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Notulen Gemeenteraadszitting van 18/09/2018
Tegenwoordig

Luc Bouckaert (CD&V), burgemeester-voorzitter
Kristien Vingerhoets (SP.A), Koen Scholiers (CD&V), Levi Wastyn (SP.A),
Jenne Meyvis (CD&V), Stefan Van Linden (SP.A) en Joris Wachters
(CD&V), schepenen
Eddy De Herdt (SP.A), Francois Boddaert (SP.A), Walter Van den Bogaert
(CD&V), Jos Van De Wauwer (VLAAMS BELANG), Agnes Salden (VLAAMS
BELANG), Nele Cornelis (N-VA), Helke Verdick (N-VA), Ria Maes
(Onafhankelijk), Cliff Mostien (Onafhankelijk), Nicky Cauwenberghs
(CD&V), Gregory Müsing (N-VA), Rita Goossens (N-VA), Tom De Wit
(CD&V) en Annick De Wever (CD&V), raadsleden
Luc Schroyens, algemeen directeur

De voorzitter opent de zitting om 20:00 uur.

Het verslag van de vorige zitting wordt goedgekeurd na opmerkingen van de
raadsleden.

•
•

Mededeling van Ria Maes dat zij vanaf heden geen deel meer
uitmaakt van de sp.a fractie van de gemeenteraad
Mededeling van Bieke Celen dat zij het mandaat als opvolger van
Anthony Abbeloos niet wil opnemen

Openbare zitting
1.

Agendapunt: Akteneming budgetwijziging 2018 Kerkfabriek Sint-Niklaas

Motivering
Voorgeschiedenis
- Op 18/06/2018 keurt de kerkraad de budgetwijziging 2018 goed.
- Op 30/07/2018 wordt de budgetwijziging 2018 overhandigd aan de
gemeente.
Feiten en context
De gemeenteraad dient akte te nemen van de budgetwijziging 2018 van de
kerkfabriek Sint-Niklaas.
Juridische grond
Omzendbrief BB 2008/06 van 18 juli 2008
Omzendbrief 2008/01 van 22 februari 2008
Omzendbrief 2007/01 van 12 januari 2007
Besluit van de Vlaamse Regering van 13
oktober 2006, gewijzigd bij besluit van 5
september 2008
Decreet van 7 mei 2004

regelt de boekhouding van de besturen van
de eredienst
regelt de materiële organisatie en werking
van de eredienst
regelt de boekhouding van de besturen van
de eredienst
algemeen reglement op de boekhouding
van de eredienst
materiële organisatie en werking van de
eredienst
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Besluit
Artikel 1:
De gemeenteraad neemt akte van de budgetwijziging 2018 van de
kerkfabriek Sint-Niklaas, waarvan kopie in bijlage.

2.

Agendapunt: Akteneming budgetwijziging 2018 en budget 2019
Kerkfabriek Protestantse Kerk VPKB Antwerpen-Zuid

Motivering
Voorgeschiedenis
- Op 01/11/2017 wordt het budget 2018 goedgekeurd door de bestuursraad
van de Protestantse Kerk.
- Op 03/11/2017 wordt het budget per mail bezorgd aan het gemeentebestuur
van Hemiksem.
- Op 21/11/2017 neemt de gemeenteraad akte van het budget 2018.
- Op 02/09/2018 wordt de budgetwijziging 2018 en het budget 2019
goedgekeurd door de bestuursraad van de Protestantse Kerk.
Op 04/09/2018 wordt de budgetwijziging 2018 en het budget 2019 per mail
overgemaakt aan het gemeentebestuur van Hemiksem.
Feiten en context
De gemeenteraad dient akte te nemen van de budgetwijziging en van het
budget van de Kerkfabriek Protestantse Kerk VPKB Antwerpen-Zuid.
Juridische grond
Omzendbrief BB 2008/06 van 18 juli 2008
Omzendbrief 2008/01 van 22 februari 2008
Omzendbrief 2007/01 van 12 januari 2007
Besluit van de Vlaamse Regering van 13
oktober 2006, gewijzigd bij besluit van 5
september 2008
Decreet van 7 mei 2004

regelt de boekhouding van de besturen van
de eredienst
regelt de materiële organisatie en werking
van de eredienst
regelt de boekhouding van de besturen van
de eredienst
algemeen reglement op de boekhouding
van de eredienst
materiële organisatie en werking van de
eredienst

Besluit
Artikel 1:
De gemeenteraad neemt akte van de budgetwijziging 2018 en van het
budget 2019 van de Kerkfabriek Protestantse Kerk VPKB Antwerpen-Zuid,
waarvan kopie in bijlage.
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3.

Agendapunt: Retributie verzoek tot wijzigen voornaam

Motivering
Voorgeschiedenis
Het wijzigen van een voornaam diende voor 01/08/2018 te gebeuren via een
aanvraag aan de overheidsdienst Justitie. Die procedure kon tot anderhalf jaar
duren en kost in de regel 490 euro.
Feiten en context
Momenteel via FOD justitie is de kostprijs 49€ voor de verandering van
belachelijke, hatelijke, … namen.
En 490€ voor een normale naam.
En het is aan de gemeente om te beoordelen of er een grondige reden is of
niet.
Juridische grond
decreet van 30 mei 2008 de invordering en de geschillenprocedure van
provincie- en gemeentebelastingen
Artikel 42 van het gemeentedecreet De gemeenteraad stelt de gemeentelijke
reglementen vast
Omzendbrief BB – 2011/01 van 10 juni 2011 Regelt de gemeentebelastingen en
retributies
Advies
MAT 23 augustus 2018
Argumentatie
Om te vermijden dat er stroom aan aanvragen binnenkomt die de dienst
burgerzaken dient te verwerken, is het wenselijk minstens dezelfde tarieven als
FOD justitie te hanteren.

Financiële gevolgen
inkomsten zullen geregistreerd worden op de actie 1419/004/001/003/011.
Besluit
20 stemmen voor: Luc Bouckaert, Kristien Vingerhoets, Koen Scholiers, Levi
Wastyn, Jenne Meyvis, Stefan Van Linden, Eddy De Herdt, Francois Boddaert,
Walter Van den Bogaert, Jos Van De Wauwer, Agnes Salden, Nele Cornelis,
Helke Verdick, Ria Maes, Cliff Mostien, Nicky Cauwenberghs, Gregory Müsing,
Rita Goossens, Tom De Wit en Annick De Wever
De gemeenteraad beslist:
Artikel 1
Voor een termijn ingaand 1 oktober 2018 en eindigend op 31 december 2019,
wordt een retributie geheven op verzoeken tot voornaamswijziging.
Artikel 2
De retributie bedraagt 490,00 eur per verzoek tot voornaamswijziging.
De retributie bedraagt slechts 10% van het bovenvermelde tarief indien de
voornaam die men wil veranderen:
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-op zichzelf genomen of samengenomen met de naam belachelijk, hatelijk of
ouderwets is
-vreemd klinkt
-tot verwarring kan leiden
-enkel verandert door de toevoeging of weglating van een leesteken of een
teken waardoor de uitspraak wijzigt
-afgekort wordt
-veranderd wordt in het kader van een aanpassing van een
geslachtsregistratie
Artikel 3
Indien het verzoek wordt ingediend door een vreemdeling die de Belgische
nationaliteit aanvraagt en niet over een voornaam beschikt, is er geen
retributie verschuldigd.
Artikel 4
De retributie is verschuldigd door de persoon die een verzoek tot
voornaamswijziging indient en dient betaald te worden bij het indienen van
het verzoek.
Bij gebreke aan betaling van de retributie kan het bedrag ingevorderd worden
conform artikel 94 van het gemeentedecreet.
Artikel 5
Dit reglement wordt overgemaakt aan de toezichthoudende overheid
Het reglement zal afgekondigd en bekendgemaakt worden overeenkomstig
artikel 186 van het gemeentedecreet.

4.

Agendapunt: Aanpassen reglement Gemeentelijke Administratieve
beloningen (GABY'S)

Motivering
Voorgeschiedenis
Op 16 december 2014 keurde de gemeenteraad het reglement op de
Gemeentelijke Administratieve Beloningen (GABY's) goed.
Feiten en context
Met de Gemeentelijke Administratieve Beloningen wil de gemeente op een
positieve manier de inwoners sensibiliseren aangaande afval, leefmilieu en
netheid.
Er wordt maandelijks een winnaar gekozen uit de inzendingen. De winnaar
krijgt een H-bon ter waarde van € 25.
Na het intiiële succes van de actie is het aantal meldingen van positieve acties
terug gelopen.
Er werd door de gemeente een nieuwe actie opgestart 'Hemiksem gaat voor
klimaat' waarbij een aantal actie i.v.m. afvalpreventie, duurzame energie,
duurzame mobilteit, stimuleren van meer bomen en groen worden
gegroepeerd.
Juridische grond
Artikel 42 van het gemeentedecreet regelt de bevoegdheden van de
gemeenteraad.
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Argumentatie
Om de actie terug te activeren wordt het volgende voorgesteld:
• De GABY wordt toegevoegd aan de actie 'Hemiksem gaat voor
klimaat' met als slogan GABY gaat voor klimaat. Op die manier kan
gebruik gemaakt worden van de algemene, uitgebreide
communicatie die voor 'Hemiksem gaat voor klimaat' wordt opgezet.
Het zal de herkenbaarheid van de actie ten goede komen.
• De GABY wordt breder toegekend. Niet enkel aan inwoners die zich
inzetten voor afvalpreventie, duurzame energie, duurzame mobilteit,
stimuleren van meer bomen en groen, maar ook bijvoorbeeld door:
◦ groene inrichting van de voortuin, aanleggen tegeltuin
◦ bijzondere acties voeren om anders om te gaan met mobiliteit. Bv
gezin zonder auto.
◦ Deze lijst is niet limitatief.
Financiële gevolgen
Financiële gevolgen
voorzien

1419.007.001
.004.007

€ 300 per jaar

Besluit
16 stemmen voor: Luc Bouckaert, Kristien Vingerhoets, Koen Scholiers, Levi
Wastyn, Jenne Meyvis, Stefan Van Linden, Eddy De Herdt, Francois Boddaert,
Walter Van den Bogaert, Jos Van De Wauwer, Agnes Salden, Ria Maes, Cliff
Mostien, Nicky Cauwenberghs, Tom De Wit en Annick De Wever
4 onthoudingen: Nele Cornelis, Helke Verdick, Gregory Müsing en Rita
Goossens
Artikel 1:
De gemeenteraad keurt een reglement op Gemeentelijke Administratieve
Beloningen (GABY’S) goed, met als slogan ‘GABY gaat voor klimaat’.
Artikel 2:
Elke maand wordt een winnaar gekozen die een positieve actie aangaande
milieu of klimaat. heeft gedaan.
Iemand kan maar 1 keer per jaar in aanmerking komen als winnaar.
Politieke mandatarissen komen niet in aanmerking als winnaar.
Artikel 3:
Het melden van positieve acties kan op verschillende manieren gebeuren:
Vaststellen door bodes en witte tornado:
• Wanneer ze het zien gebeuren
• Naam en adres aan de inwoner vragen
• Foto trekken in dien mogelijk
Door inwoners zelf:
• Foto met gegevens mailen aan milieudienst
• Foto binnen brengen op milieudienst, of beschrijving van de actie
Artikel 4:
Er zal iedere maand een voorselectie gemaakt worden door een jury
bestaande uit de stedenbouwkundig ambtenaar, de milieuambtenaar en de
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voorzitter van de milieuraad. Uit de geselecteerde lijst zal de winnaar geloot
worden.
Artikel 5:
Positieve acties kunnen onder meer zijn:
• Onkruid op straat wieden
• Sneeuw ruimen
• Gepast afval in een openbare vuilbak gooien
• Hondenpoep in een plastic zakje doen (en niet op straat of berm
gooien)
• Naar het containerpark gaan
• groene inrichting van de voortuin, aanleggen tegeltuin
• bijzondere acties voeren om anders om te gaan met mobiliteit. Bv gezin
zonder auto.
• Andere klimaatacties.
Deze lijst is niet limitatief.
Artikel 6:
De winnaar ontvangt H-bons ter waarde van € 25 die kunnen ingewisseld
worden bij lokale handelaars.
Artikel 7:
De waardebons zullen elke maand door een lid van het schepencollege, of
door de milieuambtenaar aan de winnaar overhandigd worden.
Artikel 8:
Dit reglement gaat in op 1 oktober 2018.

5.

Agendapunt: Erfdienstbaarheid IVEG voor hoogspanningscabine en
ondergrondse leidingen Abdijpark

Motivering
Voorgeschiedenis
Aanvraag van Infrax voor opmaak overeenkomst voor het vestigen van
erfdienstbaarheid ten einde over een ruimte te beschikken voor de uitbating
van een hoogspanningscabine alsook tot het vestigen van een toegangsrecht
en erfdienstbaarheid voor de ondergrondse leidingen.
Feiten en context
De hoogspanningscabine bevindt zich op het perceel gelegen Sie C nr C nr
339A (abdijpark), eigendom van het Vlaamse Gewest, in erfpacht door de
gemeente Hemiksem en Kempens Landschap.t
Afsluiten erfdienstbaarheid voor vrijwaren rechten en plichten gemeente en
Iveg.
Juridische grond
Art.42 gemeentedecreet : De gemeenteraad regelt alles wat van gemeentelijk
belang is
Advies
Niet vereist.
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Argumentatie
Het Abdijpark is een openbaar park en doordat Infrax de
hoogspanningscabine en leidingen moet kunnen bereiken moet er een
erfdienstbaarheid bekomen worden.
Financiële gevolgen
Er zijn geen financiële gevolgen voor opmaak erfdienstbaarheid.
Besluit
20 stemmen voor: Luc Bouckaert, Kristien Vingerhoets, Koen Scholiers, Levi
Wastyn, Jenne Meyvis, Stefan Van Linden, Eddy De Herdt, Francois Boddaert,
Walter Van den Bogaert, Jos Van De Wauwer, Agnes Salden, Nele Cornelis,
Helke Verdick, Ria Maes, Cliff Mostien, Nicky Cauwenberghs, Gregory Müsing,
Rita Goossens, Tom De Wit en Annick De Wever
Artikel 1
De gemeenteraad beslist:
Om overeenkomst voor het vestigen van een erfdienstbaarheid voor een
hoogspanningcabine en ondergrondse leidingen op perceel Sie C nr C nr 339A
(abdijpark) aan Iveg goed te keuren.
Artikel 2
De gemeenteraad keurt de bijgevoegde erfdienstbaarheid overeenkomst
goed.
Artikel 3
De gemeenteraad verleent machtiging aan Burgemeester en secretaris om de
akte te ondertekenen.

6.

Agendapunt: Principieel akkoord voor de overdracht aan de gemeente
Hemiksem van de gewestweg N148 tussen kmp. 5,842 (Van Praetstraat)
en kmp. 8,903 (Grote Struisbeek).

Motivering
Voorgeschiedenis
Op 20 januari 2009 heeft de gemeenteraad beslist om niet in te stemmen met
de overdracht N148 aan gemeente wegens onvoldoende compensaties.
Op 27 oktober 2014 is het college akkoord gegaan met overdracht N148 aan
gemeente mits betalen compensatievergoeding AWV aan gemeente voor
vernieuwen toplaag Antwerpsestwg. en Bredestraat.
Op 1 december 2015 hebben wij voorstel van compensatievergoeding
ontvangen van AWV.
Op 5 januari 2016 is er een overleg geweest met de gemeente
Hemiksem/Schelle/Niel om de modaliteiten van de overdracht te bespreken.
Op 11 januari 2016 heeft het College beslist om akkoord te gaan met
compensatievoorstel AWV mits bijkomende garanties.
Op 30 juni 2016 heeft AWV een nieuw compensatievoorstel ingediend.
Collegebeslissing dd. 10 oktober 2016 met goedkeuring van het
compensatievoorstel van €107.656,11 incl. btw voor overdracht N148 aan de
gemeente na winter 2016/1017 (winterdienst nog ten laste van AWV).
Brief dd. 9 juli 2018 vanwege het Agentschap Wegen en Verkeer waarin
melding wordt gemaakt van hun wens om het wegvak op de gewestweg
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N148 tuss. kmp. 5,842 (Van Praetstraat) en kmp. 8,903 (Grote Struisbeek) aan de
gemeente over te dragen.
Hierbij vragen zij volgende ondertekende documenten:
- een gemeenteraadsbeslissing over het akkoord met de overdracht
- zeven getekende bijgevoegde exemplaren van het situatieplan nr. 1M3D8EG-027249 index 0
- een attest van goede staat van berijdbaarheid
Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft een aangepaste raming van de
kostprijs, voor het in goede staat van berijdbaarheid brengen van dit wegvak,
opgesteld.
Het bedraagt € 213.625,00 + 21% btw= € 258.486,30.
Collegebeslissing dd. 27 augustus 2018 met goedkeuring van het aangepaste
compensatievoorstel van €258.486,30 incl. btw.
Feiten en context
Het betrokken wegvak heeft enkel nog een lokale functie en kadert niet meer
in het Structuurplan Vlaanderen.
Juridische grond
Gemeentedecreet, art. 192
De Vlaamse regering bepaalt, na advies van de gemeenteraad, welke wegen
op het grondgebied van die gemeente als gewestweg beschouwd wordt. Als
bestaande wegen of weggedeelten niet langer beschouwd worden als
gewestwegen, worden ze beschouwd als gemeentewegen, MITS DE
GEMEENTERAAD DAARMEE INSTEMT. Bij de eigendomsoverdracht moeten deze
wegen zich in goede staat van onderhoud bevinden.
Advies
Er is geen advies.
Argumentatie
Alle betrokken gemeenten zijn akkoord met de overdracht N148 mits
bespreking modaliteiten per gemeente.
Het college gaat op 27 augustus 2018 akkoord met het aangepaste
compensatievoorstel van €258.486,30 incl. btw.
Zij zal dit voorstel ter goedkeuring voorleggen aan de gemeenteraad op 18
september 2018.
Financiële gevolgen
De gemeente ontvangt vanwege het Agentschap Wegen en Verkeer een
bedrag van €258.486,30.
Besluit
20 stemmen voor: Luc Bouckaert, Kristien Vingerhoets, Koen Scholiers, Levi
Wastyn, Jenne Meyvis, Stefan Van Linden, Eddy De Herdt, Francois Boddaert,
Walter Van den Bogaert, Jos Van De Wauwer, Agnes Salden, Nele Cornelis,
Helke Verdick, Ria Maes, Cliff Mostien, Nicky Cauwenberghs, Gregory Müsing,
Rita Goossens, Tom De Wit en Annick De Wever
Artikel 1
De gemeenteraad beslist in navolging van de Collegebeslissing dd. 27
augustus 2018 het aangepaste compensatievoorstel vanwege het
Agentschap Wegen & Verkeer goed te keuren zijnde € 213.625,00 + 21% btw= €
258.486,30 incl. btw.
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Artikel 2
De gemeente ontvangt vanwege het Agentschap Wegen en Verkeer een
bedrag van €258.486,30.

7.

Agendapunt: Vaststellen van de facultatieve verlofdagen voor het
gemeentelijk onderwijs voor het schooljaar 2018-2019.

Motivering
Voorgeschiedenis
De door de beide schoolteams vastgestelde facultatieve verlofdagen voor het
schooljaar 2018-2019 zijn:
woensdag 29 mei 2019
dinsdag 11 juni 2019
woensdag 12 juni 2019
Deze regeling werd door de schoolraad en door het OCSG goedgekeurd.

Feiten en context
De facultatieve verlofdagen voor het schooljaar 2018-2019 moeten door de
gemeenteraad vastgesteld worden.
Financiële gevolgen
Geen financiële
gevolgen
Besluit
20 stemmen voor: Luc Bouckaert, Kristien Vingerhoets, Koen Scholiers, Levi
Wastyn, Jenne Meyvis, Stefan Van Linden, Eddy De Herdt, Francois Boddaert,
Walter Van den Bogaert, Jos Van De Wauwer, Agnes Salden, Nele Cornelis,
Helke Verdick, Ria Maes, Cliff Mostien, Nicky Cauwenberghs, Gregory Müsing,
Rita Goossens, Tom De Wit en Annick De Wever
Artikel 1
De gemeenteraad beslist:
de facultatieve verlofdagen voor het gemeentelijk onderwijs voor het
schooljaar 2018-2019 vast te stellen als volgt:
woensdag 29 mei 2019
dinsdag 11 juni 2019
woensdag 12 juni 2019

8.

Agendapunt: Verlenging vereniging KINA pv

Motivering
Voorgeschiedenis
• Notariële akte van 12 januari 1990 op basis van de bepalingen van
hoofdstuk XII van de OCMW-wet van 8 juli 1976 waarbij de vereniging
"Regionaal Instituut voor Dringende Hulpverlening Krisis-Info-NetwerkAntwerpen" (afgekort : KINA) werd opgericht
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•
•

Overzicht "30 jaar KINA pv"
Raadsbeslissing OCMW van 25 juni 2018 waarbij ingestemd wordt met
de verlenging van de duur van de vereniging

Feiten en context
Het OCMW is deelnemend lid van de vereniging.
De vereniging is opgericht voor een termijn van dertig jaar die verstrijkt in
januari 2020.
Op de algemene vergadering van de vereniging van 20 december 2017 werd
principieel beslist om de duur van de vereniging te verlengen.
Juridische grond
Artikel 219 e.v van het OCMW-decreet betreffende de oprichting van de
OCMW-verenigingen
Advies
Er is geen advies nodig.
Argumentatie
Overeenkomstig artikel 220 van het OCMW-decreet moet de beslissing van de
raad voor goedkeuring voorgelegd worden aan de gemeenteraad.
Besluit
20 stemmen voor: Luc Bouckaert, Kristien Vingerhoets, Koen Scholiers, Levi
Wastyn, Jenne Meyvis, Stefan Van Linden, Eddy De Herdt, Francois Boddaert,
Walter Van den Bogaert, Jos Van De Wauwer, Agnes Salden, Nele Cornelis,
Helke Verdick, Ria Maes, Cliff Mostien, Nicky Cauwenberghs, Gregory Müsing,
Rita Goossens, Tom De Wit en Annick De Wever
Artikel 1
De gemeenteraad beslist:
de OCMW-raadsbeslissing van 25 juni 2018 inzake de aanpassing van de
termijn zoals beschreven in artikel 5 van de statuten goed.
Artikel 2
Geeft de algemeen directeur de opdracht om dit besluit overeenkomstig
artikel 220 van het OCMW-decreet over te maken aan KINA p.v. binnen een
termijn van veertig dagen zodat de vereniging de verschillende besluiten
gebundeld in één dossier ter goedkeuring kan overmaken aan de Vlaamse
regering.

9.

Agendapunt: Beslissing toetreding gemeente Merelbeke, gemeente
Zelzate, hulpverleningszone Rivierenland en Hogeschool WestVlaanderen tot de vereniging Audio

Motivering

Voorgeschiedenis
• De vraag vanwege gemeente Merelbeke om toe te treden tot de
vereniging Audio, zoals blijkt uit de notulen van de gemeenteraad van
24 april 2018;
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•

•

•

De vraag vanwege gemeente Zelzate om toe te treden tot de
vereniging Audio, zoals blijkt uit de notulen van de gemeenteraad van
20 september 2017;
De vraag vanwege hulpverleningszone Rivierenland om toe te treden
tot de vereniging Audio, zoals blijkt uit de notulen van de zoneraad van
2 juni 2017;
De vraag vanwege Hogeschool West-Vlaanderen om toe te treden tot
de vereniging Audio, zoals blijkt uit de notulen van het bestuurscomité
van 18 oktober 2017;

Feiten en context
De groeistrategie werd goedgekeurd door de Algemene Vergadering Audio
van 14 juni 2017;
De vereniging Audio vraagt om de toetreding van gemeente Merelbeke,
gemeente Zelzate, hulpverleningszone Rivierenland en Hogeschool WestVlaanderen formeel goed te keuren;
Juridische grond
Art. 224, tweede lid, van het OCMW-decreet vereist de instemming van alle
deelgenoten voor de toetreding van nieuwe deelgenoten;
Advies
Er is geen advies nodig.
Argumentatie
De gemeenteraad moet de toetreding van nieuwe deelgenoten goedkeuren.
Financiële gevolgen
Geen financiële
gevolgen
Besluit
20 stemmen voor: Luc Bouckaert, Kristien Vingerhoets, Koen Scholiers, Levi
Wastyn, Jenne Meyvis, Stefan Van Linden, Eddy De Herdt, Francois Boddaert,
Walter Van den Bogaert, Jos Van De Wauwer, Agnes Salden, Nele Cornelis,
Helke Verdick, Ria Maes, Cliff Mostien, Nicky Cauwenberghs, Gregory Müsing,
Rita Goossens, Tom De Wit en Annick De Wever
Artikel 1
De gemeenteraad beslist:
De toetreding goed te keuren van gemeente Merelbeke tot de vereniging
Audio.
De toetreding goed te keuren van gemeente Zelzate tot de vereniging Audio.
De toetreding goed te keuren van hulpverleningszone Rivierenland tot de
vereniging Audio.
De toetreding goed te keuren van Hogeschool West-Vlaanderen tot de
vereniging Audio.
Artikel 2
Deze beslissing te vermelden op de lijst bedoeld in art. 252 van het
gemeentedecreet.

131

10.

Agendapunt: Machtiging goedkeuren besluiten BAV op 17 december
2018 van Pidpa

Motivering
Voorgeschiedenis
•
Beslissing van de gemeenteraad van 21 mei 2013 waarbij schepen
Kristien Vingerhoets aangeduid wordt als vertegenwoordiger voor de
algemene vergaderingen voor de verdere legislatuur
• Mail van Pidpa van 27 juni 2018 vermeldt de dagorde voor de BAV op 17
december 2018
• Artikel 22 van de statuten van Pidpa
Feiten en context
De gemeente is deelnemer aan de opdrachthoudende vereniging Pidpa.
Op maandag 17 december 2018 om 11.00 h organiseert Pidpa de
buitengewone algemene vergadering op het administratief hoofdkantoor,
Desguinlei 246 te 2018 Antwerpen.
Deze algemene vergadering zal een wijziging van de statuten behandelen ten
gevolge van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017. De meeste
bepalingen van dit decreet treden in werking op 1 januari 2019 waardoor een
wijziging van de statuten is aangewezen.
De statutenwijziging treedt in werking op 1 januari 2019 met deze 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.
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om deze wijzigingen aan de
statuten goed te keuren.
Kristien Vingerhoets werd reeds aangeduid als vertegenwoordiger voor de
algemene vergaderingen voor de verdere legislatuur
Het mandaat van deze vertegenwoordiger dient te worden vastgelegd.
Juridische grond
Artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001

Artikels 19 tot en met 26 van het
Gemeentedecreet
Artikel 42 van het Gemeentedecreet

Regelt dat de vaststelling van het mandaat
van de vertegenwoordiger herhaald wordt
voor elke algemene vergadering
Regelt de vergaderingen en de
beraadslagingen van de gemeenteraad
Regelt de bevoegdheid van de
gemeenteraad

Decreet lokaal bestuur 22 december 2017

Advies
Er is geen advies nodig.
Argumentatie
De voorgelegde documenten omvatten de verslaggeving omtrent de
statutenaanpassingen van Pidpa zoals opgelegd door het decreet lokaal
bestuur.
Er zijn geen redenen voorhanden om de goedkeuring van de agendapunten
van de algemene vergadering te weigeren.
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Besluit
20 stemmen voor: Luc Bouckaert, Kristien Vingerhoets, Koen Scholiers, Levi
Wastyn, Jenne Meyvis, Stefan Van Linden, Eddy De Herdt, Francois Boddaert,
Walter Van den Bogaert, Jos Van De Wauwer, Agnes Salden, Nele Cornelis,
Helke Verdick, Ria Maes, Cliff Mostien, Nicky Cauwenberghs, Gregory Müsing,
Rita Goossens, Tom De Wit en Annick De Wever
De gemeenteraad beslist :
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.
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:
Aan de vertegenwoordiger wordt de opdracht gegeven om op
de buitengewone algemene vergadering van 17 december 2018,
overeenkomstig deze beslissing te stemmen, evenals op elke andere
algemene vergadering die wordt samengeroepen ter behandeling van dit
agendapunt van deze vergadering.
Artikel 4:
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.

Agendapunt: Machtiging goedkeuren besluiten buitengewone
algemene vergadering op 28 september 2018 van Water-link

Motivering
Voorgeschiedenis
•
Beslissing van de gemeenteraad van 21 mei 2013 waarbij schepen
Stefan Van Linden aangeduid wordt als vertegenwoordiger voor de algemene
vergaderingen voor de verdere legislatuur
•
Brief van Water-link van 28 juni 2018 vermeldt de dagorde voor de
buitengewone algemene vergadering op 28 september 2018
• Statuten van Water-link
Feiten en context
De gemeenteraad moet goedkeuring verlenen aan de agendapunten van de
buitengewone algemene vergadering van 18 juli 2018 :
- statutenwijziging
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Stefan Van Linden werd reeds aangeduid als vertegenwoordiger voor de
algemene vergaderingen voor de verdere legislatuur
Het mandaat van deze vertegenwoordiger dient te worden vastgelegd.
Juridische grond
Artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001

Artikels 19 tot en met 26 van het
Gemeentedecreet
Artikel 42 van het Gemeentedecreet

Regelt dat de vaststelling van het mandaat
van de vertegenwoordiger herhaald wordt
voor elke algemene vergadering
Regelt de vergaderingen en de
beraadslagingen van de gemeenteraad
Regelt de bevoegdheid van de
gemeenteraad

Advies
Er is geen advies nodig.
Argumentatie
Er zijn geen redenen voorhanden om de goedkeuring van de agendapunten
te weigeren.
Financiële gevolgen
Geen financiële
gevolgen
Besluit
20 stemmen voor: Luc Bouckaert, Kristien Vingerhoets, Koen Scholiers, Levi
Wastyn, Jenne Meyvis, Stefan Van Linden, Eddy De Herdt, Francois Boddaert,
Walter Van den Bogaert, Jos Van De Wauwer, Agnes Salden, Nele Cornelis,
Helke Verdick, Ria Maes, Cliff Mostien, Nicky Cauwenberghs, Gregory Müsing,
Rita Goossens, Tom De Wit en Annick De Wever
Artikel 1
De gemeenteraad beslist:
Goedkeuring te verlenen aan de diverse punten op de agenda van de
buitengewone algemene vergadering van 28 september 2018.
Artikel 2
De gemeentelijke vertegenwoordiger wordt gemandateerd om op de
buitengewone algemene vergadering waarvan sprake in artikel 1 (of iedere
andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen
conform artikel 1.
Artikel 3
Een kopie van dit besluit wordt overgemaakt aan Water-link.
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12.

Agendapunt: Reflecterende huisnummers - verzoek N-VA

Motivering
Feiten en context
REFLECTERENDE HUISNUMMERS
Leesbare huisnummers zijn een noodzakelijk hulpmiddel voor politie,
hulpdiensten, postbodes en pakjesdiensten en bezoekers. Daarom is een
huisnummer dat goed zichtbaar is vanop de openbare weg ook verplicht.
Niettemin stellen we vast dat ook in Hemiksem het huisnummer jammer
genoeg nog al te vaak slecht zichtbaar is of zelfs ontbreekt. Vooral ’s nachts of
bij slecht weer zijn huisnummers vaak niet duidelijk leesbaar. Het is belangrijk
dat het huisnummer niet alleen voldoende groot is, maar ook zichtbaar in het
donker. Bij reanimaties, beroertes en andere dringende interventies telt elke
minuut om te beslissen tussen leven en dood. Ook andere diensten en mensen
rekenen op de goede zichtbaarheid van het huisnummer. Denk bijvoorbeeld
aan de postbode, de dokter die op huisbezoek komt, pakjesdiensten,...
Reflecterende huisnummers kunnen levens redden door hun onmiddellijke
zichtbaarheid. Vertegenwoordigers van hulpdiensten, brandweer- en
politiezones hebben al aangegeven vragende partij te zijn. Over gans
Vlaanderen zijn er al heel wat steden en gemeenten die reflecterende
huisnummers ter beschikking stellen van hun inwoners, die dit nummer kunnen
aanbrengen op een goed zichtbare plaats aan de straatkant. Zo’n
reflecterend huisnummer bestaat vaak uit niet meer dan een stevig aluminium
plaatje, waarop een reflecterende folie is aangebracht met daarop het
huisnummer in een contrasterende kleur. Ze zijn in het donker goed zichtbaar
mits een beetje lichtaanschijning. De meerkost voor de gemeente blijft zo erg
beperkt, en het voordeel is aanzienlijk.
N-VA vraagt dan ook dat Hemiksem werk maakt van beter zichtbare
huisnummers in onze straten. Concreet vraagt N-VA dat de gemeente aan de
nieuwe inwoners en bij nieuwbouwwoningen een reflecterend
huisnummerplaatje aanbiedt. Daarnaast vragen we dat de gemeente aan
àlle inwoners de kans geeft om hun bestaande huisnummer te vervangen of
aan te vullen met een reflecterend exemplaar, door deze plaatjes aan te
bieden aan de bewoners.
Omwille van de bovenstaande motivatie leggen we dan ook het volgende
besluit voor aan de Raad:
DE GEMEENTERAAD VAN HEMIKSEM
•
overwegend dat goed zichtbare huisnummers belangrijk zijn voor de
bereikbaarheid; in de eerste plaats door de hulpdiensten, maar ook door de
post en andere dienstverleners;
•
aangezien door goed zichtbare huisnummers kostbare tijd kan worden
gewonnen in noodsituaties;
•
overwegende dat in Hemiksem heel wat woningen en andere
gebouwen niet steeds over goed leesbare huisnummers beschikken, vooral
wanneer het donker is of bij slecht weer;
BESLUIT
•
dat de nieuwe gebouwen in Hemiksem worden voorzien van
reflecterende huisnummers;
•
vraagt dat het College van Burgemeester en Schepenen een actie
organiseert waarbij aan de inwoners een reflecterend huisnummerplaatje
wordt aangeboden, voorzien van het eigen huisnummer, en vergezeld van de
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nodige informatie om het huisnummer op een correcte en goed zichtbare
manier te plaatsen; dat het College hiertoe de nodige middelen vrijmaakt.
Besluit
16 stemmen tegen: Luc Bouckaert, Kristien Vingerhoets, Koen Scholiers, Levi
Wastyn, Jenne Meyvis, Stefan Van Linden, Eddy De Herdt, Francois Boddaert,
Walter Van den Bogaert, Jos Van De Wauwer, Agnes Salden, Ria Maes, Cliff
Mostien, Nicky Cauwenberghs, Tom De Wit en Annick De Wever
4 onthoudingen: Nele Cornelis, Helke Verdick, Gregory Müsing en Rita
Goossens
Artikel 1
De gemeenteraad beslist:
dit punt af te voeren met 16 stemmen voor afvoering (CD&V-S.pa-Vlaams
belang) en 4 onthoudingen (N-VA).

RONDVRAAG
13. Vraag N-VA - Licht op Hemiksem
TOELICHTING
1.
Licht op Hemiksem
Zeer goed initiatief, sfeervol, maar toch enkele bedenkingen:
- Was het niveau van de decibels aangepast aan een familiegebeurtenis met
kinderen? Zelfs achteraan was het zonder oordopjes niet draaglijk. Is dat
gemeten en gecorrigeerd indien nodig?
- Tijdens het vuurwerk vlogen er kleine en grote gensters op de mensen
achteraan. Hun gezicht was bedekt met roet. Had de perimeter vergroot
moeten worden rond de plaats waar de pijlen werden afgeschoten? Lag het
aan de windrichting? Was het 100% verantwoord? Hoe kan dat vermeden
worden in de toekomst?
Antwoord wordt gegeven door Luc Bouckaert
14. Vraag N-VA -zone 30
TOELICHTING
2.
Zone 30
De zone 30 is nu al op verschillende plaatsen enkele maanden in voege. Er
worden helaas geen controles uitgevoerd, waardoor het verkeer niet vertraagt
rond de scholen en in deze zones in het algemeen. In Aartselaar wordt deze
maatregel consequent afgedwongen. Waarom kan dit in Hemiksem niet?
Antwoord wordt gegeven door Luc Bouckaert

15. Vraag N-VA - werken
TOELICHTING
3.
Werken
Er zijn werken aangekondigd in de straten Steenbakkerijstraat en Schelleakker,
wat is de timing aangezien deze werken voorzien waren in augustus 2018?
Antwoord wordt gegeven door Kristien Vingerhoets
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16. Vraag Cliff Mostien - sportbeleid
TOELICHTING
Vraag 1: Sportbeleid
Ongeveer 6 jaar geleden viel bij iedere Hemiksemnaar een mooie, dure, grote,
beloftevolle verkiezingsfolder van huidig schepen Koen Scholiers in de bus met
betrekking tot het sportbeleid. De hemel werd beloofd want het toenmalig
sportbeleid was volgens hem niets waard. Al deze beloftes overlopen om na te
gaan of ze werden gerealiseerd zou ons waarschijnlijk tot de ochtend bezig
houden. Ik had graag een aantal belangrijke dossiers uitgelicht om na 6 jaar
verstoppertje te spelen, eindelijk te weten hoever het hier mee staat.
Oplossingen werden beloofd, maar wat is er in werkelijkheid gebeurd?
- Dossier zwembad:
Wat stellen we vast: - minder openingsuren, bijgevolg minder interesse.
- diverse mankementen,
- dezelfde kosten ondanks minder gebruik,
- nog steeds geen nieuwe zwemgelegenheid.
- Dossier tennispleinen:
Wat stellen we vast: - geen lockers,
- geen deftige kleedkamers,
- onverzorgde terreinen.
- Dossier sporthal:
- toegankelijkheid rolstoelgebruikers,
- organisatie gebruik en toegang,
- Dossier voetbal:
- voor schepen Scholiers: slecht 1 club, anderen tellen
niet,
- geen ondersteuning gebruikers voetbalterreinen Nieuwe Dreef,
Verdere toelichting wordt gegeven op de gemeenteraad.
Antwoord wordt gegeven door Koen Scholiers
17. Vraag Cliff Mostien - verkeerslichten
TOELICHTING
Vraag 2: Verkeerslichten
We stellen alsmaar meer vast dat diverse verkeerslichten in onze gemeente het
gedurende korte en mindere korte periodes laten afweten. Wat is hiervan de
oorzaak? En hoe denkt men dit vervelende euvel op te lossen?
Verdere toelichting wordt gegeven op de gemeenteraad.
Antwoord wordt gegeven door Kristien Vingerhoets
18. Vraag Cliff Mostien - renteloze lening
TOELICHTING
Vraag 3: Renteloze lening met borg door gemeente
Bij aanvang van deze legislatuur werd er een renteloze lening met borgstelling
door de gemeente toegekend aan Oxford om de infrastructuur op te knappen
op de terreinen aan het Rode Kruisplein. .
Graag een uitgebreid overzicht van reeds uitgevoerde werken + de bijhorende
facturen.
Verdere toelichting wordt gegeven op de gemeenteraad.
Antwoord wordt gegeven door Kristien Vingerhoets
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De voorzitter sluit de openbare zitting om 20.56 uur
De voorzitter opent de geheime zitting om 20.57 uur
Geheime zitting
19.

Agendapunt: Salarisschaal directeur Woonzorgcentrum

Motivering
Voorgeschiedenis
• Besluit van de gemeenteraad van 20 maart 2018 houdende
goedkeuring organisatievoorstel inzake de ambtelijke integratie van
gemeente- en OCMW-secretaris
• Besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 23 april 2018
houdende aanstelling van de ocmw secretaris in de passende functie
van niveau A als directeur WZC Hoghe Cluyse
Feiten en context
De heer Frits Pierlé werd aangesteld als directeur van het wzc Hoghe Cluyse
vanaf 1 mei 2018. De salarisschaal in niveau A moet vastgesteld worden.
Juridische grond
artikel 589 § 1 van het decreet lokaal bestuur regelt de aanstelling in een
passende functie van niveau A
Advies
Er is geen advies nodig
Argumentatie
De gemeenteraad moet de salarisschaal vaststellen.
Besluit
20 stemmen voor: Luc Bouckaert, Kristien Vingerhoets, Koen Scholiers, Levi
Wastyn, Jenne Meyvis, Stefan Van Linden, Eddy De Herdt, Francois Boddaert,
Walter Van den Bogaert, Jos Van De Wauwer, Agnes Salden, Nele Cornelis,
Helke Verdick, Ria Maes, Cliff Mostien, Nicky Cauwenberghs, Gregory Müsing,
Rita Goossens, Tom De Wit en Annick De Wever
Artikel 1
De gemeenteraad beslist:
De salarisschaal van de directeur WZC Hoghe Cluyse is vastgesteld in in niveau
A1-3.
De heer Frits Pierlé, aangesteld als directeur WZC Hoghe Cluyse, wordt
aangesteld met behoud van de salarisschaal die hij had als secretaris, zolang
het salaris op basis daarvan gunstiger is dan het salaris in niveau A1-3.
De voorzitter sluit de zitting om 21:05 uur.
Namens de gemeenteraad

Luc Schroyens
algemeen directeur

Luc Bouckaert
burgemeester-voorzitter

