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Bresseleers, Karen Van Looveren, Eline Peeters, Mieke Michiels, Sven Deckers, Rudi Matthé, Ben Van Riel, 
Sven Vandeneijnde, Els De Groof, Karina de Hoog, Tatiana Vandekeere, Leen Smouts, Dennis De bruyn, 
Johan Bellens, Hans Verbeeck, Gemeenteraadsleden 
Annemie Marnef, Algemeen Directeur 
Verontschuldigd:  
Roel Van Hoeck, Patrick Van Assche, Gemeenteraadsleden 
Annemie Van Dyck, OCMW voorzitter 
 

OPENBAAR 

Verslag - Dagorde 

1. Verslag voorgaande zitting 11 oktober 2018 

Juridisch kader 
Het gemeentedecreet d.d. 15.07.2005 - artikel 40 
Gemeenteraadsbeslissing d.d. 8 mei 2014 - Huishoudelijk reglement gemeenteraad 

Historiek 
Het verslag van de voorgaande zitting van de gemeenteraad d.d. 11 oktober 2018 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-voorzitter L. Aerts. 
Burgemeester-voorzitter L. Aerts heet iedereen welkom. 
OCMW-voorzitter A. Van Dyck is verontschuldigd voor de zitting van de gemeenteraad. 
Raadsleden R. Van Hoeck en P. Van Assche zijn verontschuldigd voor de zitting van de gemeenteraad. 
Er is geen aanvullende agenda. 
Burgemeester-voorzitter L. Aerts herinnert eraan dat de gemeenteraadszitting van 13 december 2018 begint 
om 19.00 uur. 
De installatievergadering vindt plaats op 3 januari 2019 om 20.00 uur.  Aansluitend volgt de Raad voor 
Maatschappelijk Welzijn. 
Burgemeester-voorzitter L. Aerts biedt suikerbonen aan omwille van de geboorte van zijn tweede 
kleindochter, Marie.  

Stemming:  
Met 16 stemmen voor (Luc Aerts, Daan De Veuster, Kris Kenis, Peter Schrijvers, Walter Van Puymbroeck, 
Luc Torfs, Jos Matheeussen, Leo Nicolaï, Maria Vochten, Joziena Slegers, Martine Bresseleers, Karen Van 
Looveren, Mieke Michiels, Els De Groof, Tatiana Vandekeere, Leen Smouts), 2 stemmen tegen (Christel 
Van Akeleyen, Karina de Hoog), 9 onthoudingen (Bart Van De Mierop, Eline Peeters, Sven Deckers, Rudi 
Matthé, Ben Van Riel, Sven Vandeneijnde, Dennis De bruyn, Johan Bellens, Hans Verbeeck) 

Besluit 
Artikel 1  
Het verslag van de voorgaande zitting d.d. 11 oktober 2018 dat acht dagen voor de huidige zitting ter inzage 
van de gemeenteraadsleden heeft gelegen wordt door de gemeenteraad goedgekeurd. 

2. Dagorde OCMW-raad 16 oktober 2018 - 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 16 oktober 2018: 
  
 

Zitting van de Gemeenteraad   donderdag 8 november 2018  
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Agendapunten van de openbare zitting: 
 
Verslag - Briefwisseling 
1. Kennisname inkomende briefwisseling 
2. Kennisname van de verslagen van het vast bureau dd. 11.9.2018, 25.9.2018 
3. Goedkeuring van het verslag van de openbare vergadering van 18.9.2018 
  
Financiën 
4. Subsidies DIO- en aanleunwoningen in kader van project "Anders wonen voor maatschappelijk kwetsbare 
doelgroepen" 
  
Intergemeentelijke samenwerking 
5. Engagementsverklaring betreffende de bevoegdheid over de cliënten die door de leden OCMW's van 
KINA p.v. tijdelijk in de zorgboerderij van KINA p.v. ondergebracht zijn binnen het werkingsgebied van de 
gemeente Brecht. 

Motivatie 
Burgemeester-voorzitter L. Aerts verstrekt een gepaste toelichting tijdens de gemeenteraad. 

Besluit 
Artikel 1 
Kennis wordt genomen van de agenda van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van d.d. 16 oktober 2018 

Grondgebiedszaken 

3. Gedeeltelijke afschaffing buurtweg nr. 18 - Voor lopige vaststelling gemeenteraad 

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 
Het college weigerde aan dhr. en mevr. Selosse-Wauters met als adres Zandstraat 125 te 2960 Brecht in de 
zitting van 5 maart 2018 een aanvraag voor het verkavelen van gronden in de Zandstraat 125 en Zandstraat 
ZN (V2017/14). Onderdeel van de weigering was dat er geen verkavelingsvergunning kan verleend worden, 
zolang de buurtweg niet afgeschaft dan wel verlegd is.  Het onbebouwd perceel kan bovendien maar 
bebouwd worden op het moment dat de buurtweg is afgeschaft of verlegd. 
Aangezien er een conflict bestaat tussen het tracé van buurtweg nr 18 en de voorgenomen verkaveling of 
bouwproject, kan er geen wettige vergunning worden afgeleverd als de betreffende buurtweg niet eerst 
formeel is verlegd of afgeschaft. 
Buurtweg nr. 18 is gelegen op het grondgebied van de gemeente Brecht, meer bepaald in de deelgemeente 
Sint-Job-in-‘t-Goor, tussen de Zandstraat 127 (kadastraal gekend als afdeling 5 sectie B nr. 233/x/2) en de 
Goudvinklaan 5 (kadastraal gekend als afdeling 5 sectie B nr. 210/l), waar de buurtweg gekruist wordt door 
buurtweg nr. 17. Buurtweg 18 loopt dan verder oostwaarts (Bosschaertlaan) om uit te monden in de huidige 
Kattenhoflaan (weg nr 1) 
Het college besliste in de rand van de zitting d.d. 26 februari 2018 om buurtweg nr 18 deels af te schaffen, 
meer bepaald het deel gelegen ter hoogte van de huizenblok Zandstraat-Goudvinklaan-De Gauw. 
De heer en mevrouw Selosse – Wauters hebben op 7 mei 2018 per beveiligde zending een verzoek 
ingediend tot afschaffing van buurtweg 18 te 2960 Brecht, ter hoogte van de percelen Zandstraat 125 (5de 
afdeling sectie B nr. 233/n/3 en links aanpalende, momenteel onbebouwde percelen Zandstraat ZN (233/r/5 
en 233/z/2). 
Op initiatief van de gemeente werd aan landmeter-expert Frederik Vermeiren gevraagd een dossier samen 
te stellen voor het deels afschaffen van buurtweg nr. 18. Het dossier werd ontvangen op 22 oktober 2018. 
Het tracé van dit af te schaffen deel van de buurtweg nr 18 omvat volgende 13 percelen: 
- Zandstraat 127 (5de afdeling, sectie B 233/w/2)           
- Zandstraat 127 (5de afdeling, sectie B 233/x/2 ) 
- Zandstraat 125 (5de afdeling sectie B nr. 233/n/5) 
- Zandstraat ZN  (5de afdeling, sectie B 233/r/5) 
- Zandstraat ZN  (5de afdeling, sectie B 233/z/2) 
- Zandstraat 117 (5de afdeling, sectie B 233/e/3)            
- Zandstraat 115 (5de afdeling, sectie B 233/r/4) 
- Zandstraat 113 (5de afdeling, sectie B 233/h/5 ) 
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- Zandstraat 111 (5de afdeling, sectie B 233/d/5) 
- Zandstraat 107 (5de afdeling, sectie B 233/c/3) 
- De Gauw 2 (5de afdeling, sectie B233/g/5) 
- Goudvinklaan 3 (5de afdeling, sectie B233/e/5 ) 
- Goudvinklaan 5 (5de afdeling, sectie B210/l) 
Het wettelijke tracé van de buurtweg nr 18, cfr. de Atlas van de Buurtwegen, is gelegen zoals aangeduid op 
het bijgevoegde opmetingsplan van landmeter Frederik Vermeiren d.d. 23 september 2018. De buurtweg 
heeft volgens het opmetingsplan een breedte van 3 meter over het af te schaffen tracé en een totale 
oppervlakte van 819 m². 

Motivatie 
De percelen die getroffen worden door buurtweg 18 zijn integraal gelegen in de gewestplanbestemming 
“woongebieden”. 
Het betreffende af te schaffen deel van buurtweg 18 doorkruist een residentiële wijk gelegen tussen de 
Zandstraat, Goudvinklaan en De Gauw. 
Bij het aanvraagdossier tot afschaffing van het betreffende deel van het tracé van buurtweg nr. 18, 
opgemaakt door landmeter-expert Frederik Vermeiren is gevoegd: 
-       Titelblad “Afschaffen gedeelte buurtweg nr 18” d.d. 15 oktober 2018 
-       Opmetingsplan van het af te schaffen gedeelte van buurtweg 18, d.d. 23 september 2018 
-       Uittreksel kadasterplan 
-       Uittreksel kadasterplan met aanduiding af te schaffen gedeelte 
-       Uittreksel atlas der buurtwegen d.d. 1841, met aanduiding van bestaande en af te schaffen gedeelte 
buurtweg nr 18 
-       Topografische kaart met aanduiding af te schaffen gedeelte 
-       Luchtfoto met aanduiding af te schaffen gedeelte buurtweg nr. 18 
-       Fotoreportage met 14 foto’s waar duidelijk uit wordt dat de buurtweg ter hoogte van het betreffende af 
te schaffen deel op het terrein niet meer zichtbaar aanwezig is, noch benut kan worden. 
Volgens artikel 27 van de Wet van 10 april 1841 op de buurtwegen, dient bij onderhavige aanvraag geen 
(ontwerp van) rooilijnplan gevoegd te worden, aangezien het hier de (gedeeltelijke) afschaffing van een 
buurtweg betreft en niet de wijziging, verbreding of verlegging er van. 
De verantwoording voor de afschaffing van het betreffende gedeelte van de buurtweg nr. 18 kan als volgt 
samengevat worden: 
Het betreffende deel van buurtweg 18 loopt dwars door de tuinen en woningen van de residentiële wijk. De 
buurtweg is op het betreffende terrein zoals aangeduid op het opmetingsplan niet meer zichtbaar en wordt 
ook niet meer benut. De buurtweg heeft ook geen feitelijk belang, noch nut meer, gezien de aanleg van de 
voldoende uitgeruste gemeentewegen Zandstraat en De Gauw, waardoor de buurtweg volledig buiten 
werking geraakt is 
Door het feit dat de buurtweg nog niet officieel afgeschaft, gewijzigd of verlegd werd, kunnen er geen wettige 
omgevingsvergunningen voor het verkavelen van gronden of stedenbouwkundige handelingen worden 
afgeleverd. 
De aanvraag tot gedeeltelijke afschaffing van buurtweg nr. 18 wordt ter voorlopige vaststelling voorgelegd 
aan de gemeenteraad, waarna binnen een termijn van 30 dagen overgegaan kan worden tot de 
aankondiging van het openbaar onderzoek. Het dossier zal binnen 60 dagen na het einde van het openbaar 
onderzoek, dat 30 dagen duurt,  ter definitieve goedkeuring voorgelegd worden aan de gemeenteraad, om 
vervolgens voorgelegd te worden aan de deputatie van de provincie Antwerpen. Maximaal 90 dagen na 
ontvangst van het dossier neemt de deputatie een beslissing. 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door burgemeester-voorzitter L. Aerts. 

Stemming:  
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 
Artikel 1  
De gemeenteraad stelt de afschaffing van het gedeelte van buurtweg nr. 18 te 2960 Brecht volgens het 
opmetingsplan opgesteld door landmeter-expert Frederik Vermeiren, d.d. 13 september 2018 met referentie 
019-T-026-18-01 voorlopig vast. 
 
Artikel 2  
Binnen de 30 dagen na de voorlopige beraadslaging van de gemeenteraad zal een openbaar onderzoek 
gevoerd worden. 
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Artikel 3  
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan dhr. en mevr. Selosse-Wauters, met als adres 
Zandstraat 125 te 2960 Brecht, aan de deputatie van de provincie Antwerpen, met als contactadres 
Provinciehuis, Koningin Elisabethlei 22 te 2018 Antwerpen, en aan de dienst Omgeving van de gemeente. 
 
  

4. Gemeentelijke verordening conformiteitsattesten 

Beleids- en beheerscyclus 
Beleidsdomein: 6 Ruimtelijke ordening en wonen 
Beleidsdoelstelling: Het gemeentebestuur maakt aangenaam wonen mogelijk voor elke Brechtenaar in een 
groene leefomgeving 
Actieplan: Kwalitatief en betaalbaar wonen stimuleren voor elke Brechtenaar 
Actie: Verbeteren van de kwaliteit woningen stimuleren en stimuleren kwalitatieve architectuur 

Juridisch kader 
Het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode. 
Het decreet van 29 maart 2013 houdende wijziging van diverse decreten wat de woonkwaliteitsbewaking 
betreft. 
Het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juli 2013 betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor 
woningen. 
Het ministerieel besluit van 29 juli 2013 tot vaststelling van de modellen van conformiteitsattesten voor 
woningen en kamerwoningen. 
Het gemeentelijk retributiereglement conformiteitstattest dat door de gemeenteraad werd goedgekeurd op 10 
oktober 2013. 
De gemeenteraad keurde op 8 juni 2017 de deelname aan de interlokale vereniging IVLW WEBB goed. 
Overeenkomstig de subsidieaanvraag IVLW WEBB stelt de gemeente volgens de aanvullende activiteit 2.2 
en 2.3 krachtens art. 6, eerste lid, 1° van de Vlaamse Wooncode een verordening vast waarbij het 
conformiteitsattest verplicht wordt gesteld in bepaalde situaties (bv. gemeentelijk premiebeleid) en past de 
verordening toe. 
De verslagen van de stuurgroep IVLW WEBB van 15.01.2018 en 28.05.2018. 
De verslagen van de bijeenkomst huisvestingsambtenaren IVLW WEBB van 06.02.2018 en 24.05.2018. 
Het verslag de werkgroep verordening CA van 13.03.2018. 
Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 22 oktober 2018. 

Historiek 
Een doortastend gemeentelijk woonbeleid wordt onderbouwd door een langetermijnvisie die de richting 
aangeeft waarin het gemeentelijk woonbeleid zal gaan om het recht op goed en betaalbaar wonen waar te 
maken. 
De verplichte gefaseerde invoering van het conformiteitstattest dient er ondermeer toe dit grondrecht op 
wonen duurzaam te realiseren, vooral op het gebied van de woningkwaliteit. 
In die zin sluit deze verordening aan bij het in de Vlaamse Wooncode uitdrukkelijk erkende grondrecht op 
wonen: iedereen heeft recht op een woning die kwalitatief goed en betaalbaar is en die woonzekerheid biedt 
in een leefbare woonomgeving. 
Het conformiteitsattest is in de Vlaamse Wooncode opgenomen als een verweermiddel van de verhuurder 
tegenover een huurder die zich afvraagt of betwijfelt of een woning beantwoordt aan de kwaliteitsnormen. 
De mogelijkheid van het verplicht stellen van het aanvragen van een conformiteitsattest door de gemeente is 
opgenomen in de Vlaamse Wooncode: op deze manier wordt het attest een instrument van 
kwaliteitsbewaking. 

Motivatie 
De verplichting op conformiteitsattesten wordt ingevoerd voor nieuwe verhuringen en wordt gefaseerd 
ingevoerd op basis van de leeftijd van de woning. 
Als een woning niet voldoet aan de vereisten en normen, zoals art.5 van de Vlaamse Wooncode, mag de 
woning niet verhuurd of ter beschikking gesteld worden. 
De conformiteit van de woning wordt vastgesteld door de bevoegde personen, zoals vermeld in art. 3 van 
het BVR van 12 juli 2013 betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor woningen. 
De woningen die verhuurd worden door een sociale huisvestingsmaatschappij en een Sociaal 
Verhuurkantoor en de woningen van het OCMW dienen te voldoen aan de conformiteit zoals vooropgesteld 
in de verordening. 
De geldigheidsduur van het conformiteitsattest voor woningen wordt beperkt op basis van het aantal 
strafpunten op het technisch verslag. 
De kostprijs van het conformiteitsattest is vastgelegd in het gemeentelijk retributiereglement dat werd 
goedgekeurd door de gemeenteraad van 10 oktober 2013. 



5 

Ook bij andere aanvragen van het conformiteitsattest is het gemeentelijk retributiereglement van toepassing. 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door schepen D. De Veuster. 
Raadslid E. Peeters vraagt of deze verordening zal ingaan vanaf 2019. 
Schepen D. De Veuster antwoordt dat dit ingaat voor nieuwe verhuringen.  Er is tijd nodig om te 
inventariseren. 
Raadslid E. Peeters stelt dat de eerste periode dan gaat over 2019 in plaats van 2018.  Aan de andere data 
verandert er niets ? 
Schepen D. De Veuster zegt dat dit klopt. 
Burgemeester-voorzitter L. Aerts meldt dat in artikel 2 het jaartal 2018 wordt vervangen door 2019.  Er wordt 
ook een hernummering van de artikels gedaan.  

Stemming:  
Met 25 stemmen voor (Luc Aerts, Daan De Veuster, Kris Kenis, Peter Schrijvers, Walter Van Puymbroeck, 
Luc Torfs, Jos Matheeussen, Leo Nicolaï, Maria Vochten, Joziena Slegers, Bart Van De Mierop, Martine 
Bresseleers, Karen Van Looveren, Eline Peeters, Mieke Michiels, Sven Deckers, Rudi Matthé, Ben Van Riel, 
Sven Vandeneijnde, Els De Groof, Tatiana Vandekeere, Leen Smouts, Dennis De bruyn, Johan Bellens, 
Hans Verbeeck), 2 stemmen tegen (Christel Van Akeleyen, Karina de Hoog) 

Besluit 
Artikel 1  
De gemeenteraad keurt de gemeentelijke verordening conformiteitsattesten goed. 
 
Artikel 2  
Voor elke woning die verhuurd wordt of ter beschikking wordt gesteld, moet de verhuurder een 
conformiteitsattest kunnen voorleggen. 
Deze verplichting wordt gefaseerd ingevoerd voor alle nieuwe verhuringen vanaf 2019 en gefaseerd op 
basis van de leeftijd van de huurwoning: 

• 2019-2021: woningen van 50 jaar en ouder (bouwjaar 1968 en vroeger) 
• 2022-2024: woningen van 40 jaar en ouder 
• 2025-2027: woningen van 30 jaar en ouder 
• 2028: alle huurwoningen 
•  

Artikel 3  
De woningen die verhuurd worden door een sociale huisvestingsmaatschappij, een Sociaal Verhuurkantoor 
en het OCMW worden niet vrijgesteld van deze verordening. 
 
Artikel 4  
De geldigheidsduur van het conformiteitsattest voor woningen en kamers is afhankelijk van het aantal 
strafpunten op het technisch verslag. 
Indien de woning of kamer 0 tot en met 9 strafpunten scoort, is de geldigheidsduur 10 jaar. 
Bedraagt het aantal strafpunten van de woning of kamer 10 of meer, dan wordt de geldigheidsduur beperkt 
tot 5 jaar. 
 
Artikel 5  
De kostprijs van het conformiteitsattest is vastgelegd in het gemeentelijk retributiereglement dat werd 
goedgekeurd door de gemeenteraad op 10 oktober 2013. 
 
Artikel 6  
De verordening treedt in werking na de goedkeuring van de gemeenteraad en de goedkeuring van de 
Vlaamse minister van Wonen. 
 
Artikel 7 
Dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid, de projectcoördinator van IVLW WEBB en de 
financieel directeur van de gemeente Brecht toegezonden. 
  

Interne Zaken 

5. AWV - Overdracht aan de gemeente Brecht van de g ewestweg N115 tussen kmp. 17.80 en 
kmp. 18.95 (Gasthuisstraat - Biest - Lessiusstraat)  

Juridisch kader 
Art. 192 van het gemeentedecreet. 
Beraadslaging door het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Brecht op maandag 8 
oktober 2018. 
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Historiek 
Schriftelijke vraag van het Agentschap Wegen en Verkeer afdeling Antwerpen dd. 7 september 2018, waarin 
de vraag gesteld wordt om het wegvak N115 tussen kmp. 17.80 en kmp. 18.85 aan de gemeente Brecht 
over te dragen. 
Overnameplan 1M3D8E G 028848 01 bezorgd door AWV aan de gemeente. 

Advies 
Advies van de mobiliteitsambtenaar, die stelt dat de verkeerslichten op het kruispunt Hofstraat/Biest mee 
dienen te worden overgenomen door de gemeente. 

Motivatie 
Er wordt een principieel akkoord gevraagd aan de gemeenteraad om het wegvak N115 tussen de 
kilometerpunten 17.80 en 18.85 (Gasthuisstraat - Biest - Lessiusstraat) over te nemen. AWV motiveert dat 
dit wegvak niet meer past in het Structuurplan Vlaanderen en enkel nog een lokale functie heeft. 
Afronding van de afgesproken herstellingen aan de N115, bevestigd door de wegendienst, en de 
wegmarkeringen en fietssuggestiestrook die nog door AWV in orde dient gemaakt te worden. 
Er is geen financiële vergoeding te betalen door de gemeente Brecht. 
Na principiële goedkeuring door de gemeenteraad moet ook de bevoegde minister van de Vlaamse 
Regering zijn akkoord nog geven en zal uiteindelijk een akte opgesteld moeten worden; 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door burgemeester-voorzitter L. Aerts. 
Burgemeester-voorzitter L. Aerts meldt dat in de collegezitting nog de opmerking werd gemaakt over de 
ontbrekende fietssuggestiestrook. Artikel 1 wordt aangepast. 

Stemming:  
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 
Artikel 1  
Goedkeuring wordt verleend voor de overdracht van de N115 tussen kmp. 17.80 en kmp. 18.85 
(Gasthuisstraat - Biest - Lessiusstraat). Dit betekent dat de gemeente Brecht hiervan eigenaar en beheerder 
wordt en daarbij alle rechten en plichten van het Agentschap Wegen en Verkeer overneemt. 
Het gemeentebestuur verwacht van het Agentschap Wegen en Verkeer nog wel dat de wegmarkering en de 
ontbrekende fietssuggestiestrook in orde worden gemaakt. 
 
Artikel 2   
Na inspectie verklaart de gemeente Brecht dat de N115 in goede staat van berijdbaarheid is. De gemeente 
neemt dit wegvak over zonder financiële tussenkomst. 
 
Artikel 3  
Bij Besluit van de Vlaamse Regering zal dit wegvak ingedeeld worden bij de gemeentewegen van de 
gemeente Brecht. 
  

6. Ontslag schepen Walter Van Puymbroeck d.d. 31.12 .2018 

Zijn verontschuldigd tijdens de behandeling van dit  agendapunt: Walter Van Puymbroeck, Vierde 
schepen 

Beleids- en beheerscyclus 
Schepen W. Van Puymbroeck verlaat de zitting.  

Juridisch kader 
Gemeentedecreet 15.07.2005 
Omzendbrief BB 2009/2 mbt de wijziging van het gemeentedecreet ingevolge 23.01.2009 

Historiek 
In zitting van de gemeenteraad van 02.01.2013 werd Walter Van Puymbroeck als schepen verkozen waarbij 
hij ook zijn eed heeft afgelegd. 

Motivatie 
Door schepen Walter Van Puymbroeck werd d.d. 20 oktober 2018 ontslag ingediend als schepen per 
31.12.2018. 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door burgemeester-voorzitter L. Aerts. De 
reden voor dit ontslag heeft te maken met de ontvangst van het pensioen van Walter Van Puymbroeck. Zijn 
pensioen vangt aan vanaf de maand januari. 
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Besluit 
Artikel 1  
Door de gemeenteraad wordt akte genomen van het ontslag van Walter Van Puymbroeck als schepen per 
31.12.2018. 
 
Artikel 2 : 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Walter Van Puymbroeck en de personeelsdienst. 
Schepen W. Van Puymbroeck neemt terug aan de zittin g. 
 

Intergemeentelijke samenwerking 

7. Iveka - Algemene Vergadering in buitengewone zit ting - 12 december 2018 - Goedkeuring 

Beleids- en beheerscyclus 
 

Juridisch kader 
Het gemeentedecreet d.d. 15.07.2005 
Het decreet intergemeentelijke samenwerking d.d. 6 juli 2001, zoals gewijzigd op 18 januari 2013 (artikel 44) 
Gemeenteraadsbeslissing d.d. 14.11.2013 - Aanstelling raadslid E. De Groof als afgevaardigde van de 
gemeente Brecht voor Iveka 

Historiek 
De gemeente Brecht neemt voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en gas deel aan de opdracht-
houdende vereniging Iveka, Intercommunale Vereniging voor de Energiedistributie in de Kempen en het 
Antwerpse. 

Advies 
De CISI verleende op 25 oktober 2018 een positief advies over de statutenwijziging. 

Motivatie 
De gemeente Brecht werd per aangetekend schrijven van 13 september 2018 opgeroepen om deel te 
nemen aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van Iveka die op 12 december 2018 om 18u00 
zal plaatshebben in Den Eyck, Houtum 39 te 2460 Kasterlee. 
Een dossier met documentatiestukken uitgewerkt door de raad van bestuur in zitting van 11 september 2018 
werd aan de gemeente overgemaakt. 
Door een nazending op 24 september 2018 werd de agenda geherformuleerd en aanvullende documentatie 
bezorgd. 
VOORSTELLEN VAN PARTIËLE BESLISSINGEN DOOR OVERNEMI NG 
Naar aanleiding van de uittredingen van de 15 Iveka-gemeenten die ervoor geopteerd hebben om op 1 april 
2019 toe te treden tot de opdrachthoudende vereniging Iveg (het toekomstige Fluvius Antwerpen) en 
waarvan akte genomen werd op de algemene vergadering van 19 juni 2018 werd een voorstel van partiële 
beslissing door overneming overgemaakt. 
Tevens werd een voorstel van partiële splitsing bezorgd in verband met de uittreding van de gemeente 
Vorselaar uit Iveg en de uitbreiding van haar aansluiting bij Iveka voor de activiteit elektriciteit. 
Het gehele vermogen van deze activiteiten, die alle activa en passiva en alle rechten en plichten omvat, zal 
overeenkomstig artikel 677 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen overgaan naar de andere 
opdrachthoudende vereniging en dit vanaf 1 april 2019.  
De opschortende voorwaarden inzake de partiële splitsingen door overneming zijn: 
-        voor de overgang van de 15 gemeenten: 
de vervulling van de nog niet vervulde opschortende voorwaarden die werden vastgelegd voor de fusie van 
Iveg met IMEA en Integan, zoals het bekomen van de goedkeuring van de Vlaamse regering inzake het 
verzoek tot verschuiving van de einddatum van de duurtijd van beide opdrachthoudende verenigingen naar 1 
april 2019, de goedkeuring van de lopende statutenwijzigingen in de kapitaal- en aandelenstructuur van 
Iveg, de instemming van de bevoegde mededingingsautoriteiten omtrent de fusie en het verkrijgen vanwege 
de VREG van de erkenning van ‘Fluvius Antwerpen’ als distributienetbeheerder elektriciteit en aardgas; 
-        voor de overgang van de gemeente Vorselaar: 
het bekomen van de goedkeuring van de Vlaamse regering inzake het verzoek tot verschuiving van de 
einddatum van de duurtijd van beide opdrachthoudende verenigingen naar 1 april 2019; 
-        voor beide dossiers: 
de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergaderingen van Iveg en Iveka van deze dossiers en van 
de voorgestelde statutenwijzigingen.  
De raden van bestuur van Iveg en Iveka opteerden ervoor de onderlinge ruilverhoudingen voor de aandelen 
van de overnemende vereniging en de partieel te splitsen vereniging te baseren op de verhouding van de 
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waarde van de aandelen bepaald op basis van het eigen vermogen op 30 juni 2018 tussen beide betrokken 
distributienetbeheerders, dit na realisatie van de statutenwijzigingen. 
Er wordt gewerkt met een voorlopige ruilverhouding gebaseerd op de gegevens per 30 juni 2018. Op basis 
van de definitieve cijfers per 31 december 2018 die geattesteerd zullen worden door de betrokken 
commissarissen, zal de definitieve ruilverhouding, bepaald aan de hand van de goedgekeurde 
ruilverhoudingsmethodiek met betrekking tot de cijfers van 30 juni 2018 (voorlopige ruilverhouding), worden 
vastgelegd en verwerkt. 
STATUTENWIJZIGINGEN  
De voorgestelde statutenwijzigingen vinden hun oorsprong in de voorstellen van partiële splitsing door 
overneming inzake de overgang van Iveka naar Iveg van de activiteiten verbonden aan de 15 uittredende 
gemeenten en van de overgang van Iveg naar Iveka van de activiteiten verbonden aan de gemeente 
Vorselaar die haar aansluiting bij Iveka uitbreidt tot de activiteit elektriciteit. 
Ingevolge de uittreding van de 15 gemeenten uit Iveka en de overgang van de gemeente Vorselaar en in de 
toekomst van eventueel nog andere Iveg-gemeenten naar Iveka dient rekening te worden gehouden met 
een aantal specifieke vereisten: 
 -        ten eerste het zorg dragen voor ‘de neutraliteit van deze overgang”: 
om te kunnen garanderen dat alle blijvende deelnemende gemeenten van Iveka hun rechtmatig aandeel in 
de winst behouden ten opzichte van hun winstaandeel van vóór de realisatie van de partiële splitsing, 
waarbij Vorselaar toetreedt tot Iveka en na realisatie van de uittreding van de 15 gemeenten die de overstap 
maken naar Fluvius Antwerpen, dienen de kapitaalstructuur en de winstverdeling te worden aangepast. 
Naast de bestaande aandelen A (niet-preferente aandelen) worden zowel in de activiteit netbeheer 
elektriciteit als in de activiteit netbeheer gas ook aandelen A’ (preferente aandelen voorzien. Zij bekomen 
eveneens stemrecht. 
Zij worden gedefinieerd met bijhorende aanpassing van de winstverdelingsmodaliteiten (talonbepaling). 
-        ten tweede de toevoeging van het ‘Iveg-statuut’ inzake de openbare verlichting: 
door de overgang van de activiteit netbeheer elektriciteit van de gemeente Vorselaar naar Iveka ontstaan 
binnen Iveka voor de gemeenten twee soorten statutaire bepalingen inzake de openbare verlichting. 
Aangezien bij Iveg alle installaties openbare verlichting in eigendom ingebracht zijn en er aandelen V 
bestaan die in de winstverdeling vergoed worden, dient deze situatie eveneens te worden voorzien bij Iveka. 
Dit geeft onder meer aanleiding tot: 

• de uitbreiding van het vennootschapsdoel met de aanleg van zowel de openbare verlichting als de 
ermee gepaard gaande dienstige infrastructuur en precisering van de reeds bestaande 
nevenactiviteit met beperkte beheersoverdracht bij Iveka; 

• de invoering van aandelen Aov; 
• toevoeging van de situatie inbreng in volle eigendom; 
• aanpassing van de winstverdeling waarbij in de situatie met volledige inbreng van de openbare 

verlichtingsinstallaties de opdrachthoudende vereniging de investeringen in de openbare verlichting 
draagt, begrensd tot het bedrag van de trekkingsrechten. 

 -        ten derde de toevoeging van het beheer van Strategische participaties: 
vermits Iveg een aandelenportefeuille Publi-T beheert in opdracht van de deelnemende gemeenten, inclusief 
de gemeente Vorselaar en de Iveka-statuten momenteel geen bepalingen inzake het beheer van 
Strategische participaties bevatten, dient er een aantal statutaire bepalingen te worden ingelast: 

• de inschrijving in het vennootschapsdoel en bij de inbreng van de activiteit beheer van strategische 
participaties; 

• de introductie van aandelen Apt met betrekking tot Publi-T; 
• toevoeging dat het winstsaldo met betrekking tot de aandelen Apt verdeeld wordt overeenkomstig de 

participaties van elke deelnemer binnen de verschillende soorten aandelen; 
• de inlassing van bepalingen inzake modaliteiten met betrekking tot de beëindiging van de 

intergemeentelijke samenwerking in dit verband; 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door burgemeester L. Aerts. 

Stemming:  
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 
 Artikel 1  
De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de agenda van de algemene vergadering in buitengewone 
zitting van de opdrachthoudende vereniging Iveka d.d. 12 december 2018 : 
 Statutenwijzigingen: 
1.1.   Kennisneming bijzondere verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris met staat van 
activa en passiva per 30 juni 2018 – in het kader van artikel 413 wetboek van vennootschappen – ter 
verantwoording van de wijziging van het doel 
1.2.   Goedkeuring van de statutenwijzigingen. 
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1. Realisatie van een partiële splitsing door overneming conform art. 677 en 728 e.v. van het W.Venn. 
van 

1. de Opdrachthoudende Vereniging Iveka (te splitsen vennootschap) om de activiteiten van de 
gemeenten Aartselaar, Borsbeek, Boom, Brecht, Edegem, Hove, Kontich, Lier, Lint, Rumst, 
Schelle, Schilde, Schoten, Stabroek, Wijnegem welke zij tot 1 april 2019 hebben 
toevertrouwd aan Iveka over te brengen naar de Opdrachthoudende Vereniging Iveg 
(overnemende vennootschap). 

ii.    de Opdrachthoudende Vereniging Iveg (te splitsen vennootschap) om de activiteiten van de gemeente 
Vorselaar welke zij tot 1 april 2019 heeft toevertrouwd aan Iveg over te brengen naar de Opdrachthoudende 
Vereniging Iveka (overnemende vennootschap).                      
2.1. Vaststelling van de in de splitsingsvoorstellen opgenomen opschortende voorwaarden en tijdsbepaling. 
2.2. Kennisneming van de splitsingsvoorstellen (art. 728 W.Venn.) en van de bijzondere verslagen van de 
raad van bestuur (art. 730 W.Venn.) en van de commissaris (art. 731 W.Venn.) met betrekking tot de 
voorstellen tot partiële splitsing door overneming, met boekhoudkundige uitwerking per 1 april 2019. 
        De deelnemers kunnen één maand voor de algemene vergadering op de zetel van de vereniging 
kennis nemen van de splitsingsvoorstellen, voormelde bijzondere verslagen en de overige stukken bedoeld 
in de artikelen 730, 731 en 733 van het Wetboek van Vennootschappen en kosteloos een kopie van deze 
stukken verkrijgen 
2.3. Goedkeuring van : 
a. de partiële splitsingen door overneming van 

• de Opdrachthoudende Vereniging Iveka (te splitsen vennootschap) om de activiteiten van de 
gemeenten Aartselaar, Borsbeek, Boom, Brecht, Edegem, Hove, Kontich, Lier, Lint, Rumst, Schelle, 
Schilde, Schoten, Stabroek, Wijnegem welke zij tot 1 april 2019 hebben toevertrouwd aan Iveka over 
te brengen naar de Opdrachthoudende Vereniging Iveg (overnemende vennootschap). 

• de Opdrachthoudende Vereniging Iveg (te splitsen vennootschap) om de activiteiten van de 
gemeente Vorselaar welke zij tot 1 april 2019 heeft toevertrouwd aan Iveg over te brengen naar de 
Opdrachthoudende Vereniging Iveka (overnemende vennootschap). 

omvattende alle activa en passiva en alle rechten en plichten, niets uitgezonderd, noch voorbehouden, en dit 
op basis van een balans afgesloten op 30 juni 2018, met inwerkingtreding per 1 april 2019,  
b.  de overeenkomstige kapitaalwijzigingen, 
c.  de doelwijziging. 
2.4. Aanvaarding van de uitbreiding van de aansluiting met de activiteit elektriciteit van de gemeente 
Vorselaar binnen Iveka vanaf 1 april 2019. 
2.5. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de desbetreffende 
machtiging naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de partiële splitsingen en kapitaalwijzigingen en 
inzonderheid verlening van machtiging aan de Raad van Bestuur met mogelijkheid tot subdelegatie om : 
a)      de al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die gelden ten aanzien van de partiële 
splitsingen zoals vermeld onder punt 2.1. vast te stellen; 
b)      de verwezenlijking van partiële splitsingen vast te stellen; 
c)       het overgedragen vermogen exact te beschrijven, en desgevallend de hypotheekbewaarders vrij te 
stellen van het nemen van een ambtshalve inschrijving;  
d)      de definitieve ruilverhouding in het kader van de partiële splitsingen vast te stellen op basis van de 
geactualiseerde netto en bruto-waarde van de activa en passiva van de partieel op te splitsen verenigingen 
en de overnemende verenigingen per 31 maart 2019, berekend volgens de principes vastgelegd in de 
partiële splitsingsvoorstellen en de bijzondere verslagen over de partiële splitsingsvoorstellen, dit na 
revisorale controle van de cijfers per 31 maart 2019; 
e)      daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen wat nodig of nuttig kan 
zijn; 
f)        alle formaliteiten te vervullen m.b.t. de neerlegging en publicatie van de beslissingen van de 
buitengewone algemene vergadering en de uitvoering van de partiële splitsingen in de meest brede zin. 
2.6. Verlenen van machtiging om de beslissingen genomen in voorgaande agendapunt 1 en 2.1 t.e.m. 2.5 bij 
authentieke akte te doen vaststellen. 

1. Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke 
samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2019 
alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2019. 

2. Statutaire benoemingen. 
3. Statutaire mededelingen. 

 
 Artikel 2  
De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de voorstellen van partiële splitsing Iveg / Iveka door 
overneming inzake de overgang van Iveka naar Iveg van de activiteiten verbonden aan de 15 uittredende 
gemeenten en inzake de overgang van Iveg naar Iveka van de activiteiten verbonden aan de gemeente 
Vorselaar die haar aansluiting bij Iveka uitbreidt tot de activiteit elektriciteit (*); 
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De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de voorgestelde statutenwijzigingen van de opdrachthoudende 
vereniging Iveka (*); 
(*)  onder de hogervermelde opschortende voorwaarden. 
 
Artikel 3  
De vertegenwoordiger van de gemeente, Els De Groof, die zal deelnemen aan de algemene vergadering in 
buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging Iveka op 12 december 2018 (of iedere andere 
datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen haar stemgedrag af te stemmen op de 
beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen 1 en 2 van onderhavige 
raadsbeslissing; 
 
Artikel 4  
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de opdrachthoudende vereniging Iveka, ter attentie van 
het secretariaat, (in pdf-versie) uitsluitend op het e-mailadres  intercommunales@eandis.be . 
  

8. Cipal - Buitengewone algemene vergadering - 14 d ecember 2018 - Goedkeuring 

Juridisch kader 
Het gemeentedecreet en in het bijzonder artikel 19 tot en met 43  inzake de werking en bevoegdheid van de 
gemeenteraad; 
Het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna kortweg “DIS”); 
het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur (hierna kortweg “DLB”) en in het bijzonder op art. 
605 van het DLB; 
Statuten van Cipal. 

Historiek 
Brief van Cipal met toelichtende nota van 12 september 2018 
De gemeente is deelnemer van de dienstverlenende vereniging Cipal (hierna kortweg “Cipal”). 
Het gemeenteraadsbesluit van 14.11.2013, inzake de aanduiding van de vertegenwoordiger van de 
gemeente op de algemene vergaderingen van Cipal, namelijk dhr. Luc Torfs. 

Advies 
Positief advies van de CISI dd. 25 oktober 2018. 

Motivatie 
De oproeping van 9 oktober 2018 tot de Buitengewone Algemene Vergadering van Cipal van 14 december 
2018 met de volgende agendapunten: 

1. Bespreking en goedkeuring van de begroting voor het boekjaar 2019 met inbegrip van de te 
ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie. 

2. Wijziging van de eerste zin van artikel 5 van de statuten om deze zin te vervangen door volgende 
zin: 
“De zetel van de vereniging is gevestigd te 2440 Geel, Gasthuisbos 4.” 

3. Wijziging aan artikel 36, §1 van de statuten, om er het vijfde lid te vervangen door volgende tekst: 
“Behalve in (1) spoedgevallen, welke de raad van bestuur met twee derden van de geldig 
uitgebrachte stemmen vaststelt en waardoor de oproepingstermijn kan worden verkort tot minimaal 
30 kalenderdagen, en (2) het geval waarvan sprake in artikel 37 van de statuten, wordt de 
bijeenroeping van de algemene vergadering uiterlijk vijfenveertig kalenderdagen voor haar zitting bij 
aangetekende brief of via een adequate digitale wijze van communicatie aan de deelnemers 
medegedeeld.” 
Wijziging aan artikel 36, §1 van de statuten, om er het zesde lid te schrappen. 

4. Wijziging aan artikel 37 van de statuten, om er het tweede lid te vervangen door volgende tekst: 
“Is het aantal vertegenwoordigde stemmen onvoldoende om geldig te beraadslagen en te beslissen, 
geldt een termijn van minimaal dertig kalenderdagen om een nieuwe algemene vergadering bijeen te 
roepen. Die vergadering kan geldig beraadslagen en beslissen over de punten die een tweede maal 
op de agenda voorkomen ongeacht het aantal vertegenwoordigde stemmen. De tekst van artikel 37 
wordt in de tweede bijeenroeping vermeld.” 

5. Wijziging aan de statuten om er in fine een nieuw artikel 49 in te voegen waarvan de tekst luidt als 
volgt: 

“Artikel 49. 
§1. Vanaf de eerste algehele vervanging van de raad van bestuur naar aanleiding van de 
gemeenteraadsverkiezingen van 2018 zijn volgende wijzigingen van de statuten automatisch van 
toepassing: 
-        in artikel 15, §1, eerste zin wordt het getal “tweeëntwintig” vervangen door “vijftien”; 
-        in artikel 15, §1, eerste zin wordt tussen “de” en “deelnemers” het woord “gemeentelijke” ingevoegd; 
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-        in artikel 15, §1, eerste lid, wordt het getal “48” vervangen door “436” en achter het woord “decreet” de 
woorden “over het lokaal bestuur” toegevoegd; 
-        aan artikel 15, §1, tweede lid wordt een zin toegevoegd die luidt als volgt “Maximaal twee derden van 
de leden mag van hetzelfde geslacht zijn.” 
-        in artikel 15, §2 worden de eerste en derde zin geschrapt; 
-        in artikel 15 wordt §3 vervangen door volgende tekst: “Als de deelnemende gemeenten kandidaat-
bestuurders voordragen die geen lid zijn van een gemeenteraad of van een districtsraad van een van de 
deelnemende gemeenten, maar van wie de deskundigheid over de statutair bepaalde doelstellingen 
manifest aantoonbaar is, wordt die voordracht uitdrukkelijk gemotiveerd. In dat geval is de 
onverenigbaarheid van het mandaat van bestuurder met de functie van werknemer van een deelnemend 
openbaar bestuur, vermeld in artikel 436, eerste lid, 8° van het decreet over het lokaal bestuur, niet van 
toepassing.”; 
-        de tekst van artikel 15bis wordt vervangen door volgende tekst: 
“§1. Aan de vergaderingen van de raad van bestuur wordt deelgenomen door ten hoogste één door een 
deelnemer-gemeente aangewezen afgevaardigde die lid is met raadgevende stem. Iedere deelnemende 
gemeente heeft het recht, tot lid van de raad van bestuur met raadgevende stem, een gemeenteraadslid aan 
te wijzen, verkozen op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van 
burgemeester of schepenen, en deze aanwijzing voor te leggen aan de algemene vergadering die overgaat 
tot de samenstelling van de raad van bestuur na de algehele vernieuwing van de gemeenteraden; 
§2. Indien slechts één gemeente van dit recht gebruik maakt, neemt de algemene vergadering akte van 
deze gemeenteraadsbeslissing en woont het aldus aangewezen lid vanaf dat ogenblik met raadgevende 
stem de zittingen van de raad van bestuur bij. 
Bij verlies van het mandaat van een overeenkomstig de voorgaande paragraaf aangewezen lid met 
raadgevende stem vóór het verstrijken van de duur bepaald in § 3 van dit artikel, heeft de gemeente die de 
oorspronkelijke aanwijzing heeft verricht, het recht onmiddellijk in de vervanging te voorzien bij 
gemeenteraadsbeslissing. Het aldus aangewezen lid wordt opgenomen in de eerstvolgende raad van 
bestuur en voltooit het mandaat van zijn voorganger. 
§3. Indien meer dan één gemeente van dit recht gebruik maakt, neemt de algemene vergadering akte van 
de gemeenteraadsbeslissingen en bepaalt zij de rangorde van de aangewezen leden met raadgevende stem 
in afdalende volgorde als volgt: 
- in eerste instantie komen de leden aan bod die aangewezen werden door de gemeenten die niet 
vertegenwoordigd zijn in de raad van bestuur door een op hun voordracht benoemd bestuurder; 
- in tweede instantie komen de leden aan bod die met eenparigheid van stemmen door hun gemeenteraad 
aangewezen werden; 
- vervolgens komen de leden aan bod die niet van hetzelfde geslacht zijn als de meerderheid van de 
bestuurders; 
-        - tenslotte geldt in ondergeschikte orde de leeftijd waarbij voorrang wordt gegeven aan het jongste 
aangewezen lid. 
Het eerste volgens deze rangorde aangewezen lid met raadgevende stem woont vanaf dat ogenblik de raad 
van bestuur bij. Bij verlies van het mandaat van een overeenkomstig deze paragraaf aangewezen lid met 
raadgevende stem vóór het verstrijken van de duur bepaald in § 3 van dit artikel, komt het opengevallen 
mandaat toe aan het aangewezen lid dat in de oorspronkelijk opgemaakte rangorde als best geplaatste 
daarvoor in aanmerking komt. Het aldus aangewezen lid woont vanaf dat ogenblik de zittingen van de raad 
van bestuur bij en voltooit het mandaat van zijn voorganger. 
§3. De duur van het mandaat van lid met raadgevende stem bedraagt zes jaar. Het is hernieuwbaar. Het 
eindigt onmiddellijk na de eerste algemene vergadering die overgaat tot de samenstelling van de raad van 
bestuur na de algehele vernieuwing van de gemeenteraden. 
§4. De bepalingen van artikel 17, §2 van de statuten zijn van toepassing op het lid van de raad van bestuur 
met raadgevende stem. Het lid met raadgevende stem wordt geacht ontslagnemend te zijn bij vrijwillig 
ontslag en bij afzetting waartoe wordt beslist door de gemeenteraad die hem heeft afgevaardigd.”  
-        artikel 25 wordt geschrapt (afschaffing van het directiecomité); 
-        in artikel 28 worden het zinsdeel “hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door het 
directiecomité als college” en de tekst “(casu quo directiecomité)” geschrapt; 
-        in artikel 47, §2 wordt de laatste zin geschrapt. 
§2. Er wordt volmacht verleend aan de Raad van Bestuur om de statuten te coördineren van zodra de 
wijzigingen bedoeld in voorgaande paragraaf plaatsvinden.” 
6. Wijzigingen aan het opschrift van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met de genomen 
besluiten. 
7. Statutaire ontslagen en benoemingen. 
8. Machten te verlenen tot uitvoering van de genomen besluiten. 
Er is een toelichtende nota bij de overige agendapunten 1, 7 en 8 van de Buitengewone Algemene 
Vergadering; 
De Raad van Bestuur van Cipal maakte een voorstel. 
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Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door burgemeester L. Aerts. 

Stemming:  
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 
Artikel 1  
Op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota worden de agendapunten van de 
Buitengewone Algemene Vergadering van Cipal van 14 december 2018, zoals overgemaakt per e-mail d.d. 
10 oktober 2018, goedgekeurd. 
 
Artikel 2  
De gemeenteraad maakt zich na onderzoek van de bekomen documenten en de toelichtende nota bij het 
ontwerp van statutenwijziging, de motieven die hierin vervat zijn met betrekking tot d hierna goedgekeurde 
artikelen eigen. 
 
Artikel 3  
Keurt de wijziging van artikel 5 van de statuten goed. 
 
Artikel 4  
Keurt de wijziging van artikel 36 & 1 van de statuten goed. 
 
Artikel 5  
Keurt de wijziging van artikel 37 van de statuten goed. 
 
Artikel 6  
Keurt de invoeging van een nieuw artikel 49 in de statuten goed. 
 
Artikel 7  
Keurt de wijzigingen aan het opschrift van de statuten goed om deze in overeenstemming te brengen met de 
genomen besluiten. 
 
Artikel 8  
De gemeentelijke vertegenwoordiger, Luc Torfs,wordt gemandateerd om op de Buitengewone Algemene 
Vergadering van Cipal van 14 december 2018 te handelen en te beslissen conform dit besluit. Indien de 
algemene vergadering niet geldig zou kunnen beraadslagen of indien de algemene vergadering om welke 
reden dan ook zouden worden verdaagd, dan blijft de gemeentelijke vertegenwoordiger gemachtigd om deel 
te nemen aan elke volgende vergadering met dezelfde agenda. 
 
Artikel 9  
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in het 
bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan CIPAL. 

9. Integan - Algemene Vergadering van 14 december 2 018 - Goedkeuring 

Juridisch kader 
Het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking 
Artikel 59 van dit decreet bepaalt dat er een onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van 
vertegenwoordiger op de algemene vergadering en dat van lid van een van de andere organen. 
Artikel 44 en 59 zijn krachtens artikel 79, § 2, gewijzigd in het decreet van 18 januari 2013 onmiddellijk van 
toepassing verklaard. 
Het gemeentedecreet, 15.07.2005 
Gemeenteraadsbesluit d.d. 14.04.2016 over de aanstelling van Luc Aerts als afgevaardigde van de 
gemeente Brecht. 

Motivatie 
De opdrachthoudende vereniging Integean verstuurde op 23 oktober 2018 een oproepingsbrief met de 
agenda van de Algemene Vergadering van aandeelhouders van 14 december 2018 die de volgende 
agendapunten bevat:           
1.   Verslag vorige vergadering van 29 juni 2018 
2.   Begroting 2019 
3.   Wijziging vaste vertegenwoordiger van de commissaris KPMG Bedrijfsrevisoren 
4.   Verlenging mandaat van de commissaris KPMG Bedrijfsrevisoren 
5.   Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 (art. 467): code van goed bestuur 
6.   Rondvraag 
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Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door burgemeester-voorzitter L. Aerts. 

Stemming:  
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 
Artikel 1  
De gemeenteraad beslist om goedkeuring te verlenen aan de voorgestelde agenda en de bijhorende 
documenten. 
 
Artikel 2  
De gemeenteraad beslist om de afgevaardigden op de Algemene Vergadering van de opdrachthoudende 
vereniging Integan van 14 december 2018, die bij afzonderlijke beraadslaging werd aangeduid te 
mandateren overeenkomstig onderhavige beslissing te stemmen. 
 
Artikel 3  
De gemeenteraad beslist om het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van 
onderhavige beslissing en er onder meer kennis van te geven aan Integan, Boombekelaan 14 te 2660 
Hoboken. 

10. Pidpa - Buitengewone Algemene Vergadering - 17 december 2018 - Goedkeuring 

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. 
Het decreet lokaal bestuur van 21 december 2017.  

Historiek 
De gemeente is deelnemer aan de opdrachthoudende vereniging Pidpa. 
Besluit van gemeenteraad dd.  14 november 2013 betreffende de aanduiding van mevr. T. Vandekeere als 
afgevaardigde voor de huidige legislatuur op de algemene vergaderingen van Pidpa. 
Brief van Pidpa van 26 juni 2018 met het voorstel van statutenwijziging. 
 
Mevrouw M. Bresseleers maakt deel uit van de raad van bestuur voor de huidige legislatuur van Pidpa. 
Brief van Pidpa van 22 oktober 2018 met als bijlagen : 
 -         Code van goed bestuur 
 -         Presentiegelden en vergoedingen – vaststellen kader 
 -         Uitzendarbeid – vaststellen kader 
-         Uitbreiding drinkwateropdracht en bijgaande kapitaalverhoging gemeenten Boechout, Kapellen en 
Kontich 
-         Begroting 2019 met kennisgeving van de te ontwikkelen activiteiten en te volgen strategieën in 2019   
  

Advies 
Advies van CISI dd. 25 oktober 2018 (schrapping artikel 12 § 1) 

Motivatie 
Op maandag 17 december 2018 om 11.00 h organiseert Pidpa de buitengewone algemene vergadering op 
het administratief hoofdkantoor Desguinlei 246 te 2018 Antwerpen.   
De agenda van deze Buitengewone Algemene Vergadering is als volgt :  
 
1.      Nazicht van de volmachten/raadsbesluiten voor de afgevaardigden. 
2.      Statutenwijziging - goedkeuring. 
3.      Code van goed bestuur - goedkeuring. 
4.      Presentiegelden en vergoedingen – vaststellen kader. 
5.      Uitzendarbeid - vaststellen kader. 
6.      Uitbreiding van de drinkwateropdracht en bijgaande kapitaalverhoging gemeenten Boechout, Kapellen 
en Kontich - aanvaarding. 
7.      Begroting 2019 met kennisgeving van de te ontwikkelen activiteiten en te volgen strategieën in 2019 - 
goedkeuring. 
8.      Benoeming(en). 
9.      Goedkeuring van het verslag staande de vergadering. 
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om deze agendapunten goed te keuren. 
Deze algemene vergadering zal o.a. een wijziging van de statuten behandelen ten gevolge van het decreet 
lokaal bestuur van 22 december 2017. De statutenwijziging treedt in werking op 1 januari 2019 met deze 
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afwijking dat de raad van bestuur en het directiecomité in de huidige samenstelling verder vergaderen en 
beslissen en dit tot op het moment dat tot een algehele vervanging van de raad van bestuur wordt 
overgegaan, en dit uiterlijk tot 31 maart na de verkiezingen voor de vernieuwing van de gemeenteraden. 
De voorgelegde documenten omvatten de verslaggeving omtrent de diverse agendapunten en omtrent de 
begroting voor 2019 met kennisgeving van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategieën in 2019.  
Tijdens de gemeenteraad wordt een passende toelichting gegeven door burgemeester-voorzitter L. Aerts. 
Burgemeester-voorzitter L. Aerts meldt dat er een advies is van de CISI. 
Raadslid E. Peeters verwijst naar het verslag van de CISI met vermelding van het amendement voor 
schrapping van artikel 12, alinea 1. 
Amendement:  Artikel  12  §  1  -
schrapping  tekst  '  Na  de  verkiezingen  tot  algehele  vernieuwing  van  de  gemeenteraden,  zal  de  voorz
itter  van  de  ontslagnemende  Raad  van  Bestuur  de  gemeentelijke  deelnemers  van  de  vereniging  raa
dplegen  omtrent  de  samenstelling  van  de  nieuwe  Raad  van  Bestuur.  Hierbij  zal  rekening  gehouden  
worden  met  de  onderstaande  criteria:  de  geografische  spreiding  -
de  vertegenwoordiging  van  politieke  fracties  rekeninghoudend  met  het  resultaat  van  de  lokale  verkiez
ingen  in  de  gemeentelijke  deelnemers  -
de  vertegenwoordiging  van  personen  verkozen  in  gemeenten  die  houder  zijn  van  zowel  aandelen  A  
als  aandelen  B. 
Na  consultatie  van  de  gemeentelijke  deelnemers,  zal  de  voorzitter  een  voorstel  doen  over  de  mogeli
jke  samenstelling  van  de  Raad  van  Bestuur  aan  de  ontslagnemende  Raad  van  Bestuur  die  daarvan
  kennis  neemt  en  het  voorstel  overmaakt  aan  de  gemeentelijke  deelnemers. 
De  leden  van  de  Raad  van  Bestuur  worden  vervolgens  voorgedragen  door  de  gemeentelijke  deelne
mers.  De  leden  van  de  Raad  van  bestuur  worden  vervolgens  voorgedragen  door  de  gemeentelijke  
deelnemers.' 
Raadslid E. Peeters stelt voor om dit amendement (bij agendapunt 2 Statutenwijziging) ook in de 
gemeenteraad te laten goedkeuren. 
Het is niet logisch dat een nieuwe Raad van Bestuur wordt bekeken door de huidige voorzitter.  Dit moet op 
hoger niveau.  Wij stellen voor om dit niet mee op te nemen in de statuten. 
Stemming amendement:  Artikel  12  §  1  -
schrapping  tekst  '  Na  de  verkiezingen  tot  algehele  vernieuwing  van  de  gemeenteraden,  zal  de  voorz
itter  van  de  ontslagnemende  Raad  van  Bestuur  de  gemeentelijke  deelnemers  van  de  vereniging  raa
dplegen  omtrent  de  samenstelling  van  de  nieuwe  Raad  van  Bestuur.  Hierbij  zal  rekening  gehouden  
worden  met  de  onderstaande  criteria:  de  geografische  spreiding  -
de  vertegenwoordiging  van  politieke  fracties  rekeninghoudend  met  het  resultaat  van  de  lokale  verkiez
ingen  in  de  gemeentelijke  deelnemers  -
de  vertegenwoordiging  van  personen  verkozen  in  gemeenten  die  houder  zijn  van  zowel  aandelen  A  
als  aandelen  B. 
Na  consultatie  van  de  gemeentelijke  deelnemers,  zal  de  voorzitter  een  voorstel  doen  over  de  mogeli
jke  samenstelling  van  de  Raad  van  Bestuur  aan  de  ontslagnemende  Raad  van  Bestuur  die  daarvan
  kennis  neemt  en  het  voorstel  overmaakt  aan  de  gemeentelijke  deelnemers. 
De  leden  van  de  Raad  van  Bestuur  worden  vervolgens  voorgedragen  door  de  gemeentelijke  deelne
mers.  De  leden  van  de  Raad  van  bestuur  worden  vervolgens  voorgedragen  door  de  gemeentelijke  
deelnemers.' 
Met 23 stemmen voor (Luc Aerts, Daan De Veuster, Kris Kenis, Peter Schrijvers, Walter Van Puymbroeck, 
Jos Matheeussen, Leo Nicolaï, Maria Vochten, Bart Van De Mierop, Martine Bresseleers, Karen Van 
Looveren, Eline Peeters, Mieke Michiels, Sven Deckers, Rudi Matthé, Ben Van Riel, Sven Vandeneijnde, Els 
De Groof, Tatiana Vandekeere, Leen Smouts, Dennis De bruyn, Johan Bellens, Hans Verbeeck), 4 
onthoudingen (Luc Torfs, Christel Van Akeleyen, Joziena Slegers, Karina de Hoog) 
 

Stemming:  
Met 24 stemmen voor (Luc Aerts, Daan De Veuster, Kris Kenis, Peter Schrijvers, Walter Van Puymbroeck, 
Jos Matheeussen, Leo Nicolaï, Maria Vochten, Joziena Slegers, Bart Van De Mierop, Martine Bresseleers, 
Karen Van Looveren, Eline Peeters, Mieke Michiels, Sven Deckers, Rudi Matthé, Ben Van Riel, Sven 
Vandeneijnde, Els De Groof, Tatiana Vandekeere, Leen Smouts, Dennis De bruyn, Johan Bellens, Hans 
Verbeeck), 3 onthoudingen (Luc Torfs, Christel Van Akeleyen, Karina de Hoog) 

Besluit 
Artikel 1  
Goedkeuring wordt verleend aan de door de raad van bestuur van Pidpa - ingevolge het decreet van 22 
december 2017 (decreet lokaal bestuur) - voorgelegde wijzigingen aan de statuten van Pidpa, na 
artikelsgewijze behandeling leidende tot de goedkeuring en vaststelling van de statuten. In artikel 12 § 1 
keurt de gemeenteraad goed om volgende tekst te schrappen : Artikel  12  §  1  -
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schrapping  tekst  '  Na  de  verkiezingen  tot  algehele  vernieuwing  van  de  gemeenteraden,  zal  de  voorz
itter  van  de  ontslagnemende  Raad  van  Bestuur  de  gemeentelijke  deelnemers  van  de  vereniging  raa
dplegen  omtrent  de  samenstelling  van  de  nieuwe  Raad  van  Bestuur.  Hierbij  zal  rekening  gehouden  
worden  met  de  onderstaande  criteria:  de  geografische  spreiding  -
de  vertegenwoordiging  van  politieke  fracties  rekeninghoudend  met  het  resultaat  van  de  lokale  verkiez
ingen  in  de  gemeentelijke  deelnemers  -
de  vertegenwoordiging  van  personen  verkozen  in  gemeenten  die  houder  zijn  van  zowel  aandelen  A  
als  aandelen  B. 
Na  consultatie  van  de  gemeentelijke  deelnemers,  zal  de  voorzitter  een  voorstel  doen  over  de  mogeli
jke  samenstelling  van  de  Raad  van  Bestuur  aan  de  ontslagnemende  Raad  van  Bestuur  die  daarvan
  kennis  neemt  en  het  voorstel  overmaakt  aan  de  gemeentelijke  deelnemers. 
De  leden  van  de  Raad  van  Bestuur  worden  vervolgens  voorgedragen  door  de  gemeentelijke  deelne
mers.  De  leden  van  de  Raad  van  bestuur  worden  vervolgens  voorgedragen  door  de  gemeentelijke  
deelnemers.' 
Artikel 2           
Akkoord te gaan met het voorstel - in afwijking van de bepalingen van het decreet lokaal bestuur dat de 
statutenwijzging in werking treedt op 1 januari 2019 - dat de raad van bestuur en het directiecomité in de 
huidige samenstelling en volgens de statutaire bepalingen van toepassing voor de voorliggende 
statutenwijziging verder vergaderen en beslissen en dit tot op het moment dat tot een algehele vervanging 
van de raad van bestuur wordt overgegaan, en dit uiterlijk tot 31 maart na de verkiezingen voor de 
vernieuwing van de gemeenteraden.   
Artikel 3  
Goedkeuring te verlenen aan de door de Raad van Bestuur van Pidpa voorgelegde code van goed bestuur. 
Artikel 4  
Goedkeuring te verlenen aan het door de Raad van Bestuur van Pidpa voorgelegde kader betreffende 
presentiegelden en vergoedingen. 
Artikel 5  
Akkoord te gaan met de voorstellen betreffende de uitzendarbeid en het vaststellen van het kader 
hieromtrent.  
Artikel 6  
Akkoord te gaan met de voorgestelde uitbreiding van de opdracht in de gemeenten Boechout, Kapellen en 
Kontich en met de hieraan gekoppelde kapitaalverhoging van respectievelijk 102, 27 en 190 A-aandelen 
tegen een nominale waarde van 2,50 euro per aandeel. 
Artikel 7  
Akte te nemen van de strategieën en de te ontwikkelen activiteiten van Pidpa m.b.t. het boekjaar 2019. 
Artikel 8  
Goedkeuring te verlenen aan de door de Raad van Bestuur van Pidpa voorgelegde begroting 2019 en het 
toelichtend verslag. 
Artikel 9  
Aan de vertegenwoordiger, Tatiana Vandekeere, wordt de opdracht gegeven om op de buitengewone 
algemene vergadering van 17 december 2018, overeenkomstig deze beslissing te stemmen alsook de 
benoeming(en) goed te keuren, evenals op elke andere algemene vergadering die wordt samengeroepen ter 
behandeling van de agendapunten van deze vergadering. 
Artikel 10    
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en zal onverwijld 
een afschrift van deze beslissing bezorgen aan Pidpa, Desguinlei 246 te 2018 Antwerpen. 
  

11. IKA - Buitengewone algemene vergadering - 17 de cember 2018 - Goedkeuring 

Juridisch kader 
Het gemeentedecreet; 
Het decreet betreffende de intergemeentelijke samenwerking; 
In 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; 
De wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen, artikel 180; 
Gemeenteraadsbeslissing d.d. 14.11.2013 houdende de aanstelling van mevr. Els De Groof als 
afgevaardigde van de gemeente Brecht. 
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Historiek 
De gemeente neemt deel aan het intergemeentelijk samenwerkingsverband “Investeringsvereniging voor de 
gemeenten van de Kempen en het Antwerpse”, afgekort tot IKA; 
  

Advies 
Gunstig advies van de CISI dd. 25 oktober 2018. 

Motivatie 
De gemeente wordt opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering van IKA die 
bijeengeroepen op 17 december 2018 per aangetekend schrijven van 18 september 2018; 
De passende documenten worden bij de oproeping gevoegd. 
De gemeenteraad bepaalt het stemgedrag van zijn vertegenwoordiger op de algemene vergadering; 
  
De raad van bestuur van IKA heeft naar aanleiding van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 
december 2017 een statutenwijziging opgemaakt; 
De raad van bestuur van IKA heeft op 17 september 2018 de strategie voor het boekjaar 2019 bepaald; 
De raad van bestuur van IKA heeft op 17 september 2018 de begroting opgesteld; 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting door burgemeester-voorzitter L. Aerts verstrekt. 
  

Stemming:  
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 
Artikel 1   
De gemeenteraad neemt kennis van de volledige dagorde van de buitengewone algemene vergadering van 
IKA die zal gehouden worden op maandag 17 december 2018 om 18u00  in Den EYCK, Houtum 39, 2460 
Kasterlee evenals van alle daarbij horende documenten en neemt op basis hiervan volgende beslissingen:  

1. goedkeuring van de statutenwijziging zoals voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering 
2. goedkeuring van strategienota 
3. goedkeuring van de begroting 2019 en prognose dividend 
4. benoeming, herbenoeming en, desgevallend, ontslag van bestuurders 
5.  

Artikel 2   
De gemeente wordt op de zitting van de buitengewone algemene vergadering van IKA van 17 december 
2018 vertegenwoordigd door raadslid E. De Groof. 
De vertegenwoordiger van de gemeente dient te handelen en te beslissen conform de beslissing genomen 
in onderhavig gemeenteraadsbesluit en als dusdanig de op de agenda geplaatste punten van de algemene 
vergadering van IKA van 17 december 2018, waarover een beslissing moet genomen worden, goed te 
keuren. 
 
Artikel 3   
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde besluiten en 
onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan het secretariaat van intergemeentelijk 
samenwerkingsverband IKA, p/a  Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle t.a.v. de heer Lieven Ex. 
  

12. Igean Dienstverlening - Buitengewone Algemene V ergadering - 19 december 2018 - 
Goedkeuring 

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, 

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 werden de wijzigingen van de statuten en de omvorming van IGEAN cv in 
een dienstverlenende vereniging goedgekeurd. 
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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. 
Op de buitengewone algemene vergadering van 17.06.2016 werd de statutenwijziging en verlenging van 
IGEAN dienstverlening tot 21.06.2034 goedgekeurd. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 
3.10.2016 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en 
Armoedebestrijding. 
De gemeente is lid bij IGEAN dienstverlening 
Gemeenteraadsbesluit d.d. 14.11.2013 - Aanstelling K. Van Looveren als afgevaardigde van de gemeente 
Brecht 
  
Statutenwijziging  
Het nieuwe decreet lokaal bestuur wijzigt o.m. de bestuurlijke organisatie van IGEAN. 
Om de statuten van IGEAN dienstverlening hiermee tijdig in overeenstemming te brengen, is het 
noodzakelijk om in 2018 reeds een eerste statutenwijziging te doen. 
In principe is er geen statutenwijziging mogelijk in het jaar van de verkiezingen, maar van dit principe wordt 
uitdrukkelijk afgeweken in het decreet lokaal bestuur. 
Zo bepaalt artikel 605 van het decreet lokaal bestuur het volgende: 
Artikel 605 (in werking getreden op 25.06.2018)  
In afwijking van artikel 42 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, 
kunnen statutenwijzigingen aan de deelnemers worden voorgelegd in de loop van het jaar 2018 om de 
samenstelling, wijze van voordracht en benoeming van de leden van de raad van bestuur, met inbegrip van 
de voordracht van onafhankelijke bestuurders als stemgerechtigde leden van de raad van bestuur te 
bepalen, alsook om te bepalen hoeveel leden van de raad van bestuur van hetzelfde geslacht kunnen zijn 
met een maximum van twee derden. 
  
Concreet betekent dit dat de voorliggende statutenwijziging enkel betrekking heeft op volgende elementen: 
-    samenstelling raad van bestuur 
-    wijze van voordracht en benoeming van de leden van de raad van bestuur. 
  
In een uitgebreide nota die IGEAN aan al haar deelnemers heeft bezorgd, wordt verdere toelichting gegeven 
bij het ontwerp van statutenwijziging van IGEAN dienstverlening dat ter goedkeuring voorgelegd wordt aan 
de buitengewone algemene vergadering van 19.12.2018 en bestaat uit volgende onderdelen: 
1.  juridisch kader 
2.  besluitvorming IGEAN – voorbereiding van het voorstel 
3.  reacties van de gemeenten op het initieel voorstel 
4.  besluitvorming IGEAN – goedkeuring ontwerp statutenwijziging 
5.  verdere timing en werkwijze. 
Achteraan deze nota wordt artikelsgewijs het ontwerp van statutenwijziging vermeld. 
In uitvoering van artikel 39 van het decreet op de intergemeentelijke samenwerking worden de wijzigingen 
aan de statuten en in de bijlagen artikelsgewijs aangebracht. 
Buitengewone algemene vergadering  
Artikel 44 van het decreet en artikel 35 van de statuten bepalen dat er afgezien van de jaarvergadering nog 
minstens één buitengewone algemene vergadering moet worden georganiseerd in de loop van het laatste 
trimester van elk jaar. 
Op deze buitengewone algemene vergadering worden de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen 
strategie voor het volgende boekjaar besproken, alsook wordt een door de raad van bestuur opgestelde 
begroting voorgelegd. 

Advies 
Toelichting en bespreking van de statutenwijziging op het directiecomité van 18.04.2018, 23.05.2018, 
13.06.2018, 27.06.2018 en 29.08.2018 en op de raad van bestuur van 27.06.2018 en 12.09.2018. 
Toelichting en bespreking van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 2019 
en van de begroting 2019 op het directiecomité van 19.09.2018 en 10.10.2018 en op de raad van bestuur 
van 24.10.2018. 
Ongunstig advies CISI d.d. 25.10.2018 

Motivatie 
De raad van bestuur van 12.09.2018 heeft beslist om de buitengewone algemene vergadering te 
organiseren in de burelen van IGEAN, gelegen aan de Doornaardstraat 60 te Wommelgem op woensdag 
19.12.2018 om 19 u met volgende dagorde: 
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1.  goedkeuren van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 2019 
2.  goedkeuren van de begroting 2019 
3.  goedkeuren statutenwijziging 
4.  kennisname ondernemingsplan 2019 – 2024 – evaluatieverslag. 
In diezelfde raad van bestuur werd het ontwerp van statutenwijziging goedgekeurd. 
Met het schrijven van IGEAN dienstverlening van 17.09.2018 werd de uitnodiging en de dagorde voor de 
buitengewone algemene vergadering van 19.12.20187 aan alle deelnemers bezorgd. 
De documenten met betrekking tot de statutenwijziging werden vanaf dan via het infonet ter beschikking 
gesteld van alle deelnemers. 
In zitting van 24.10.2018 heeft de raad van bestuur haar goedkeuring gehecht aan de nota met de te 
ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 2019 evenals aan de begroting 2019. 
Ook deze documenten werden via het infonet ter beschikking gesteld van de deelnemers. 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door burgemeester-voorzitter L. Aerts. 
Punten 12 en 13 worden samen behandeld. N-VA heeft opmerkingen over agendapunt 3 en agendapunt 4 
van de agenda, namelijk de statutenwijziging en de kennisname van het ondernemingsplan en dient hierover 
3 amendementen in. 
Burgemeester-voorzitter meldt dat het over 3 amendementen voor elk van de vergaderingen. 
Raadslid E. Peeters : 
Amendement 1 : Kennisname van het ondernemingsplan 
We kunnen ons akkoord verklaren met het toevoegen van dit agendapunt aan de dagorde van de 
buitengewone algemene vergadering. Aangezien dit evaluatierapport echter pas in december aan de raad 
van bestuur wordt bezorgd, kunnen we hierop geen steminstructies meegeven aan onze vertegenwoordiger 
in de BAV. 
Met 25 stemmen voor (Luc Aerts, Daan De Veuster, Kris Kenis, Peter Schrijvers, Walter Van Puymbroeck, 
Luc Torfs, Jos Matheeussen, Leo Nicolaï, Maria Vochten, Joziena Slegers, Bart Van De Mierop, Martine 
Bresseleers, Karen Van Looveren, Eline Peeters, Mieke Michiels, Sven Deckers, Rudi Matthé, Ben Van Riel, 
Sven Vandeneijnde, Els De Groof, Tatiana Vandekeere, Leen Smouts, Dennis De bruyn, Johan Bellens, 
Hans Verbeeck), 2 onthoudingen (Christel Van Akeleyen, Karina de Hoog) 
Amendement 2 : Agendapunt 3 van de statutenwijziging 
Gelet op de bespreking en het ongunstig advies in de CISI, leggen we volgend amendement voor, zowel 
voor de BAV van Igean Milieu en Veiligheid als van Igean Dienstverlening, bij agendapunt 3 over de 
statutenwijziging: 
Gelet op de geest van het Decreet Lokaal Bestuur, namelijk de vereenvoudiging en vermindering van 
mandaten in het intercommunale landschap, stellen we voor om bij de formatie van de raad van bestuur te 
opteren voor een identieke lijst bestuurders voor de twee entiteiten van Igean. 
Het is immers niet logisch dat de twee entiteiten een raad van bestuur hebben met volledig verschillende 
bestuurders en dat deze wel samen vergaderen. De facto krijg je een raad van bestuur van 30 personen, in 
tegenstelling tot wat het Decreet Lokaal Bestuur voor ogen heeft. Deze bestuurders zetelen bovendien in de 
raden van bestuur om de belangen van de intercommunale te behartigen. 
Met 9 stemmen voor (Bart Van De Mierop, Eline Peeters, Sven Deckers, Rudi Matthé, Ben Van Riel, Sven 
Vandeneijnde, Dennis De bruyn, Johan Bellens, Hans Verbeeck), 15 stemmen tegen (Luc Aerts, Daan De 
Veuster, Kris Kenis, Peter Schrijvers, Walter Van Puymbroeck, Luc Torfs, Jos Matheeussen, Leo Nicolaï, 
Maria Vochten, Joziena Slegers, Martine Bresseleers, Karen Van Looveren, Els De Groof, Tatiana 
Vandekeere, Leen Smouts), 3 onthoudingen (Christel Van Akeleyen, Mieke Michiels, Karina de Hoog) 
Amendement 3 : Schrapping van artikel 17 
Wij stellen voor om in artikel 17 van de statutenwijziging de toevoeging met betrekking tot voordracht van de 
kandidaten te schrappen. Zulke gedetailleerde procedure over voordracht van kandidaten hoort ons insziens 
niet thuis in de statuten van een onderneming. 
Met 9 stemmen voor (Bart Van De Mierop, Eline Peeters, Sven Deckers, Rudi Matthé, Ben Van Riel, Sven 
Vandeneijnde, Dennis De bruyn, Johan Bellens, Hans Verbeeck), 16 stemmen tegen (Luc Aerts, Daan De 
Veuster, Kris Kenis, Peter Schrijvers, Walter Van Puymbroeck, Luc Torfs, Jos Matheeussen, Leo Nicolaï, 
Maria Vochten, Joziena Slegers, Martine Bresseleers, Karen Van Looveren, Mieke Michiels, Els De Groof, 
Tatiana Vandekeere, Leen Smouts), 2 onthoudingen (Christel Van Akeleyen, Karina de Hoog) 
 

Stemming:  
Met 16 stemmen voor (Luc Aerts, Daan De Veuster, Kris Kenis, Peter Schrijvers, Walter Van Puymbroeck, 
Luc Torfs, Jos Matheeussen, Leo Nicolaï, Maria Vochten, Joziena Slegers, Martine Bresseleers, Karen Van 
Looveren, Mieke Michiels, Els De Groof, Tatiana Vandekeere, Leen Smouts), 11 onthoudingen (Christel Van 
Akeleyen, Bart Van De Mierop, Eline Peeters, Sven Deckers, Rudi Matthé, Ben Van Riel, Sven 
Vandeneijnde, Karina de Hoog, Dennis De bruyn, Johan Bellens, Hans Verbeeck) 
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Besluit 
Artikel 1  
De gemeenteraad neemt kennis van de volledige dagorde van de buitengewone algemene vergadering van 
IGEAN dienstverlening die zal gehouden worden in de burelen van IGEAN, gelegen aan de Doornaardstraat 
60 te Wommelgem op woensdag 19.12.2018 om 19 u evenals van alle daarbij horende documenten en 
neemt op basis hiervan volgende beslissingen: 
1.  goedkeuren van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 2019 
2.  goedkeuren van de begroting 2019 
3.  goedkeuren van de statutenwijziging 
4.  kennisname ondernemingsplan 2019 – 2024 – evaluatieverslag (amendement 1) 
 
Artikel 2  
De vertegenwoordiger van de gemeente, Karen Van Looveren, die met een afzonderlijk besluit werd 
benoemd, wordt gemandateerd om op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN dienstverlening 
van 19.12.2018 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. 

13. Igean Milieu en veiligheid - Buitengewone Algem ene Vergadering - 19 december 2018 

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, 
Statuten van IGEAN milieu & 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. 
Op 19.12.2003 verscheen de publicatie van de oprichtingsakte en de statuten van IGEAN milieu & veiligheid 
in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad. 
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 de statutenwijziging van IGEAN milieu & 
veiligheid 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 milieu & 
veiligheid 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. 
Op de buitengewone algemene vergadering van 17.06.2016 werd de statutenwijziging en verlenging van 
IGEAN milieu & veiligheid tot 21.06.2034 goedgekeurd. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 
3.10.2016 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en 
Armoedebestrijding. 
De gemeente is lid bij IGEAN milieu & veiligheid. 
De gemeenteraad heeft met een afzonderlijk besluit, d.d. 14.11.2013 de vertegenwoordiger van de 
gemeente voor de algemene vergadering van IGEAN milieu & veiligheid namelijk T. Vandekeere reeds 
aangeduid. 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. Met onderstaande 
beslissing wordt aan deze vertegenwoordiger een mandaat gegeven. 
  
  
Statutenwijziging  
Het nieuwe decreet lokaal bestuur wijzigt o.m. de bestuurlijke organisatie van IGEAN. 
Om de statuten van IGEAN milieu & veiligheid hiermee tijdig in overeenstemming te brengen, is het 
noodzakelijk om in 2018 reeds een eerste statutenwijziging te doen. 
In principe is er geen statutenwijziging mogelijk in het jaar van de verkiezingen, maar van dit principe wordt 
uitdrukkelijk afgeweken in het decreet lokaal bestuur. 
Zo bepaalt artikel 605 van het decreet lokaal bestuur het volgende: 
Artikel 605 (in werking getreden op 25.06.2018)  
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In afwijking van artikel 42 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, 
kunnen statutenwijzigingen aan de deelnemers worden voorgelegd in de loop van het jaar 2018 om de 
samenstelling, wijze van voordracht en benoeming van de leden van de raad van bestuur, met inbegrip van 
de voordracht van onafhankelijke bestuurders als stemgerechtigde leden van de raad van bestuur te 
bepalen, alsook om te bepalen hoeveel leden van de raad van bestuur van hetzelfde geslacht kunnen zijn 
met een maximum van twee derden. 
… 
Concreet betekent dit dat de voorliggende statutenwijziging enkel betrekking heeft op volgende elementen: 
-    samenstelling raad van bestuur 
-    wijze van voordracht en benoeming van de leden van de raad van bestuur. 
  
Statutenwijziging  
In een uitgebreide nota die IGEAN aan al haar deelnemers heeft bezorgd, wordt verdere toelichting gegeven 
bij het ontwerp van statutenwijziging van IGEAN milieu & veiligheid dat ter goedkeuring voorgelegd wordt 
aan de buitengewone algemene vergadering van 19.12.2018 en bestaat uit volgende onderdelen: 
1.  juridisch kader 
2.  besluitvorming IGEAN – voorbereiding van het voorstel 
3.  reacties van de gemeenten op het initieel voorstel 
4.  besluitvorming IGEAN – goedkeuring ontwerp statutenwijziging 
5.  verdere timing en werkwijze. 
 Achteraan deze nota wordt artikelsgewijs het ontwerp van statutenwijziging vermeld. 
In uitvoering van artikel 39 van het decreet op de intergemeentelijke samenwerking worden de wijzigingen 
aan de statuten en in de bijlagen artikelsgewijs aangebracht. 
Buitengewone algemene vergadering  
Artikel 44 van het decreet en artikel 36 van de statuten bepalen dat er afgezien van de jaarvergadering nog 
minstens één buitengewone algemene vergadering moet worden georganiseerd in de loop van het laatste 
trimester van elk jaar. 
Op deze buitengewone algemene vergadering worden de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen 
strategie voor het volgende boekjaar besproken, alsook wordt een door de raad van bestuur opgestelde 
begroting voorgelegd. 

Advies 
Toelichting en bespreking van de statutenwijziging op het directiecomité van 18.04.2018, 23.05.2018, 
13.06.2018, 27.06.2018 en 29.08.2018 en op de raad van bestuur van 27.06.2018 en 12.09.2018. 
Toelichting en bespreking van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 2019 
en van de begroting 2019 op het directiecomité van 19.09.2018 en 10.10.2018 en op de raad van bestuur 
van 24.10.2018. 
Toelichting en bespreking van de nota over het innovatiefonds op het directiecomité van 10.10.2018 en op 
de raad van bestuur van 24.10.2018. 
Ongunstig advies CISI d.d. 25 oktober 2018 

Motivatie 
De raad van bestuur van 12.09.2018 heeft beslist om de buitengewone algemene vergadering te 
organiseren in de burelen van IGEAN, gelegen aan de Doornaardstraat 60 te Wommelgem op woensdag 
19.12.2018 om 19 u met volgende dagorde: 
1.  goedkeuren van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 2019 
2.  goedkeuren van de begroting 2019 
3.  goedkeuren statutenwijziging 
4.  innovatiefonds – bepalen bijdrage 
5.  kennisname ondernemingsplan 2019 – 2024 – evaluatieverslag. 
In diezelfde raad van bestuur werd het ontwerp van statutenwijziging goedgekeurd. 
  
Met het schrijven van IGEAN milieu & veiligheid van 17.09.2018 werd de uitnodiging en de dagorde voor de 
buitengewone algemene vergadering van 19.12.20187 aan alle deelnemers bezorgd. 
De documenten met betrekking tot de statutenwijziging werden vanaf dan via het infonet ter beschikking 
gesteld van alle deelnemers. 
  
In zitting van 24.10.2018 heeft de raad van bestuur haar goedkeuring gehecht aan de nota met de te 
ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 2019 evenals aan de begroting 2019. 
De nota over het innovatiefonds en de geraamde bedragen voor 2019 werd eveneens goedgekeurd. 
Ook deze documenten werden via het infonet ter beschikking gesteld van de deelnemers. 
  
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door burgemeester-voorzitter L. Aerts. 
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Punten 12 en 13 worden samen behandeld. N-VA heeft opmerkingen over agendapunt 3 en agendapunt 4 
van de agenda, namelijk de statutenwijziging en de kennisname van het ondernemingsplan. Er worden drie 
amendementen voorgesteld. 
Burgemeester-voorzitter meldt dat het dus over 3 amendementen voor elk van de vergaderingen. 
Raadslid E. Peeters : 
Amendement 1 : Kennisname van het ondernemingsplan 
We kunnen ons akkoord verklaren met het toevoegen van dit agendapunt aan de dagorde van de 
buitengewone algemene vergadering. Aangezien dit evaluatierapport echter pas in december aan de raad 
van bestuur wordt bezorgd, kunnen we hierop geen steminstructies meegeven aan onze vertegenwoordiger 
in de BAV. 
Met 25 stemmen voor (Luc Aerts, Daan De Veuster, Kris Kenis, Peter Schrijvers, Walter Van Puymbroeck, 
Luc Torfs, Jos Matheeussen, Leo Nicolaï, Maria Vochten, Joziena Slegers, Bart Van De Mierop, Martine 
Bresseleers, Karen Van Looveren, Eline Peeters, Mieke Michiels, Sven Deckers, Rudi Matthé, Ben Van Riel, 
Sven Vandeneijnde, Els De Groof, Tatiana Vandekeere, Leen Smouts, Dennis De bruyn, Johan Bellens, 
Hans Verbeeck), 2 onthoudingen (Christel Van Akeleyen, Karina de Hoog) 
Amendement 2 : Agendapunt 3 van de statutenwijziging 
Gelet op de bespreking en het ongunstig advies in de CISI, leggen we volgend amendement voor, zowel 
voor de BAV van Igean Milieu en Veiligheid als van Igean Dienstverlening, bij agendapunt 3 over de 
statutenwijziging: 
Gelet op de geest van het Decreet Lokaal Bestuur, namelijk de vereenvoudiging en vermindering van 
mandaten in het intercommunale landschap, stellen we voor om bij de formatie van de raad van bestuur te 
opteren voor een identieke lijst bestuurders voor de twee entiteiten van Igean. 
Het is immers niet logisch dat de twee entiteiten een raad van bestuur hebben met volledig verschillende 
bestuurders en dat deze wel samen vergaderen. De facto krijg je een raad van bestuur van 30 personen, in 
tegenstelling tot wat het Decreet Lokaal Bestuur voor ogen heeft. Deze bestuurders zetelen bovendien in de 
raden van bestuur om de belangen van de intercommunale te behartigen. 
Met 9 stemmen voor (Bart Van De Mierop, Eline Peeters, Sven Deckers, Rudi Matthé, Ben Van Riel, Sven 
Vandeneijnde, Dennis De bruyn, Johan Bellens, Hans Verbeeck), 15 stemmen tegen (Luc Aerts, Daan De 
Veuster, Kris Kenis, Peter Schrijvers, Walter Van Puymbroeck, Luc Torfs, Jos Matheeussen, Leo Nicolaï, 
Maria Vochten, Joziena Slegers, Martine Bresseleers, Karen Van Looveren, Els De Groof, Tatiana 
Vandekeere, Leen Smouts), 3 onthoudingen (Christel Van Akeleyen, Mieke Michiels, Karina de Hoog) 
Amendement 3 : Schrapping van artikel 17 
Wij stellen voor om in artikel 17 van de statutenwijziging de toevoeging met betrekking tot voordracht van de 
kandidaten te schrappen. Zulke gedetailleerde procedure over voordracht van kandidaten hoort ons insziens 
niet thuis in de statuten van een onderneming. 
Met 9 stemmen voor (Bart Van De Mierop, Eline Peeters, Sven Deckers, Rudi Matthé, Ben Van Riel, Sven 
Vandeneijnde, Dennis De bruyn, Johan Bellens, Hans Verbeeck), 16 stemmen tegen (Luc Aerts, Daan De 
Veuster, Kris Kenis, Peter Schrijvers, Walter Van Puymbroeck, Luc Torfs, Jos Matheeussen, Leo Nicolaï, 
Maria Vochten, Joziena Slegers, Martine Bresseleers, Karen Van Looveren, Mieke Michiels, Els De Groof, 
Tatiana Vandekeere, Leen Smouts), 2 onthoudingen (Christel Van Akeleyen, Karina de Hoog) 
  

Stemming:  
Met 16 stemmen voor (Luc Aerts, Daan De Veuster, Kris Kenis, Peter Schrijvers, Walter Van Puymbroeck, 
Luc Torfs, Jos Matheeussen, Leo Nicolaï, Maria Vochten, Joziena Slegers, Martine Bresseleers, Karen Van 
Looveren, Mieke Michiels, Els De Groof, Tatiana Vandekeere, Leen Smouts), 11 onthoudingen (Christel Van 
Akeleyen, Bart Van De Mierop, Eline Peeters, Sven Deckers, Rudi Matthé, Ben Van Riel, Sven 
Vandeneijnde, Karina de Hoog, Dennis De bruyn, Johan Bellens, Hans Verbeeck) 

Besluit 
Artikel 1  
De gemeenteraad neemt kennis van de volledige dagorde van de buitengewone algemene vergadering van 
IGEAN milieu & veiligheid die zal gehouden worden in de burelen van IGEAN, gelegen aan de 
Doornaardstraat 60 te Wommelgem op woensdag 19.12.2018 om 19 u evenals van alle daarbij horende 
documenten en neemt op basis hiervan volgende beslissingen: 
1.  goedkeuren van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 2019 
2.  goedkeuren van de begroting 2019 
3.  goedkeuren statutenwijziging 
4.  innovatiefonds – bepalen bijdrage 
5.  kennisname ondernemingsplan 2019 – 2024 – evaluatieverslag (amendement 1). 
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Artikel 2  
De vertegenwoordiger van de gemeente, die met een afzonderlijk besluit werd benoemd, wordt 
gemandateerd om op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN milieu & veiligheid van 
19.12.2018 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. 
 

 
Annemie Marnef Luc Aerts
Algemeen Directeur Burgemeester - Voorzitter
 


