S., de Hoog K., De bruyn D., 
Schoonbaert N.: 12 stemmen tegen 
Slegers J.: 1 onthouding 
 
Artikel 1   
Met ingang van 1 januari 2017 en voor een periode eindigend op 31 
december 2019 legt de gemeenteraad de retributie vast voor de inzameling en 
verwerking van gft+ en huisvuil via het diftarsysteem.  
 
Onder gft+ wordt verstaan:  
Groente-, fruit-, tuinafval en niet-recycleerbaar papier. Dit is organisch 
composteerbaar afval zoals aardappelschillen, loof en schillen van vruchten, 
groente- en fruitresten, eierschalen, doppen van noten, theebladeren en 
theezakjes, koffiedik en papieren koffiefilters, huishoudpapier , kleine 
hoeveelheden etensresten, snijbloemen en kamerplanten, versnipperd 
snoeihout, haagscheersel, gazonmaaisel, bladeren, onkruid en resten uit 
groente- en siertuin en die ontstaan door de normale werking van een 
particuliere huishouding en/of uit een bedrijfsactiviteit die verglijkbaar is met 
een huishouden. 
 
Onder huisvuil wordt verstaan: 
Alle afvalstoffen die ontstaan door de normale werking van de particuliere 
huishouding en/of afvalstoffen ontstaan door een daarmee vergelijkbare 
bedrijfsactiviteit zowel naar hoeveelheid als naar samenstelling en die in een 
daartoe bestemd recipiënt kunnen worden aangeboden met uitzondering van 
papier en karton, pmd, glas, textiel, kga, gft+, snoeihout, oude metalen, 
houtafval, herbruikbare goederen en andere selectief ingezamelde 
afvalstoffen. 
 
Artikel 2   
De retributie is hoofdelijk verschuldigd door volgende personen of instanties 
die deel uitmaken van een aansluitpunt: 
- de referentiepersoon van elk gezin als zodanig ingeschreven in het 

bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister, 
- de referentiepersoon van elk gezin die op het grondgebied van de 

gemeente om het even welke woning of woongelegenheid in gebruik heeft, 
hetzij tijdelijk, hetzij als tweede verblijf of zich het gebruik ervan 
voorbehoudt zonder nochtans ingeschreven te zijn in de bevolkingsregister 
of in het vreemdelingenregister en die beroep doet op de dienstverlening, 

- iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die als hoofd- en of 
bijkomende activiteit op het grondgebied van de gemeente een 
commerciële, industriële, landbouw- of dienstverlenende activiteit uitoefent  
en die beroep doet op de dienstverlening,  

- verenigingen, gemeenschapshuizen, kerkfabrieken, openbare en semi-
openbare instellingen, enz. die beroep doet op de dienstverlening,  
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Artikel 3  
Containers  
Het huisvuil en gft+ wordt aangeboden in respectievelijk grijze en groene 
container(s) die in opdracht van de gemeente door IGEAN milieu & veiligheid 
ter beschikking worden gesteld. De containers zijn eigendom van de 
gemeente Brecht. De containers bevatten een ingebouwde elektronische 
gegevensdrager waardoor de identiteit van de normale gebruiker gekend is. 
De containers behoren toe aan de fysische locatie (gebouw, infrastructuur of 
domein) van het aansluitpunt. 
 
Het gebruik van een huisvuilcontainer is verplicht voor alle gezinnen in Brecht 
die als zodanig ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of in het 
vreemdelingenregister.  
Het standaard volume is 120 liter maar aansluitpunten kunnen ook kiezen 
voor een container van 40 of 240 liter. Om het thuiscomposteren te promoten 
is het gebruik van een gft+-container van 40 of 120 liter niet verplicht. Het gft+ 
mag evenwel niet bij huisvuil worden gesorteerd. 
Per aansluitpunt worden er maximaal 2 gft+- en/of huisvuilcontainers ter 
beschikking gesteld. Het maximaal toekenbaar volume bedraagt in totaal 240 
liter voor gft+ en 240 liter voor huisvuil. Slechts in uitzonderlijke 
omstandigheden, en enkel op aanvraag en na goedkeuring van de gemeente, 
kan gebruik gemaakt worden van een container van 1.100 liter of van meer 
dan 2 gft+- en/of huisvuilcontainers. 
 
Artikel 4  
Retributies 
De retributies voor het gft+ en huisvuil zijn: 
 

gft+ 40 l 120 l 1.100 l 
gebruiksrecht (per maand) € 0,25 € 0,75 € 6,00 
ledigingskost (per lediging) € 0,10 € 0,25 € 2,50 
verwerking (per kg) € 0,085 € 0,085 € 0,085 

 
 

huisvuil 40 l 120 l 240 l 1.100 l 
gebruiksrecht per 
maand 

€ 0,25 € 0,75 € 1,25 € 6,00 

ledigingskost € 0,10 € 0,25 € 0,50 € 2,50 
verwerking (per kg) € 0,22 € 0,22 € 0,22 € 0,22 

 
De aanrekening van het gebruiksrecht gebeurt maandelijks. Bij een wisseling 
van volume in de loop van de maand, zal het maandelijkse bedrag voor het 
initiële volume aangerekend worden tot het einde van die maand. De 
volgende maand zal het maandbedrag van het nieuwe volume aangerekend 
worden. 
 
Voorschot 
De retributie wordt betaald met voorschotten. In opdracht van de gemeente 
wordt er een uitnodiging tot betaling van een voorschot verstuurd. Elk betaald 
voorschot blijft verbonden aan het betrokken aansluitpunt dat beroep wenst te 
doen op de dienstverlening. Telkens een aansluitpunt beroep doet op de 
selectieve inzameling en verwerking van gft+ of huisvuil, wordt het daarmee 
samenhangend bedrag van de retributies van het voorschot afgehouden.  
 
Drempelbedrag 
Wanneer het voorschot daalt onder het drempelbedrag ontvangt het 
aansluitpunt een nieuwe uitnodiging tot betaling van een voorschot. Dit 
voorschot kan afwijken van het initiële voorschot en wordt berekend op het 
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geraamde gebruik van de dienstverlening voor het volgende jaar. Het 
geraamde verbruik is gebaseerd op het reële verbruik van het aansluitpunt 
van de afgelopen periode die minstens uit 3 maanden bestaat. Indien de 
historiek korter is dan 3 maanden, dan is het bedrag van de nieuwe 
betalingsuitnodiging het initiële voorschot. 
 
Minimum bedrag 
Als het voorschot onder het minimum bedrag daalt, zal er geen 
dienstverlening meer zijn totdat er opnieuw een voldoende voorschot betaald 
werd. 
 
De voorschotbedragen zijn: 

40 l 120 l 240 l 1.100 l 

huisvuilcontainer 
€ 

40,00 € 70,00 € 100,00 € 400,00 

gft+-container 
€ 

20,00 € 35,00 nvt € 320,00 
 
Als een aansluitpunt gebruik maakt van zowel een huisvuilcontainer als een  
gft+-container, worden de voorschotbedragen samengeteld. 
 
 
 
De drempelbedragen en minimumbedragen zijn: 
 

40 l 120 l 240 l 1.100 l 
drempelbedrag € 6,00 €12,00 € 20,00 € 100,00 
minimumbedrag € 1,50 €3,00 € 5,00 € 25,00 

 
Als een aansluitpunt gebruik maakt van zowel een huisvuilcontainer als een 
gft+-container, worden de drempel- en minimumbedragen samengeteld. 
 
Artikel 5   
Tarief omruiling container / plaatsen slot 
De retributie voor het plaatsen of wisselen van volume na de opstart van diftar 
met weging of na 30 kalenderdagen na de inhuizing van een nieuw 
aansluitpunt, bedraagt 15 euro.  
De retributie voor het leveren en plaatsen van een kantelslot bedraagt 20 
euro. 
Deze retributies worden van het voorschot afgehouden onmiddellijk na de 
uitvoering van deze opdracht. 
 
Artikel 6  
Eindafrekening 
Bij het beëindigen van de dienstverlening ontvangt het aansluitpunt een 
eindafrekening en wordt het eventueel overblijvend saldo van het voorschot 
terugbetaald. 
 
Artikel 7  
Voor evenementen kunnen tijdelijk containers aangevraagd worden voor gft+ 
of huisvuil. Dit voor een minimum periode van 1 dag en een maximum periode 
van 1 maand.  
De containers worden op de gevraagde datum door de gemeentelijke 
diensten geplaatst en na lediging terug opgehaald. Voor deze dienstverlening 
wordt een vast bedrag van 25 euro per container aangerekend. 
 
De lediging met weging gebeurt tijdens de ophaalronde van de huis-aan-
huisinzameling. De retributie: ledigingskost (per ophaling) en verwerkingskost 



22 
 

(per kg) zoals vastgelegd in artikel 1 zijn hier op van toepassing. Na de 
huurperiode wordt er een factuur opgemaakt aan de organisator van het 
evenement. 
 
Artikel 8   
Bij niet-minnelijke regeling zal de inning bij burgerlijke rechtsvordering 
gebeuren. 
 
Artikel 9   
De gemeenteraadsbeslissing van 10.10.2013 met de retributies voor de gft+-
inzameling met diftar wordt opgeheven vanaf 1 januari 2017. 
 
Artikel 10   
Een afschrift van dit besluit wordt aan de toezichthoudende overheid bezorgd 
en aan IGEAN milieu & veiligheid, die instaat voor de verdere uitvoering 
hiervan gelet op de beheersoverdracht aan IGEAN milieu & veiligheid en aan 
de dienst financiën en dienst duurzaamheid. 
 

 
12 IKA - Algemene vergadering -13 juni 2016 - Goedkeuring agenda  

 
 Juridisch kader  

Decreet intergemeentelijke samenwerking d.d. 6 juli 2001 
Artikel 44, 1° en 3° alinea van het decreet van 6 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking, waarin opgenomen is dat de gemeenten, 
deelnemers van een intergemeentelijk samenwerkingsverband hun 
vertegenwoordigers voor een algemene vergadering van het intergemeentelijk 
samenwerkingsverband bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de 
leden van de gemeenteraad en dat dergelijke benoemingsprocedure met de 
vaststelling van het stemgedrag van de vertegenwoordiger dient te worden 
herhaald voor elke algemene vergadering. 
Gemeenteraadsbeslissing d.d. 14.11.2013 over de aanstelling van E. De 
Groof als afgevaardigde van de gemeente Brecht voor IKA 
 
Historiek  
De gemeente is aangesloten bij het intergemeentelijk samenwerkingsverband 
IKA; 
 
Motivatie  
 
De gemeente werd per aangetekend schrijven opgeroepen deel te nemen aan 
de algemene vergadering van IKA die op 13 juni 2016 plaats heeft. 
 
De agenda van de algemene vergadering van IKA van 13 juni 2016 bevat 
volgende agendapunten: 

1) Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering 

2) Jaarrekening 2015 

3) Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering 

4) Kennisgeving resultaten bevraging deelnemers over Eandis Assets – 

bekrachtiging participatie 

5) Kwijting van de bestuurders en de commissaris 

6) Statutaire benoemingen en mededelingen 

 
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur aan 
de algemene vergadering. 
 
De gemeenteraad neemt kennis van de balans, resultatenrekening en 
winstverdeling. 
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Bij de oproeping van de algemene vergadering werden de documenten 
toegevoegd. 
 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door 
burgemeester L. Aerts. 
 
Besluit: 29 stemmen voor 
 
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 13 juni 2016. 
 
Artikel 2  
Zijn  goedkeuring te verlenen aan het verslag van de raad van bestuur aan de 
algemene vergadering. 
 
Artikel 3  
Zijn goedkeuring te verlenen aan de balans, resultatenrekening en 
winstverdeling met betrekking tot het boekjaar 2016. 
 
Artikel 4  
De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene 
vergadering van IKA van 13 juni 2016 op te dragen zijn stemgedrag af te 
stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad in verband met de 
te behandelen agendapunten. 
 
Artikel 5  
Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan het secretariaat van 
intergemeentelijk samenwerkingsverband IKA, Ravensteingalerij 4 bus 2 te 
1000 Brussel t.a.v. de heer Lieven Ex. 
 

 
13 Cipal DV - Algemene vergadering - 17 juni 2016 - Goedkeuring agenda  
  

Juridisch kader  
Het gemeentedecreet en in het bijzonder op artikel 42 inzake de bevoegdheid 
van de gemeenteraad 
Het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking 
(hierna kortweg “DIS”) 
De laatst gecoördineerde statuten van de dienstverlenende vereniging Cipal 
(hierna kortweg “Cipal”) van 14 april 2014 
Artikel 44 van het DIS bepaalt dat de vaststelling van het mandaat van de 
vertegenwoordiger moet worden herhaald voor elke algemene vergadering 
 
Historiek  
De gemeente is deelnemer is van Cipal 
Het gemeenteraadsbesluit van 14 november 2013 inzake de aanduiding van 
de vertegenwoordiger van de gemeente op de algemene vergaderingen van 
Cipal namelijk schepen L. Torfs. 
 
Motivatie  
 
Cipal verstuurde op  20 april 2016 een oproepingsbrief tot de algemene 
vergadering van Cipal van 17 juni 2016 met de volgende agendapunten: 
 

1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers 
2. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de 

commissaris over de enkelvoudige jaarrekening van Cipal 
over het boekjaar 2015, afgesloten op 31 december 2015 
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3. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over 
het boekjaar 2015, afgesloten op 31 december 2015 

4. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de 
commissaris over de geconsolideerde jaarrekening van Cipal 
over het boekjaar 2015, afgesloten op 31 december 2015 

5. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van Cipal 
over het boekjaar 2015, afgesloten op 31 december 2015 

6. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de 
commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het 
boekjaar 2015 

7. Benoeming commissaris en vaststelling van vergoeding 
8. Kennisname vervanging lid van de raad van bestuur met 

raadgevende stem 
9. Benoeming en vervanging van leden van het adviescomité 
10. Rondvraag 
11. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering. 

 
Cipal voegde een toelichtende nota bij de agendapunten van de algemene 
vergadering 
 
Er zijn geen redenen voorhanden om goedkeuring van de voorgelegde 
agendapunten te weigeren. 
 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door 
burgemeester L. Aerts. 
 
Besluit:  29 stemmen voor 
 
Artikel 1  
De agendapunten van de algemene vergadering van Cipal van 17 juni 2016 
worden goedgekeurd. 
 
Artikel 2  
De gemeentelijke vertegenwoordiger, schepen L. Torfs, wordt gemandateerd 
om op de algemene vergadering van Cipal van 17 juni 2016 (of iedere andere 
datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen en te 
beslissen conform dit besluit. 
 
Artikel 3  
Afschrift wordt overgemaakt aan Cipal dv, Bell-Telephonelaan 2D te 2440 
Geel. 

 
 
14 Igean DV - Jaarvergadering - 17 juni 2016 - Goedkeuring agenda - 

Vaststelling mandaat 
 

 Juridisch kader  
Decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6.07.2001, zoals 
gewijzigd, 
Omzendbrief BA 2002/01 betreffende de toepassing van het decreet van 
6.07.2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, 
ontwerp decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet op de 
intergemeentelijke samenwerking 
de statuten van IGEAN dienstverlening 
Gemeenteraadsbesluit d.d .14.11.2013 – Aanstelling K. Van Looveren bij 
Igean Dienstverlening 
 
Historiek  
Met het K.B. van 3.01.1969 werd overgegaan tot de oprichting van de 
coöperatieve vennootschap Intercommunale Grondbeleid en Expansie 



25 
 

Antwerpen, verder IGEAN cv genoemd, gepubliceerd in de bijlagen van het 
Belgisch Staatsblad op 8.07.1969. 
Op de buitengewone algemene vergadering van 8.11.2003 werd IGEAN cv 
omgevormd tot een dienstverlenende vereniging IGEAN dienstverlening, 
gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 19.12.2003. 
Met de beslissing van de Vlaamse minister van Binnenlandse 
Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken van 1.04.2004 
werden de wijzigingen van de statuten en de omvorming van IGEAN cv in een 
dienstverlenende vereniging goedgekeurd. 
Op de buitengewone algemene vergadering van 15.06.2007 werd de 
statutenwijziging van IGEAN dienstverlening goedgekeurd en gepubliceerd in 
de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 13.08.2007 onder nr. 07120366. 
Op de buitengewone algemene vergadering van 18.12.2013 werd de 
statutenwijziging van IGEAN dienstverlening goedgekeurd. Dit werd bevestigd 
bij het Ministerieel Besluit van 10.04.2014 van de Vlaamse minister van 
Bestuurszaken, Binnenlands bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse 
rand. 
De gemeente is lid bij IGEAN dienstverlening. 
 
Adviezen  
Toelichting en bespreking van het jaarverslag 2015 en de jaarrekening 2015 
op de raad van bestuur van 13.04.2016. 
 
Motivatie  
De raad van bestuur van 13.04.2016 heeft beslist om de jaarvergadering te 
organiseren in het Hof Van Reyen, Veldkant 14/ Oudebaan 39 te 2350 
Boechout op 17.06.2016 om 19 u met volgende dagorde: 

1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2015 
2. Verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar 2015 
3. Jaarrekening 2015 
4. Kwijting aan de bestuurders en commissaris-revisor over het boekjaar 
2015 
5. Uitkering dividend D-aandelen. 
 

Met het aangetekend schrijven van IGEAN dienstverlening van 15.04.2016 
werd de uitnodiging en de dagorde voor de jaarvergadering van 17.06.2016 
aan alle deelnemers bezorgd evenals de volgende daarbij horende 
documenten: 

1. uittreksels uit de beslissing van de raad van bestuur van 13.04.2016 
2. het jaarverslag 2015 en de jaarrekening 2015. 

Artikel 44 van het decreet en artikel 33§1 van de statuten bepalen dat de 
vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor 
elke algemene vergadering. 
 
De gemeenteraad heeft met een afzonderlijk besluit d.d. 14 november 2013 
de vertegenwoordiger van de gemeente voor de algemene vergadering van 
IGEAN dienstverlening aangeduid namelijk K. Van Looveren. 
 
Met onderstaande beslissing wordt het mandaat van deze vertegenwoordiger 
bepaald.  

 
De jaarvergadering heeft op zich geen financiële gevolgen voor het bestuur. 
 
Artikel 35 van de statuten bepaalt dat de jaarvergadering elk jaar in de loop 
van het tweede kwartaal verplicht bijeenkomt. 
 
Op deze vergadering wordt de jaarrekening vastgesteld aan de hand van het 
verslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris-revisor. 
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De documenten voor deze vergadering worden samen met de uitnodiging ter 
beschikking gesteld van alle deelnemers. 
 
De jaarvergadering verleent kwijting aan de leden van de raad van bestuur en 
de commissaris-revisor. 
 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door 
burgemeester L. Aerts. 
 
Besluit :29 stemmen voor  
 
Artikel 1  
De gemeenteraad neemt kennis van de volledige dagorde van de 
jaarvergadering van IGEAN dienstverlening die zal gehouden worden in het 
Hof Van Reyen, Veldkant 14/ Oudebaan 39 te 2350 Boechout op 17.06.2016 
om 19 u evenals van alle daarbij horende documenten en neemt op basis 
hiervan volgende beslissingen:  

1. goedkeuren verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2015 
2. goedkeuren verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar 
2015 
3. goedkeuren jaarrekening 2015 
4. Kwijting verlenen aan de bestuurders en commissaris-revisor over het 
boekjaar 2015 
5. Uitkering dividend D-aandelen. 

 
Artikel 2  
De vertegenwoordiger van de gemeente, K. Van Looveren, die met een 
afzonderlijk besluit d.d. 14.11.2013  werd benoemd, wordt gemandateerd om 
op de jaarvergadering van IGEAN dienstverlening van 17.06.2016 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.  

 
15 Igean Milieu en Veiligheid - Jaarvergadering - 17 juni 2016 - Goedkeu ring 

agenda - vaststelling mandaat 
 

 Juridisch kader  
Decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6.07.2001, zoals 
gewijzigd, 
Omzendbrief BA 2002/01 betreffende de toepassing van het decreet van 
6.07.2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, 
Ontwerp decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet op de 
intergemeentelijke samenwerking, 
De statuten van IGEAN milieu & veiligheid. 
Gemeenteraadsbesluit d.d .14.11.2013 – Aanstelling T. Vandekeere bij Igean 
Milieu en Veiligheid 
 
Historiek  
Op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN cv van 8.11.2003 
werd de oprichtingsakte van de opdrachthoudende vereniging IGEAN milieu & 
veiligheid verleden. 
 
De oprichtingsakte en de statuten van IGEAN milieu & veiligheid werden op 
19.12.2003 in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. 
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Met de beslissing van de Vlaamse minister van Binnenlandse 
Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken van 1.04.2004 werd 
de oprichting en de statuten van IGEAN milieu & veiligheid goedgekeurd. 
 
Op de buitengewone algemene vergadering van 15.06.2007 werd een 
statutenwijziging van IGEAN milieu & veiligheid goedgekeurd en gepubliceerd 
in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 13.08.2007 onder nr. 07120368. 
 
Op de buitengewone algemene vergadering van 18.12.2013 werd een 
volgende statutenwijziging van IGEAN milieu & veiligheid goedgekeurd. Deze 
werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 10.04.2014 van de Vlaamse 
minister van Bestuurszaken, Binnenlands bestuur, Inburgering, Toerisme en 
Vlaamse rand. 
 
De gemeente is lid bij IGEAN milieu & veiligheid. 
 
Motivatie  
Artikel 36 van de statuten bepaalt dat de jaarvergadering elk jaar in de loop 
van het tweede kwartaal verplicht bijeenkomt. 
 
Op deze vergadering wordt de jaarrekening vastgesteld aan de hand van het 
verslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris-revisor. 
 
De documenten voor deze vergadering worden samen met de uitnodiging ter 
beschikking gesteld van alle deelnemers. 
 
De jaarvergadering verleent kwijting aan de leden van de raad van bestuur en 
de commissaris-revisor. 
De raad van bestuur van 13.04.2016 heeft beslist om de jaarvergadering te 
organiseren in het Hof Van Reyen, Veldkant 14/ Oudebaan 39 te 2350 
Boechout op 17.06.2016 om 19 u met volgende dagorde: 
1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2015 
2. Verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar 2015 
3. Jaarrekening 2015 
4. Kwijting aan de bestuurders en commissaris-revisor over het boekjaar 

2015 
5. Benoeming van leden van de adviescomités. 
 
Met het aangetekend schrijven van IGEAN milieu & veiligheid van 15.04.2016 
werd de uitnodiging en de dagorde voor de jaarvergadering van 17.06.2016 
aan alle deelnemers bezorgd evenals de volgende daarbij horende 
documenten: 
1. uittreksels uit de beslissing van de raad van bestuur van 13.04.2016 
2. het jaarverslag 2015 en de jaarrekening 2015. 
 
Artikel 44 van het decreet en artikel 34§1 van de statuten bepalen dat de 
vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor 
elke algemene vergadering. 
 
De gemeenteraad heeft met een afzonderlijk besluit d.d. 14 november 2013 
de vertegenwoordiger van de gemeente T. Vandekeere voor de algemene 
vergadering van IGEAN milieu & veiligheid aangeduid.  
 
Met onderstaande beslissing wordt het mandaat van deze vertegenwoordiger 
bepaald.  
 
De jaarvergadering heeft op zich geen financiële gevolgen voor het bestuur. 
 
Het jaarverslag 2015 en de jaarrekening 2015 werd op de raad van bestuur 
van 13.04.2016 toegelicht en besproken. 
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Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door 
burgemeester L. Aerts. 
 
Besluit:  29 stemmen voor 
 
Artikel 1  
De gemeenteraad neemt kennis van de volledige dagorde van de 
jaarvergadering van IGEAN milieu & veiligheid die zal gehouden worden in het 
Hof Van Reyen, Veldkant 14/ Oudebaan 39 te 2350 Boechout op 17.06.2016 
om 19 u evenals van alle daarbij horende documenten en neemt op basis 
hiervan volgende beslissingen:  
1. goedkeuren verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2015 
2. goedkeuren verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar 2015 
3. goedkeuren jaarrekening 2015 
4. Kwijting verlenen aan de bestuurders en commissaris-revisor over het 

boekjaar 2015 
5. benoemen van de leden voor de adviescomités. 
 
Artikel 2  
De vertegenwoordiger van de gemeente, T. Vandekeere,die met een 
afzonderlijk besluit d.d. 14 november 2013 werd benoemd, wordt 
gemandateerd om op jaarvergadering van IGEAN milieu & veiligheid van 
17.06.2016 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 milieu & veiligheid worden bezorgd. 

 
16 Igean Dienstverlening - Buitengewone algemene vergadering - 17 juni 

2016 - Goedkeuring agenda - Vaststelling mandaat 
 

 Juridisch kader  
Decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6.07.2001, zoals 
gewijzigd, 

Omzendbrief BA 2002/01 betreffende de toepassing van het decreet van 
6.07.2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, 

Ontwerp decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet op de 
intergemeentelijke samenwerking, 

De statuten van IGEAN dienstverlening. 

Gemeenteraadsbesluit d.d .14.11.2013 – Aanstelling K. Vanlooveren bij Igean 
Milieu en Veiligheid 
 
Historiek  
Met het K.B. van 3.01.1969 werd overgegaan tot de oprichting van de 
coöperatieve vennootschap Intercommunale Grondbeleid en Expansie 
Antwerpen, verder IGEAN cv genoemd, gepubliceerd in de bijlagen van het 
Belgisch Staatsblad op 8.07.1969. 
Op de buitengewone algemene vergadering van 8.11.2003 werd IGEAN cv 
omgevormd tot een dienstverlenende vereniging IGEAN dienstverlening, 
gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 19.12.2003. 
Met de beslissing van de Vlaamse minister van Binnenlandse 
Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken van 1.04.2004 
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werden de wijzigingen van de statuten en de omvorming van IGEAN cv in een 
dienstverlenende vereniging goedgekeurd. 
Op de buitengewone algemene vergadering van 15.06.2007 werd de 
statutenwijziging van IGEAN dienstverlening goedgekeurd en gepubliceerd in 
de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 13.08.2007 onder nr. 07120366. 
Op de buitengewone algemene vergadering van 18.12.2013 werd de 
statutenwijziging van IGEAN dienstverlening goedgekeurd. Dit werd bevestigd 
bij het Ministerieel Besluit van 10.04.2014 van de Vlaamse minister van 
Bestuurszaken, Binnenlands bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse 
rand. 
De gemeente is lid bij IGEAN dienstverlening. 
 
Advies  
Toelichting en bespreking van het verlengingsdossier op een extra 
bijeenkomst van het directiecomité van 15.02.2016. 
Toelichting en bespreking van het verlengingsdossier op een 
themavergadering van een extra raad van bestuur op 17.02.2016. 
Advies gevraagd aan het Agentschap Binnenlands Bestuur, de 
toezichthoudende overheid. 
Positief advies commissie intergemeentelijke samenwerking d.d. 28 april 2016 
 
Budget  
De verlenging, inclusief de statutenwijziging van IGEAN dienstverlening heeft 
op zich geen financiële gevolgen voor het bestuur. 
 
Motivatie  
De raad van bestuur van 2.03.2016 heeft beslist om de buitengewone 
algemene vergadering te organiseren in het Hof Van Reyen, Veldkant 14/ 
Oudebaan 39 te 2350 Boechout op 17.06.2016 aansluitend bij de 
jaarvergadering met volgende dagorde: 
1. kennisname en goedkeuring van het verlengingsdossier van IGEAN 
dienstverlening 

2. kennisname van het verzoek aan IGEAN dienstverlening om te verlengen  

3. goedkeuren van de verlenging  

4. bepalen van de presentiegelden 

5. goedkeuren van de statutenwijziging van IGEAN dienstverlening. 

Met het aangetekend schrijven van IGEAN dienstverlening van 8.03.2016 
werd de uitnodiging en de dagorde voor de buitengewone algemene 
vergadering van 17.06.2016 aan alle deelnemers bezorgd evenals de 
volgende daarbij horende documenten: 
3. een uittreksel uit de beslissing van de raad van bestuur van 2.03.2016 
4. het verlengingsdossier voor IGEAN dienstverlening met de ontwerp 
statutenwijziging 
 
Artikel 44 van het decreet en artikel 33§1 van de statuten bepalen dat de 
vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor 
elke algemene vergadering. 
 
De gemeenteraad heeft met een afzonderlijk besluit d.d. 14 november 2013 
de vertegenwoordiger van de gemeente voor de algemene vergadering van 
IGEAN dienstverlening aangeduid namelijk raadslid K. Van Looveren. 
 
Met onderstaande beslissing wordt het mandaat van deze vertegenwoordiger 
bepaald.  
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Verlenging  
Volgens artikel 5 van de statuten loopt de duurtijd van IGEAN dienstverlening 
tot 21.06.2016. 
Overeenkomstig artikel 35 van het decreet op de intergemeentelijke 
samenwerking en artikel 5 van de statuten kan een dienstverlenende 
vereniging na afloop van de statutair bepaalde duur opeenvolgende keren 
verlengd worden voor een termijn die telkens niet langer mag zijn dan achttien 
jaar. 
De verlenging is eveneens een unieke opportuniteit om de organisatie en 
werking van IGEAN dienstverlening kritisch te bekijken en een 
veranderingstraject op te starten. 
Het uittekenen van een missie, visie en waarden was de eerste stap in dit 
traject. 
Daarna werden de activiteiten van IGEAN dienstverlening, nu en in de 
toekomst, onder de loep genomen. Nieuwe noden en behoeften worden 
voortaan getoetst aan een nieuw toetsingskader. 
Aangezien een veranderingstraject enkel kans op slagen heeft als ook de 
organisatiestructuur hierop afgestemd wordt, werd in een volgende fase de rol 
van de verschillende bestuursorganen verduidelijkt. Tenslotte wordt eveneens 
de organisatiestructuur en daarbij horende personeelsinzet bekeken en 
bijgestuurd. 
Al het voormelde is samengebracht in een uitgebreid verlengingsdossier met 
volgende inhoud: 

1. Historiek – huidige werking 
1.1 Historiek: de oprichting van IGEAN cv 
1.2 Decreet intergemeentelijke samenwerking: de splitsing van 
IGEAN 
1.3 De werking van IGEAN 
1.4 De organisatie 
1.5 Communicatie 

 
2. IGEAN op weg naar … 

2.1 Inleiding 
2.2 IGEAN nu: feiten en vaststellingen 
2.3 IGEAN morgen: het veranderingstraject 
2.4 De verlenging van IGEAN 

3. Missie, visie, waarden 
3.1 Inleiding 
3.2 Onze missie 
3.3 Onze visie 
3.4 Onze waarden 
3.5 Onze baseline 

4. Activiteiten, nu en in de toekomst 
4.1 Inleiding 
4.2 Resultaten rondvraag 
4.3 Het toetsingskader 

5. Organisatiestructuur 
5.1 Inleiding 
5.2 Bestuursorganen 
5.3 Personeel 

6. Statutenwijziging 
6.1 Inleiding 
6.2 Juridisch kader - procedure 
6.3 Overzicht van de wijzigingen 

7. Besluitvorming 
Het verlengingsdossier wijst op het belang van een intergemeentelijke 
samenwerking en werd goedgekeurd door de raad van bestuur van 
2.03.2016. Daarna werd het volledige dossier aan alle deelnemers bezorgd. 
Op basis hiervan kunnen de deelnemers IGEAN dienstverlening verzoeken tot 
verlenging over te gaan. 
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Taken en opdrachten 
IGEAN dienstverlening is een dienstverlenende vereniging die geen algemene 
werkingskosten aanrekent. De deelnemers kiezen autonoom of zij voor de 
taken en opdrachten die aangeboden worden overeenkomstig de statutair 
bepaalde doelstellingen beroep doen op IGEAN dienstverlening. 
Enkel voor die taken en opdrachten waarvoor effectief beslist wordt om tot 
samenwerking over te gaan, worden de kosten aangerekend aan het 
betrokken bestuur volgens de gemaakte afspraken. 
Het spreekt evenwel voor zich dat een intergemeentelijke werking met IGEAN 
dienstverlening voordelen heeft.  
Rekening houdend met de doelstellingen van IGEAN dienstverlening kan 
deze samenwerking in het kader van de verlenging en overeenkomstig artikel 
35 van het decreet op de intergemeentelijke samenwerking als volgt 
gemotiveerd worden: 
 

1. Een doelmatig grondbeleid, door het verwerven, b ouwrijp 
maken, en het ter beschikking stellen van onroerend e goederen. 

• Overwegende dat elk aangesloten bestuur beroep kan doen op de 
expertise die IGEAN opgebouwd heeft om zowel verkavelingen, 
woonprojecten als dorpskernvernieuwing te organiseren en realiseren. 
• Overwegende dat IGEAN hierbij optreedt als regisseur en het 
volledige traject, vanaf de onderhandelingen voor de verwerving, over 
het bouwrijp maken, tot de verkoop van de terreinen opvolgt en 
coördineert. 
• Overwegende dat IGEAN hierbij een ruime ervaring heeft opgedaan 
bij technische deelaspecten van de projectrealisatie zoals 
bodemsanering, archeologisch onderzoek en subsidiëring. 
• Overwegende dat bij elk project gewerkt wordt in een overlegmodel, 
waarbij IGEAN samen met het opdrachtgevend bestuur in elke fase 
van het project bepaalt welke stappen moeten genomen worden. 
• Overwegende dat IGEAN streeft naar budgetneutraliteit bij het 
opdrachtgevend bestuur, door de financiering van het project ten laste 
te nemen en de verkoopprijzen af te stemmen op de kosten die bij de 
realisatie gemaakt zijn, zodat het project zelfbedruipend wordt. 
• Overwegende dat IGEAN voor elk project van grondbeleid een lening 
aangaat, die door de (gemeente)raad wordt gewaarborgd. 
• Overwegende dat IGEAN steeds kostenefficiëntie nastreeft en bij de 
realisatie van projecten de wetgeving overheidsopdrachten naleeft voor 
die deeltaken, zoals de aanleg van infrastructuur, waarbij beroep wordt 
gedaan op derden en marktconforme voorwaarden gelden. 
• Overwegende dat IGEAN, door haar multidisciplinaire werking, 
complexe projecten tot een goed einde kan brengen en op deze wijze 
een meerwaarde betekent voor het opdrachtgevend bestuur. 

 
2. Een huisvestingspolitiek door het verwerven, gez ond maken, 
ontwerpen en bouwen van woningen en woonwijken in f unctie van de 
behoeften. 

• Overwegende dat de gemeente de regisseur is van het lokale 
woonbeleid. 
• Overwegende dat het aangewezen is om intergemeentelijk samen te 
werken om de verplichtingen die o.m. voortvloeien uit het decreet  
grond- en pandenbeleid te kunnen nakomen. 
• Overwegende dat IGEAN via interlokale verenigingen, die door de 
Vlaamse Overheid worden erkend en gesubsidieerd, haar expertise ter 
beschikking stelt en samen met de deelnemende besturen een 
coherent beleid uitbouwt, met aandacht voor o.m. woningkwaliteit en 
informatie aan de bevolking via het wooninfopunt. 
• Overwegende dat IGEAN op verzoek van elk aangesloten bestuur 
kan overgaan tot de aankoop van verwaarloosde of leegstaande 
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panden, waarbij eenzelfde werkwijze wordt gevolgd zoals bij het 
grondbeleid vermeld onder punt 1. 

 
3. De realisatie, exploitatie en uitbreiding van te rreinen en zones 
voor nijverheids-, handels- en ambachtsbedrijven en  land- en 
tuinbouwbedrijven door het verwerven, bouwrijp make n, uitrusten en 
ter beschikking stellen van onroerende goederen. 

• Overwegende dat IGEAN op het vlak van bedrijventerreinen de 
voorbije jaren uitdrukkelijk heeft ingezet op duurzaam ruimtegebruik en 
CO2-neutraliteit op de bedrijventerreinen die werden gerealiseerd in 
opdracht van de betrokken lokale besturen. 
• Overwegende dat ook aandacht wordt besteed aan het duurzame 
beheer van de bedrijventerreinen door samen met het bestuur en de 
ondernemers een bedrijventerreinmanagement te organiseren. 

 
4. De bevordering van de duurzame ontwikkeling aan de hand van 
projecten in het kader van het voeren van een ecolo gisch beleid. 

• Overwegende dat IGEAN sinds 2013 erkend is om energieleningen te 
verstrekken aan particulieren voor energiebesparende investeringen in 
hun woning. 
• Overwegende dat 29 gemeenten in het werkingsgebied van IGEAN 
toegetreden zijn tot de IGEAN energielening. 
• Overwegende dat IGEAN in de periode van 1.02.2015 tot 31.12.2015 
407 leningen heeft verstrekt. 
• Overwegende dat hierdoor sterk wordt ingezet op de verbetering van 
het woningpatrimonium in de regio en een belangrijke bijdrage wordt 
geleverd aan klimaatneutraliteit. 

 
5. De ruimtelijke ordening, waaronder verkeer en mo biliteit, door 
studie van alle daarbij betrokken problemen, in het  bijzonder door het 
opmaken van gemeentelijke-, gewest- en sectorplanne n van 
ruimtelijke ordening, in samenwerking met de bestaa nde wettelijke 
organismen voor stedenbouw en ruimtelijke ordening,  en door de 
uitvoering ervan. Aan de gemeenten, leden van de ve reniging, geeft 
zij advies en verleent zij hulp over al de technisc he problemen, die 
verband houden met de ruimtelijke ordening, de aanl eg en uitrusting 
van het gemeentelijke grondgebied. 

Overwegende dat de besturen o.m. beroep kunnen doen op IGEAN 
voor de opmaak van RUP’s, mobiliteitsstudies en de herziening van de 
gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen. 

Overwegende dat IGEAN bij de uitvoering van deze opdrachten steeds 
tegen kostprijs werkt en daarom steeds marktconforme tarieven 
aanrekent. 

Overwegende dat IGEAN door haar ruime kennis van de regio en de 
individuele lokale besturen, een meerwaarde biedt aan de besturen bij 
de uitvoering van deze studies. 

Overwegende dat IGEAN actief deelneemt aan het Atrium-project of 
andere overlegstructuren waarbij de gemeentelijke 
(stedenbouwkundige) ambtenaren worden geïnformeerd over de 
actuele thema’s op het vlak van de ruimtelijke ordening. 

Overwegende dat IGEAN zich voorbereidt op de invoering van de 
omgevingsvergunning en de lokale besturen hierbij actief zal 
ondersteunen, o.m. voor de handhaving. 
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6. De bevordering van de gezondheid, hygiëne en het so ciaal 
welzijn. 

• Overwegende dat voor de uitwerking van deze doelstelling kan 
verwezen worden naar wat hoger vermeld is onder punten 2 en 4. 

7. Het verstrekken van diensten ter ondersteuning e n begeleiding 
van de gemeentelijke dienstverlening. 

• Overwegende dat de besturen o.m. beroep kunnen doen op IGEAN 
voor de opmaak van schattingsverslagen, het voeren van de 
onderhandelingen en het opmaken van de akten bij de verwerving van 
onroerende goederen. 
• Overwegende dat de opgebouwde expertise en ervaring een 
meerwaarde betekent voor alle besturen die op deze dienst beroep 
doen. 
• Overwegende dat IGEAN ook hier enkel de werkelijke prestaties 
aanrekent aan de lokale besturen en bijgevolg marktconform werkt. 
• Overwegende dat IGEAN al meer dan 20 jaar een intergemeentelijke 
toets organiseert voor alle leerjaren in de gemeentelijke basisscholen, 
waar een ruime deelname bestaat, ook door de scholen van de stad 
Antwerpen, tegen een minimale kostprijs per deelnemende leerling. 
• Overwegende dat de resultaten van de toets in een rapport worden 
gegoten waarbij de deelnemende scholen hun resultaten kunnen 
vergelijken met andere scholen met hetzelfde profiel en op deze wijze 
remediërend kunnen optreden waar nodig. 
• Overwegende dat IGEAN een zwembad exploiteert in Pulderbos, dat 
voornamelijk gebruikt wordt voor het schoolzwemmen in de gemeenten 
Zoersel en Zandhoven.   
• Overwegende dat deze exploitatie gebeurt op basis van een 
kostendelend principe. 

 
Uit al het voorgaande blijkt dat een intergemeentelijke samenwerking met een 
dienstverlenende vereniging zowel beleidsmatig, operationeel als economisch 
belangrijke voordelen biedt ten opzichte van andere 
samenwerkingsverbanden en beheersvormen, 
Het schaalniveau van de intergemeentelijke vereniging laat toe om efficiënt en 
kostendelend te werken, zonder dat de afstand tot de burger te groot wordt, 
In het kader van een intergemeentelijke samenwerking is het bovendien 
mogelijk de nodige expertise en know how op te bouwen om de aan de 
vereniging toevertrouwde opdrachten kwaliteitsvol uit te voeren, 
 
Deze expertise situeert zich niet alleen op het technisch, juridisch of 
beleidsmatig vlak, maar ook wat de communicatie, informatie en sensibilisatie 
betreft, 
Een intergemeentelijke vereniging wordt bestuurd en gecontroleerd door de 
vertegenwoordigers van de betrokken besturen, welke op hun beurt 
democratisch verkozen zijn. 
 
Presentiegelden 
Overeenkomstig artikel 60 van het decreet op de intergemeentelijke 
samenwerking en artikel 30 van de statuten van IGEAN dienstverlening 
bepaalt de algemene vergadering het presentiegeld en de andere 
vergoedingen die in het kader van de bestuurlijke werking van de vereniging 
kunnen worden toegekend. De algemene vergadering moet zich hierbij 
houden aan de toekenningsvoorwaarden die door de Vlaamse regering 
vastgelegd zijn. 
Bij de splitsing van IGEAN cv in IGEAN dienstverlening en de oprichting van 
IGEAN dienstverlening in 2003, werden de bestaande presentiegelden in 
gelijke mate verdeeld over de beide verenigingen en afgerond tot een bedrag 
van 75 euro per zitting per vereniging. 
Intussen hebben heel wat collega-intercommunales evenals gemeenten en de 
provincie de presentiegelden verhoogd tot het wettelijke maximum van 201,02 
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euro per zitting en werd dit bedrag gekoppeld aan de index. 
In het kader van het veranderingstraject dat IGEAN aan het doorlopen is, 
werd de rol van de verschillende bestuursorganen kritisch bekeken en 
verduidelijkt, rekening houdend met het wettelijk kader. Het resultaat hiervan 
heeft een impact op het aantal bijeenkomsten van de raad van bestuur en het 
directiecomité, wat eveneens een aanleiding is om de presentiegelden aan te 
passen. 
Aan de besturen wordt gevraagd akkoord te gaan met een aanpassing van de 
presentiegelden tot  
100,51 euro per zitting voor de raad van bestuur en het directiecomité en dit 
bedrag te koppelen aan de index. 
 
Statutenwijziging 
Aangezien de verlenging van IGEAN dienstverlening gepaard gaat met een 
statutenwijziging, werd van deze gelegenheid gebruik te maken om de 
statuten eveneens te moderniseren en af te stemmen op de resultaten van het 
veranderingstraject. 
De voorliggende statutenwijziging houdt tenslotte ook rekening met het 
ontwerp decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet op de 
intergemeentelijke samenwerking. 
In het verlengingsdossier wordt in deel 6 toelichting gegeven bij de 
statutenwijziging en worden deze wijzigingen uitgebreid gemotiveerd. In 
uitvoering van artikel 39 van het decreet op de intergemeentelijke 
samenwerking worden tenslotte de wijzigingen aan de statuten en in de 
bijlagen artikelsgewijs aangebracht. 
 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door 
burgemeester L. Aerts. 
Besluit:  29 stemmen voor 
 
Artikel 1  
De gemeenteraad neemt kennis van de volledige dagorde van de 
buitengewone algemene vergadering van IGEAN dienstverlening die zal 
gehouden worden in het Hof Van Reyen, Veldkant 14/ Oudebaan 39 te 2350 
Boechout op 17.06.2016 aansluitend bij de jaarvergadering evenals van alle 
daarbij horende documenten en neemt op basis hiervan volgende 
beslissingen:  

1. kennisname en goedkeuring van het verlengingsdossier van IGEAN 
dienstverlening 
2. verzoek aan IGEAN dienstverlening om te verlengen 
3. goedkeuren van de verdere deelname van de gemeente Brecht aan 
IGEAN dienstverlening  
4. goedkeuren van de presentiegelden 
5. goedkeuren van de statutenwijziging van IGEAN dienstverlening 
 

Artikel 2  
De vertegenwoordiger van de gemeente, K. Van Looveren, die met een 
afzonderlijk besluit d.d. 14 november 2013 werd benoemd, wordt 
gemandateerd om op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN 
dienstverlening van 17.06.2016 aansluitend bij de jaarvergadering 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. 
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17 Igean Milieu en Veiligheid - Buitengewone algemene vergadering -  
17 juni 2016 - Goedkeuring agenda - Vaststelling ma ndaat 
 

 Juridisch kader  
Decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6.07.2001, zoals 
gewijzigd 

Omzendbrief BA 2002/01 betreffende de toepassing van het decreet van 
6.07.2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, 

Ontwerp decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet op de 
intergemeentelijke samenwerking  

De statuten van IGEAN milieu & veiligheid. 

Gemeenteraadsbesluit d.d .14.11.2013 – Aanstelling T. Vandekeere bij Igean 
Milieu en Veiligheid 
 
Historiek  
Op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN cv van 8.11.2003 
werd de oprichtingsakte van de opdrachthoudende vereniging IGEAN milieu & 
veiligheid verleden. 
 
De oprichtingsakte en de statuten van IGEAN milieu & veiligheid werden op 
19.12.2003 in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. 
 
Met de beslissing van de Vlaamse minister van Binnenlandse 
Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken van 1.04.2004 werd 
de oprichting en de statuten van IGEAN milieu & veiligheid goedgekeurd. 
 
Op de buitengewone algemene vergadering van 15.06.2007 werd een 
statutenwijziging van IGEAN milieu & veiligheid goedgekeurd en gepubliceerd 
in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 13.08.2007 onder nr. 07120368. 
 
Op de buitengewone algemene vergadering van 18.12.2013 werd een 
volgende statutenwijziging van IGEAN milieu & veiligheid goedgekeurd. Deze 
werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 10.04.2014 van de Vlaamse 
minister van Bestuurszaken, Binnenlands bestuur, Inburgering, Toerisme en 
Vlaamse rand. 
 
De gemeente is lid bij IGEAN milieu & veiligheid. 
 
Adviezen  
Toelichting en bespreking van het verlengingsdossier op een extra 
bijeenkomst van het directiecomité van 15.02.2016. 
Toelichting en bespreking van het verlengingsdossier op een 
themavergadering van een extra raad van bestuur op 17.02.2016. 
Advies gevraagd aan het Agentschap Binnenlands Bestuur, de 
toezichthoudende overheid. 
Positief advies van de commissie intergemeentelijke samenwerking d.d. 28 
april 2016 
 
Motivatie  
De raad van bestuur van 2.03.2016 heeft beslist om de buitengewone 
algemene vergadering te organiseren in het Hof Van Reyen, Veldkant 14/ 
Oudebaan 39 te 2350 Boechout op 17.06.2016 aansluitend bij de 
jaarvergadering met volgende dagorde : 
1. kennisname en goedkeuring van het verlengingsdossier van IGEAN milieu 
& veiligheid2. 
2. kennisname van het verzoek aan IGEAN milieu & veiligheid om te 
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verlengen  
3. goedkeuren van de verlenging een bevestiging van de daarbij horende 
beheersoverdrachten zoals vermeld in bijlage bij dit besluit 
4. bepalen van de presentiegelden 
5. goedkeuren van de statutenwijziging van IGEAN milieu & veiligheid. 
6. delegatie aan de raad van bestuur voor het vastleggen van reële tarieven. 
 
Met het aangetekend schrijven van IGEAN milieu & veiligheid van 8.03.2016 
werd de uitnodiging en de dagorde voor de buitengewone algemene 
vergadering van 17.06.2016 aan alle deelnemers bezorgd evenals de 
volgende daarbij horende documenten: 

5. een uittreksel uit de beslissing van de raad van bestuur van 2.03.2016 
6. het verlengingsdossier voor IGEAN milieu & veiligheid met de ontwerp 
statutenwijziging 

Artikel 44 van het decreet en artikel 34§1 van de statuten bepalen dat de 
vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor 
elke algemene vergadering. 
De gemeenteraad heeft met een afzonderlijk besluit d.d. 14 november 2013 
de vertegenwoordiger van de gemeente namelijk T. Vandekeere voor de 
algemene vergadering van IGEAN milieu & veiligheid aangeduid.  
 
Met onderstaande beslissing wordt het mandaat van deze vertegenwoordiger 
bepaald. 
 
Verlenging 
Volgens artikel 5 van de statuten loopt de duurtijd van IGEAN milieu & 
veiligheid tot 21.06.2016. 
Overeenkomstig artikel 35 van het decreet op de intergemeentelijke 
samenwerking en artikel 5 van de statuten kan een opdrachthoudende 
vereniging na afloop van de statutair bepaalde duur opeenvolgende keren 
verlengd worden voor een termijn die telkens niet langer mag zijn dan achttien 
jaar. 
De verlenging is eveneens een unieke opportuniteit om de organisatie en 
werking van IGEAN milieu & veiligheid kritisch te bekijken en een 
veranderingstraject op te starten. 
Het uittekenen van een missie, visie en waarden was de eerste stap in dit 
traject. 
Daarna werden de activiteiten van IGEAN milieu & veiligheid, nu en in de 
toekomst, onder de loep genomen. Nieuwe noden en behoeften worden 
voortaan getoetst aan een nieuw toetsingskader. 
Aangezien een veranderingstraject enkel kans op slagen heeft als ook de 
organisatiestructuur hierop afgestemd wordt, werd in een volgende fase de rol 
van de verschillende bestuursorganen verduidelijkt. Tenslotte wordt eveneens 
de organisatiestructuur en daarbij horende personeelsinzet bekeken en 
bijgestuurd. 
Al het voormelde is samengebracht in een uitgebreid verlengingsdossier met 
volgende inhoud: 

8. Historiek – huidige werking 
8.1 Historiek: de oprichting van IGEAN cv 
8.2 Decreet intergemeentelijke samenwerking: de splitsing van 
IGEAN 
8.3 De werking van IGEAN 
8.4 De organisatie 
8.5 Communicatie 

9. IGEAN op weg naar … 
9.1 Inleiding 
9.2 IGEAN nu: feiten en vaststellingen 
9.3 IGEAN morgen: het veranderingstraject 
9.4 De verlenging van IGEAN 

10. Missie, visie, waarden 
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10.1 Inleiding 
10.2 Onze missie 
10.3 Onze visie 
10.4 Onze waarden 
10.5 Onze baseline 

11. Activiteiten, nu en in de toekomst 
11.1 Inleiding 
11.2 Resultaten rondvraag 
11.3 Het toetsingskader 

12. Organisatiestructuur 
12.1 Inleiding 
12.2 Bestuursorganen 
5.3 Personeel 

13. Statutenwijziging 
13.1 Inleiding 
13.2 Juridisch kader - procedure 
13.3 Overzicht van de wijzigingen 

14. Besluitvorming 
Het verlengingsdossier wijst op het belang van een intergemeentelijke 
samenwerking en werd goedgekeurd door de raad van bestuur van 
2.03.2016. Daarna werd het volledige dossier aan alle deelnemers bezorgd. 
Op basis hiervan kunnen de deelnemers IGEAN dienstverlening verzoeken tot 
verlenging over te gaan. 
 
Beheersoverdracht 
IGEAN milieu & veiligheid is een opdrachthoudende vereniging waarin enkel 
gewerkt wordt op basis van een beheersoverdracht. Om de continuïteit van de 
dienstverlening te garanderen, is het aangewezen dat de 
beheersoverdrachten waarover IGEAN milieu & veiligheid vandaag beschikt 
bevestigd worden, zodat ze kunnen verder gezet worden na de verlenging van 
IGEAN milieu & veiligheid. 
De inhoud van deze beheersoverdrachten moet bekeken worden in het licht 
van de statuten van IGEAN milieu & veiligheid en meer bepaald in uitvoering 
van artikel 2 over de rechtsvorm en artikel 3 met de doelstellingen van IGEAN 
milieu & veiligheid. 
In bijlage bij deze beslissing wordt daarom een overzicht gegeven van de 
taken en opdrachten waarvoor het bestuur tot op vandaag beheersoverdracht 
heeft gedaan aan IGEAN milieu en veiligheid. 
Aan het bestuur wordt gevraagd de in bijlage 1 vermelde 
beheersoverdrachten te bevestigen en deze beslissing als volgt te motiveren 
overeenkomstig artikel 35 van het decreet op de intergemeentelijke 
samenwerking: 
 
1. Milieu 

1.1 Inzameling, transport, behandeling (zijnde o.m. sortering, 
overslag, mechanische behandeling, …) en verwerking van 
huishoudelijk restafval en/of daarmee vergelijkbaar of gelijkaardig 
bedrijfsafval en andere huishoudelijke selectieve fracties en/of daarmee 
vergelijkbaar of gelijkaardig bedrijfsafval evenals de daarbij horende 
communicatie en het initiëren, coördineren en realiseren van nieuwe 
initiatieven terzake 

• Gelet op het decreet van 23.12.2011 betreffende het 
duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, verder 
het Materialendecreet genoemd, zoals gewijzigd 
• Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 17.02.2012 
tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam 
beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, verder het 
VLAREMA genoemd, zoals gewijzigd 
• Gelet op het Uitvoeringsplan Milieuverantwoord beheer van 
Huishoudelijke Afvalstoffen 2008-2015, verder het UHA 2008-2015 
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genoemd, 
• Gelet op het Uitvoeringsplan Organisch-Biologisch Afval, 
• Gelet op het ontwerp Uitvoeringsplan huishoudelijk en 
gelijkaardig bedrijfsafval 2016-2022 dat het UHA 2008-2015 zal 
vervangen evenals het Uitvoeringsplan over gescheiden inzameling 
van bedrijfsafval van kleine ondernemingen, verder ontwerp UHA 
2016-2022 genoemd, 
• Overwegende dat IGEAN milieu & veiligheid voor de 
verwerking van het brandbaar huishoudelijk afval in 2006 
toegetreden is tot ISVAG en met 44 % van de aandelen een 
belangrijke partner is binnen ISVAG,  
• Overwegende dat dit lidmaatschap bij ISVAG een 
marktconforme prijs garandeert voor de betrokken gemeenten,  
• Overwegende dat ISVAG begin 2015 een adviescomité 
opgericht heeft waar IGEAN milieu & veiligheid deel van uitmaakt en 
waarin de Toekomstvisie van ISVAG voorbereid wordt, zodat ook op 
langere termijn de verwerking van het brandbaar huishoudelijk 
restafval verzekerd blijft, 
• Overwegende dat IGEAN milieu & veiligheid in 2006 
eveneens lid geworden is van Ibogem voor de verwerking van die 
hoeveelheden gft+ en groenafval die IGEAN niet zelf in haar eigen 
installaties kan verwerken, 
• Overwegende dat IGEAN milieu & veiligheid tenslotte 
deelneemt aan de intercommunale Hooge Maey voor de verwerking 
van het onbrandbaar restafval van de gemeenten uit haar 
samenwerkingsgebied, 
• Overwegende dat IGEAN milieu & veiligheid het groenafval 
van haar gemeenten verwerkt tot compost op de vergunde 
groencomposteringsinstallatie gelegen op site noord te Brecht, 
• Overwegende dat IGEAN milieu & veiligheid het gft+ van de 
gemeenten verwerkt tot Humotex en biogas in de 
vergistingsinstallatie gelegen op site noord te Brecht, 
• Overwegende dat IGEAN milieu & veiligheid voor de bouw 
van deze installatie een lening heeft aangegaan, welke gewaarborgd 
werd door de deelnemende gemeenten, 
• Overwegende dat deze lening een looptijd heeft van 20 jaar 
en ten einde loopt in 2021, 
• Overwegende dat dit engagement minstens moet verder 
gezet worden wat de waarborg van de lening betreft, 
• Overwegende dat de gemeenten zich bovendien 
geëngageerd hebben voor de aanlevering van gft+ aan de 
vergistingsinstallatie op site noord, 
• Overwegende dat uit een beperkte rondvraag van de 
geldende tarieven voor de verwerking van groenafval en gft+ blijkt 
dat de verwerkingsprijs zoals deze geldt bij IGEAN milieu & 
veiligheid nog steeds marktconform en concurrentieel is, 
• Overwegende dat dit o.m. te maken heeft met de wijze 
waarop het gft+ wordt verwerkt in de vergistingsinstallatie en waarbij 
naast compost van hoogwaardige kwaliteit (Humotex) ook biogas 
wordt geproduceerd, die omgezet wordt in elektriciteit (groene 
stroom), 
• Gelet op het Samenwerkingsakkoord voor de preventie en het 
beheer van verpakkingsafval, 
• Gelet op het besluit van de Interregionale 
Verpakkingscommissie waarmee Fost Plus vzw erkend wordt als 
organisme voor huishoudelijk verpakkingsafval, en op basis hiervan 
moet instaan voor de selectieve inzameling van huishoudelijk 
verpakkingsafval, 
• Overwegende dat Fost Plus voor de uitvoering van deze 
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opdracht overeenkomsten afsluit met  intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden en niet met de individuele gemeenten, 
• Overwegende dat IGEAN milieu & veiligheid einde 2012 met 
Fost Plus een nieuwe overeenkomst afgesloten heeft, die een einde 
neemt op 31.12.2017, 
• Overwegende dat deze overeenkomst na deze datum steeds 
verlengd wordt voor een nieuwe periode van 5 jaar om de 
continuïteit van de selectieve inzameling van verpakkingsafval te 
garanderen, 
• Overwegende dat IGEAN milieu & veiligheid op basis hiervan 
instaat voor de selectieve inzameling en verwerking van glas, papier 
en karton en PMD, 
• Overwegende dat de selectieve inzamelingen die in het kader 
van het Fost Plus project plaatsvinden het resultaat zijn van een 
overheidsopdracht die op regelmatige tijdstippen georganiseerd 
wordt overeenkomstig de wetgeving overheidsopdrachten, 
• Overwegende dat IGEAN milieu & veiligheid ook voor de 
inzameling van andere afvalstoffen overheidsopdrachten 
organiseert, 
• Overwegende dat met het organiseren van een 
intergemeentelijke overheidsopdracht veelal lagere prijzen kunnen 
verkregen worden dan een overheidsopdracht van één individuele 
gemeente, 
• Overwegende dat met het toepassen van de wetgeving 
overheidsopdrachten de markt regelmatig verkend en vergeleken 
wordt wat resulteert in marktconforme tarieven, 
• Gelet op de aanvaardingsplicht zoals opgenomen in het 
VLAREMA, op grond waarvan de eindverkopers, de 
tussenhandelaars en de producenten of invoerders van afgedankte 
elektrische en elektronische apparaten AEEA, een beroep doen op 
Recupel vzw voor de selectieve inzameling en verwerking van deze 
afvalstoffen, 
• Overwegende dat ook Recupel voor de uitvoering van deze 
opdracht samenwerkt met de intergemeentelijke verenigingen, 
• Overwegende dat IGEAN milieu & veiligheid deze selectieve 
inzameling en verwerking coördineert en opvolgt, 
• Overwegende dat IGEAN milieu & veiligheid deze taak 
eveneens op zich neemt voor andere afvalstoffen die onder de 
aanvaardingsplicht vallen en waarvoor overeenkomsten afgesloten 
worden met het aangeduide beheersorganisme dat moet instaan 
voor de inzameling en verwerking van deze afvalstoffen, 
• Gelet op exploitatie van de 23 recyclageparken door IGEAN 
milieu & veiligheid, 
• Overwegende dat bij deze gelegenheid de recyclageparken 
aangepast en uitgebreid werden, 
• Overwegende dat in de meeste recyclageparken intussen 
gewerkt wordt met een uniform systeem van diftar met weging, wat 
een eerlijke toepassing is van het principe “de vervuiler betaalt”, 
• Overwegende dat een uniforme exploitatie van de 
recyclageparken een intergemeentelijke exploitatie mogelijk maakt, 
waardoor de burgers niet alleen in het recyclagepark van hun eigen 
gemeente terecht kunnen, maar ook op een ander recyclagepark dat 
tot eenzelfde cluster behoort, 
• Overwegende dat een intergemeentelijke exploitatie van het 
recyclagepark de service voor de burger vergroot, zonder dat de 
kostprijs voor de individuele gemeente stijgt, 
• Overwegende dat IGEAN milieu & veiligheid ook voor de 
inzameling en verwerking van de verschillende afvalstoffen van het 
recyclagepark op regelmatige tijdstippen overheidsopdrachten 
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organiseert, om tot voordelige en  concurrentiële tarieven te komen, 
• Overwegende dat IGEAN milieu & veiligheid begin 2015 
gestart is met en eigen ophaaldienst en hiervoor ophaalwagens 
aangekocht heeft, 
• Overwegende dat deze ophaalwagens uitgerust zijn met een 
weeg- en registratiesysteem waardoor ze kunnen ingezet worden 
voor een inzameling met diftar, 
• Overwegende dat de verschillende gemeenten de aankoop 
van deze ophaalwagens onderschreven hebben en dit financieel 
engagement minstens in de volgende jaren moeten honoreren,  
• Overwegende dat IGEAN milieu & veiligheid eveneens 
overheidsopdrachten organiseert voor de aankoop van diverse 
recipiënten, al dan niet met subsidies van de Vlaamse overheid, 
• Gelet op het besluit van de Vlaamse regering betreffende de 
subsidiëring van bepaalde werken, leveringen en diensten die in het 
Vlaamse Gewest door of op initiatief van lagere besturen of ermee 
gelijkgestelde rechtspersonen worden uitgevoerd,  
• Overwegende dat de Vlaamse overheid er voor het indienen 
van een subsidiedossier de voorkeur aan geeft dat dit niet door elke 
individuele gemeenten gebeurt maar gegroepeerd wordt bij het 
intergemeentelijke samenwerkingsverband, waardoor de 
administratieve procedure slechts één maal moet doorlopen worden 
en er een duidelijk aanspreekpunt is voor de dossiers, 
• Overwegende dat IGEAN milieu & veiligheid na het verkrijgen 
van de voorziene subsidies aan de deelnemende gemeenten enkel 
de kostprijs aanrekent die overblijft na aftrek van de voorziene 
subsidies; de eigenlijke subsidies worden door IGEAN milieu & 
veiligheid opgevraagd bij de Vlaamse overheid, 
• Overwegende dat IGEAN milieu & veiligheid steeds een 
ecologisch en economisch verantwoorde en duurzame oplossing 
aanbiedt aan de deelnemende gemeenten voor de inzameling, het 
transport, de behandeling (zijnde o.m. sortering, overslag, 
mechanische behandeling, …) en de verwerking van het 
huishoudelijk afval en het daarmee vergelijkbaar of gelijkaardig 
bedrijfsafval. 

1.2 Afvalpreventie en hergebruik van afvalstoffen evenals de 
daarbij horende communicatie en het initiëren, coördineren en 
realiseren van nieuwe initiatieven terzake 

• Gelet op het decreet van 23.12.2011 betreffende het 
duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, verder 
het Materialendecreet genoemd, zoals gewijzigd 
• Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 17.02.2012 
tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam 
beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, verder het 
VLAREMA genoemd, zoals gewijzigd 
• Gelet op het Uitvoeringsplan Milieuverantwoord beheer van 
Huishoudelijke Afvalstoffen 2008-2015, verder het UHA 2008-2015 
genoemd, waarin aandacht wordt besteed aan hergebruik en 
afvalpreventie, 
• Gelet op het Uitvoeringsplan Organisch-Biologisch Afval, 
• Gelet op het ontwerp Uitvoeringsplan huishoudelijk en 
gelijkaardig bedrijfsafval 2016-2022 dat het UHA 2008-2015 zal 
vervangen evenals het Uitvoeringsplan over gescheiden inzameling 
van bedrijfsafval van kleine ondernemingen, verder ontwerp UHA 
2016-2022 genoemd, waarin eveneens aandacht wordt besteed aan 
zwerfvuil, 
• Gelet op het besluit van de Vlaamse regering betreffende de 
subsidiëring van bepaalde werken, leveringen en diensten die in het 
Vlaams Gewest door of op initiatief van lagere besturen of ermee 
gelijkgestelde rechtspersonen worden uitgevoerd,  
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• Overwegende dat IGEAN milieu & veiligheid in het kader van 
de afvalpreventie intergemeentelijke overheidsopdrachten 
organiseert voor de aankoop van recipiënten en artikelen, 
• Overwegende dat de Vlaamse overheid er voor het indienen 
van een subsidiedossier de voorkeur aan geeft dat dit niet door elke 
individuele gemeenten gebeurt maar gegroepeerd wordt bij het 
intergemeentelijke samenwerkingsverband, waardoor de 
administratieve procedure slechts één maal moet doorlopen worden 
en er een duidelijk aanspreekpunt is voor de dossiers, 
• Overwegende dat IGEAN milieu & veiligheid na het verkrijgen 
van de voorziene subsidies aan de deelnemende gemeenten enkel 
de kostprijs aanrekent die overblijft na aftrek van de voorziene 
subsidies; de eigenlijke subsidies worden door IGEAN milieu & 
veiligheid opgevraagd bij de Vlaamse overheid, 
• Overwegende dat wat hergebruik betreft IGEAN milieu & 
veiligheid ondersteuning en begeleiding geeft aan de deelnemende 
gemeenten in hun relatie met de kringloopcentra, 
• Overwegende dat de intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden door de Vlaamse overheid als belangrijke 
actoren worden beschouwd bij de uitvoering van het lokale beleid 
inzake afvalpreventie en hergebruik,  
• Overwegende dat ook de werking van de kringloopkrachten 
voor het promoten van het thuiscomposteren grotendeels op 
intergemeentelijk niveau wordt georganiseerd, 
• Gelet op de afvalkrant die IGEAN milieu & veiligheid sinds 
2002 op regelmatige tijdstippen uitgeeft en waarin o.m. aandacht 
wordt gegeven aan afvalpreventie. 
• Overwegende dat er ook op de website van IGEAN heel wat 
informatie terug te vinden is. 

1.3 Voor rioolkolken en andere species evenals de daarbij 
horende communicatie en het initiëren, coördineren en realiseren van 
nieuwe initiatieven terzake 

• Gelet op het decreet van 23.12.2011 betreffende het 
duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, verder 
het Materialendecreet genoemd, zoals gewijzigd 
• Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 17.02.2012 
tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam 
beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, verder het 
VLAREMA genoemd, zoals gewijzigd 
• Overwegende dat nog enkele gemeenten op IGEAN milieu & 
veiligheid beroep doen voor het reinigen van de rioolkolken en het 
verwerken van dit slib, 
• Overwegende dat IGEAN milieu & veiligheid hiervoor een 
overheidsopdracht organiseert zoals voorgeschreven door de 
wetgeving overheidsopdrachten, 
• Overwegende dat met het organiseren van een 
intergemeentelijke overheidsopdracht veelal lagere prijzen kunnen 
verkregen worden dan een overheidsopdracht van één individuele 
gemeente, 
• Overwegende dat met het toepassen van de wetgeving 
overheidsopdrachten de markt regelmatig verkend en vergeleken 
wordt wat resulteert in marktconforme tarieven. 

1.4 Voor juridische en technische ondersteuning inzake milieu en 
handhaving evenals de daarbij horende communicatie en het initiëren, 
coördineren en realiseren van nieuwe initiatieven terzake 

• Overwegende dat er inzake milieu en natuur een veelheid aan 
wet- en regelgeving bestaat waarin de lokale besturen allerlei taken 
krijgen die alsmaar verder uitgebreid worden, 
• Overwegende dat al deze taken en de complexiteit ervan vaak 
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de mogelijkheden van de lokale besturen overstijgen, 
• Overwegende dat de lokale besturen dan ook nood hebben 
aan technische en juridische bijstand, 
• Overwegende dat de intergemeentelijke milieudienst van 
IGEAN milieu & veiligheid tegemoet komt aan deze nood en de 
vereiste technische en juridische ondersteuning aan de lokale 
besturen biedt, 
• Overwegende dat de intergemeentelijke milieudienst opgericht 
werd in 1991 en inmiddels ook hierdoor over de nodige kennis en 
ervaring beschikt om de lokale besturen technisch en juridisch te 
ondersteunen, 
• Overwegende dat door de multidisciplinaire samenstelling van 
de milieudienst IGEAN milieu & veiligheid garant kan staan voor heel 
wat kennis en ervaring waardoor er op verschillende domeinen 
ondersteuning kan gegeven worden aan de lokale besturen, 
• Overwegende dat het hierbij niet enkel gaat om de milieu- en 
duurzaamheidsambtenaren, maar ook om andere ambtenaren 
evenals om de secretarissen, de burgemeesters, de voorzitters, de 
schepenen van leefmilieu en andere schepenen die op geregelde 
tijdstippen geïnformeerd worden over de stand van zaken van de 
verschillende lopende dossiers evenals over verschillende actuele 
onderwerpen, 
• Overwegende dat er ook op het vlak van handhaving heel wat 
taken aan de lokale besturen toevertrouwd worden, 
• Overwegende dat IGEAN milieu & veiligheid ook hiervoor een 
intergemeentelijke werking opgestart heeft op basis waarvan een 
intergemeentelijk toezichthouder kan ter beschikking gesteld 
worden; 
• Overwegende dat IGEAN milieu & veiligheid in het kader van 
de gemeentelijke administratieve sancties aangesteld is als 
sanctionerend ambtenaar, 
• Overwegende dat de sanctionerend ambtenaar dossiers 
behandelt die enerzijds betrekking hebben op overtredingen inzake 
openbare overlast en anderzijds op overtredingen op stilstaan en 
parkeren en op overtredingen op parkeren met beperkte duurtijd, 
• Overwegende dat de behandeling van dergelijke dossiers bij 
voorkeur intergemeentelijk gebeurt, om een zo groot mogelijke 
uniforme behandeling van dezelfde soort overtredingen te 
garanderen, 
• Overwegende dat een intergemeentelijke werking het 
draagvlak vergroot, 
• Overwegende dat IGEAN milieu & veiligheid recent ook een 
aanbod gedaan heeft voor de ondersteuning van het lokale energie- 
en klimaatbeleid, 

• Overwegende dat IGEAN milieu & veiligheid hierbij enerzijds 
een algemene begeleiding en ondersteuning aanbiedt en anderzijds 
ook concrete acties uitwerkt waarop de lokale besturen beroep 
kunnen doen als zij dat wensen 

 
2. Veiligheid 

• Overwegende dat op basis van de wet op het welzijn van de 
werknemers op het werk elke werkgever de verplichting heeft om de 
arbeidsveiligheid bij het personeel te verzekeren, 
• Overwegende dat het economisch en praktisch niet haalbaar 
is om deze opdracht in elke lokaal bestuur te gaan organiseren, 
• Overwegende dat dit een bij uitstek intergemeentelijke 
opdracht is, waarbij beroep kan gedaan worden op gespecialiseerd 
personeel, 
• Overwegende dat dit bevestigd wordt in het Koninklijk Besluit 
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waarmee aan de betrokken besturen de toelating wordt gegeven 
deze opdracht intergemeentelijk te gaan uitoefenen via IGEAN, en 
dit voor onbepaalde duur, 
• Overwegende dat er in tussentijd nog nieuwe wetgeving in 
werking is getreden, welke eveneens diverse opdrachten geeft aan 
de lokale besturen inzake veiligheid, 
• Overwegende dat het hierbij o.m. gaat om de veiligheid van 
speelterreinen en speeltoestellen, 
• Overwegende dat hiervoor eveneens beroep kan gedaan 
worden op de gemeenschappelijke dienst PBW van IGEAN milieu & 
veiligheid, die beschikken over voldoende gekwalificeerd personeel, 
• Overwegende dat de wetgeving inzake bouwplaatscoördinatie 
voor tijdelijke en mobiele bouwplaatsen eveneens bijkomende 
verplichtingen oplegt, 
• Overwegende dat ook voor deze opdracht gespecialiseerd 
personeel vereist is dat voldoet aan de gestelde eisen, 
• Overwegende dat hiervoor eveneens beroep kan gedaan 
worden op de gemeenschappelijke dienst PBW van IGEAN milieu & 
veiligheid, 
• Overwegende dat ook de wetgeving inzake de preventie en 
bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel 
gedrag op het werk bijkomende verplichtingen oplegt aan de lokale 
besturen, 
• Overwegende dat ook voor deze opdracht gespecialiseerd 
personeel vereist is dat voldoet aan de gestelde eisen, 
• Overwegende dat hiervoor eveneens beroep kan gedaan 
worden op de gemeenschappelijke dienst PBW van IGEAN milieu & 
veiligheid, 
• Overwegende dat ook allerlei andere taken inzake (arbeids-
)veiligheid die in de toekomst zouden voortvloeien uit wettelijke en 
decretale bepalingen, door de gemeenschappelijke dienst PBW van 
IGEAN milieu & veiligheid kunnen waargenomen worden, 
 

Uit al het voorgaande blijkt dat een intergemeentelijke samenwerking met een 
opdrachthoudende vereniging zowel beleidsmatig, operationeel als 
economisch belangrijke voordelen biedt ten opzichte van andere 
samenwerkingsverbanden en beheersvormen, 
Het schaalniveau van de intergemeentelijke vereniging laat evenwel toe om 
efficiënt en kostendelend te werken, zonder dat de afstand tot de burger te 
groot wordt, 
In het kader van een intergemeentelijke samenwerking is het bovendien 
mogelijk de nodige expertise en know how op te bouwen om de aan de 
vereniging toevertrouwde opdrachten kwaliteitsvol uit te voeren, 
Deze expertise situeert zich niet alleen op het technisch, juridisch of 
beleidsmatig vlak, maar ook wat de communicatie, informatie en sensibilisatie 
betreft, 
Een intergemeentelijke vereniging wordt bestuurd en gecontroleerd door de 
vertegenwoordigers van de betrokken besturen, welke op hun beurt 
democratisch verkozen zijn, 
Om de continuïteit van de dienstverlening te garanderen, is het aangewezen 
dat de beheersoverdrachten waarover IGEAN milieu & veiligheid vandaag 
beschikt bevestigd worden, zodat ze kunnen verder gezet worden na de 
verlenging van IGEAN milieu & veiligheid. 
 
Presentiegelden 
Overeenkomstig artikel 60 van het decreet op de intergemeentelijke 
samenwerking en artikel 31 van de statuten van IGEAN milieu & veiligheid 
bepaalt de algemene vergadering het presentiegeld en de andere 
vergoedingen die in het kader van de bestuurlijke werking van de vereniging 
kunnen worden toegekend. De algemene vergadering moet zich hierbij 
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houden aan de toekenningsvoorwaarden die door de Vlaamse regering 
vastgelegd zijn. 
Bij de splitsing van IGEAN cv in IGEAN dienstverlening en de oprichting van 
IGEAN milieu & veiligheid in 2003, werden de bestaande presentiegelden in 
gelijke mate verdeeld over de beide verenigingen en afgerond tot een bedrag 
van 75 euro per zitting per vereniging. 
Intussen hebben heel wat collega-intercommunales evenals gemeenten en de 
provincie de presentiegelden verhoogd tot het wettelijke maximum van 201,02 
euro per zitting en werd dit bedrag gekoppeld aan de index. 
In het kader van het veranderingstraject dat IGEAN aan het doorlopen is, 
werd de rol van de verschillende bestuursorganen kritisch bekeken en 
verduidelijkt, rekening houdend met het wettelijk kader. Het resultaat hiervan 
heeft een impact op het aantal bijeenkomsten van de raad van bestuur en het 
directiecomité, wat eveneens een aanleiding is om de presentiegelden aan te 
passen. 
Aan de besturen wordt gevraagd akkoord te gaan met een aanpassing van de 
presentiegelden tot 100,51 euro per zitting voor de raad van bestuur en het 
directiecomité en dit bedrag te koppelen aan de index. 
Naar analogie met de huidige zitpenningen, wordt voor de adviescomités een 
presentiegeld voorzien dat gelijk is aan de helft van de voormelde zitpenning 
of afgerond 50,25 euro per bijeenkomst. 
 
Statutenwijziging en delegatie tarieven 
Aangezien de verlenging van IGEAN milieu & veiligheid gepaard gaat met een 
statutenwijziging, werd van deze gelegenheid gebruik te maken om de 
statuten eveneens te moderniseren en af te stemmen op de resultaten van het 
veranderingstraject. 
De voorliggende statutenwijziging houdt tenslotte ook rekening met het 
ontwerp decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet op de 
intergemeentelijke samenwerking. 
In het verlengingsdossier wordt in deel 6 toelichting gegeven bij de 
statutenwijziging en worden deze wijzigingen uitgebreid gemotiveerd. In 
uitvoering van artikel 39 van het decreet op de intergemeentelijke 
samenwerking worden tenslotte de wijzigingen aan de statuten en in de 
bijlagen artikelsgewijs aangebracht. 
Bijlage 1 vermeldt de bijdrageplafonds voor de verschillende taken en 
opdrachten die IGEAN milieu & veiligheid in eigen beheer uitoefent. Het gaat 
hier echter om maximum bedragen. In de praktijk rekent IGEAN milieu & 
veiligheid enkel de werkelijke kosten aan. 
Het bepalen van de reële tarieven is volgens het decreet op de 
intergemeentelijke samenwerking eveneens een bevoegdheid van de 
algemene vergadering, zij het dat zij deze bevoegdheid kan delegeren aan de 
raad van bestuur.  
Daarom zal de algemene vergadering de bevoegdheid voor het vaststellen 
van de reële tarieven op de buitengewone algemene vergadering van 
17.06.2016 expliciet delegeren aan de raad van bestuur.  
De bedragen vermeld in de bijlage 1 gelden hierbij als maximum. 
 
De verlenging, inclusief de statutenwijziging van IGEAN milieu & veiligheid 
heeft op zich geen financiële gevolgen voor het bestuur. 
 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door 
burgemeester L. Aerts. 
 
Besluit:  29 stemmen voor 
 
Artikel 1  
De gemeenteraad neemt kennis van de volledige dagorde van de 
buitengewone algemene vergadering van IGEAN milieu & veiligheid die zal 
gehouden worden in het Hof Van Reyen, Veldkant 14/ Oudebaan 39 te 2350 
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Boechout op 17.06.2016 aansluitend bij de jaarvergadering evenals van alle 
daarbij horende documenten en neemt op basis hiervan volgende 
beslissingen:  

6. kennisname en goedkeuring van het verlengingsdossier van IGEAN 
milieu & veiligheid 
7. verzoek aan IGEAN milieu & veiligheid om te verlengen 
8. goedkeuren van de verdere deelname van de gemeente x aan IGEAN 
milieu & veiligheid met een bevestiging van de daarbij horende 
beheersoverdrachten zoals vermeld in bijlage bij dit besluit dat integraal 
deel uitmaakt van dit besluit 
9. goedkeuren van de presentiegelden 
10. goedkeuren van de statutenwijziging van IGEAN milieu & veiligheid 
11. goedkeuren van de delegatie aan de raad van bestuur voor het 
vastleggen van de reële tarieven.  
 

Artikel 2  
De vertegenwoordiger van de gemeente, T. Vandekeere, die met een 
afzonderlijk besluit werd benoemd d.d. 14 november 2013, wordt 
gemandateerd om op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN 
milieu & veiligheid van 17.06.2016 aansluitend bij de jaarvergadering 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 milieu & veiligheid worden bezorgd. 
 

 
18 Pidpa - Jaarvergadering - 20 juni 2016 - Goedkeuring agenda  

 
 Juridisch kader  

Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, 
inzonderheid artikel 44 en 59. 
De statuten van de opdrachthoudende vereniging Pidpa 
Het gemeentedecreet van 15 juli 2007, inzonderheid artikelen 19 tot en met 
26 en artikel 42. 
Gemeenteraadsbeslissing d.d. 14 november 2013 over de aanstelling van T. 
Vandekeere als afgevaardigde van de gemeente Brecht voor Pidpa. 
 
Historiek  
Brief van Pidpa van 18 april 2016 met agenda en bijlagen : 
- verslag van de raad van bestuur over het jaar 2015 

- de jaarrekening over het boekjaar 2015 

- het verslag van de commissaris-revisor  

- het voorstel tot verlenging van het revisorale mandaat van de B.V.B.A. 
Vyvey & C° 

- model als raadsbeslissing 

 
Motivatie  
De gemeente is deelnemer aan de opdrachthoudende vereniging Pidpa. 
 
Op maandag 20 juni 2016 om 11.00 uur organiseert Pidpa de statutaire 
jaarvergadering op het  administratief hoofdkantoor, Desguinlei 246 te 2018 
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Antwerpen.  
De agenda van deze vergadering is als volgt :  
1. Nazicht van de volmachten/raadsbesluiten voor de afgevaardigden. 
2. Verslag van de raad van bestuur over het jaar 2015. 
3. Verslag van de commissaris over het jaar 2015. 
4. Goedkeuring van de jaarrekening, afgesloten op 31 december 2015. 
5. Decharge te verlenen aan bestuurders en commissaris. 
6. Benoeming commissaris. 
7. Benoeming(en). 
8. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering. 
 
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om deze agendapunten goed te 
keuren. 
 
Er zijn hieraan geen financiële aspecten verbonden.  
 
De voorgelegde documenten omvatten de verslaggeving omtrent de werking 
van Pidpa over het voorbije jaar 2015. 
 
Door de gemeenteraad werd d.d. 14 november 2013 raadslid T. Vandekeere 
aangesteld als afgevaardigde van de gemeenteraad voor de huidige 
legislatuur op de algemene vergaderingen van Pidpa. 
 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door 
burgemeester L. Aerts. 
 
Besluit : 29 stemmen voor 
 
Artikel 1  
Het verslag van de raad van bestuur over het jaar 2015, de jaarrekening over 
het boekjaar 2015 en het verslag van de commissaris worden goedgekeurd. 
 
Artikel 2   
Het verlenen van decharge aan de bestuurders en de commissaris over het 
boekjaar 2015, wordt goedgekeurd. 
 
Artikel 3   
De verlenging van het revisorale mandaat van de B.V.B.A. Vyvey & C° met als 
revisor dhr. Steven Vyvey (voor de duur van de periode juni 2016-juni 2019), 
wordt  goedgekeurd. 
 
Artikel 4 :  
Aan de vertegenwoordiger, raadslid T. Vandekeere, wordt de opdracht 
gegeven om op de algemene vergadering van 20 juni 2016, overeenkomstig 
deze beslissing te stemmen alsook de voorgestelde benoeming(en) goed te 
keuren, evenals op elke andere algemene vergadering die wordt 
samengeroepen ter behandeling van de agendapunten van deze algemene 
vergadering.  
 
Artikel 5  
Afschrift van deze beslissing bezorgen aan Pidpa, Desguinlei 246 te 2018 
Antwerpen.  

 
 
Marnef A.  Aerts L. 
Secretaris  Burgemeester-Voorzitter 
 


