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Notulen Gemeenteraadszitting van 20/11/2018 

 

Tegenwoordig Luc Bouckaert (CD&V), burgemeester-voorzitter 
Kristien Vingerhoets (SP.A), Koen Scholiers (CD&V), Levi Wastyn (SP.A), 
Jenne Meyvis (CD&V) en Stefan Van Linden (SP.A), 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), Annick De Wever (CD&V) en Bert Cools (N-VH), raadsleden 
Luc Schroyens, algemeen directeur 
 

Verontschuldigd  Joris Wachters (CD&V), schepen 
 

 
De voorzitter opent de zitting om 20:00 uur. 

 

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

raadsleden. 

 

Mededeling door de algemeen directeur dat de S.PA fractie gemeld heeft dat 
Eddy De Herdt niet langer deel uitmaakt van hun fractie 
 
Openbare zitting 
1. Agendapunt:  Aanstellen en eedaflegging van Bert Cools als 

gemeenteraadslid, ter vervanging van Anthony Abbeloos, 

ontslagnemend 

 

Motivering 
 
Voorgeschiedenis 

- Proces-verbaal van de eedaflegging en vaststelling van de ranglijst van 
de gemeenteraadsleden van 2 januari 2013 
- Mail van Anthony Abbeloos waarin hij zijn ontslag aanbiedt als 
gemeenteraadslid 
- Mail Van Bieke Celen dat zij haar mandaat als eerste opvolger van 
Anthony Abbeloos niet wenst op te nemen 
- Geloofsbrief van Bert Cools (recent bevolkingsuittreksel, bewijs van 
goed zedelijk gedrag en verklaring op eer dat hij zich niet bevindt in één van 
de gevallen van onverenigbaarheid 
 
Feiten en context 

Omdat Anthony Abbeloos zijn ontslag aanbiedt als gemeenteraadslid, moet 
een opvolger aangesteld worden. 
Uit lijst nr. 8 – NV-H van de gemeenteraadsverkiezingen van 2 januari 2013 blijkt 
dat mevrouw Bieke Celen in aanmerking komt voor opvolging. Mevrouw Celen 
wenst haar mandaat niet op te nemen. 
Uit lijst nr. 8 – NV-H van de gemeenteraadsverkiezingen van 2 januari 2013 blijkt 
dat de heer Bert Cools in aanmerking komt voor opvolging.  
 
 
 
 



139 

 

Juridische grond 
Artikel 11 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 regelt de 
onverenigbaarheid van        
   een gemeenteraadslid 
Artikel 15 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 regelt het ontslag 
van een          
  gemeenteraadslid 
Artikel 16 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 regelt de 
vervanging van een         
  gemeenteraadslid door een      
      opvolger 
Artikel 7 paragraaf 3 van het Gemeentedecreet  
van 15 juli 2005      regelt de 
eedaflegging van een        
   gemeenteraadslid 
 
Advies 

Er is geen advies nodig 
 
Argumentatie 

Uit de verklaring op eer van Bert Cools blijkt dat hij zich niet bevindt in één van 
de gevallen van onverenigbaarheid noch door uitoefening van een bediening 
of wegens bloed- of aanverwantschap. 
Uit de attesten van de dienst burgerzaken blijkt dat Bert Cools de Belgische 
nationaliteit heeft en dat hij voldoet aan de voorwaarden inzake leeftijd en 
woonst. 
 

Besluit 
 
Artikel 1 
De heer Bert Cools wordt onmiddellijk ter zitting uitgenodigd en verzocht, in 
openbare vergadering en in handen van de voorzitter de voorgeschreven eed 
af te leggen, waaraan hij voldoet als volgt : 
" Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen" 
 
Artikel 2 
Het raadslid                                       De voorzitter 
 
 
 
 
 
Bert Cools                         Luc Bouckaert 
 
Artikel 3 
Bert Cools wordt tot gemeenteraadslid-titularis aangesteld. Hij zal het mandaat 
van Anthony Abbeloos, ontslagnemend, voleindigen. 
 
Artikel 4 
Hij zal als laatste voorkomen op de voorrangstabel van de 
gemeenteraadsleden. 
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2. Agendapunt:  Akteneming budget 2019 Kerkfabriek Sint-Niklaas 

 

Motivering 
 
Voorgeschiedenis 
- Op 10/09/2018 keurt de kerkraad het budget 2019 goed. 
- Op 11/09/2018 wordt het budget 2019 bezorgd aan het gemeentebestuur 
Hemiksem. 
 
Feiten en context 
 
De gemeenteraad dient akte te nemen van het budget 2019 van de 
kerkfabriek Sint-Niklaas. 
 
Juridische grond 
Omzendbrief BB 2008/06 van 18 juli 2008 regelt de boekhouding van de besturen van 

de eredienst 
Omzendbrief 2008/01 van 22 februari 2008 regelt de materiële organisatie en werking 

van de eredienst 
Omzendbrief 2007/01 van 12 januari 2007 regelt de boekhouding van de besturen van 

de eredienst 
Besluit van de Vlaamse Regering van 13 
oktober 2006, gewijzigd bij besluit van 5 
september 2008 

algemeen reglement op de boekhouding 
van de eredienst 

Decreet van 7 mei 2004 materiële organisatie en werking van de 
eredienst 

 
 
 

Besluit 
 
Artikel 1: 
De gemeenteraad neemt akte van het budget 2019 van de kerkfabriek Sint-
Niklaas, waarvan kopie in bijlage. 
 

  

3. Agendapunt:  Begraafplaats - Beëindigen van het recht van concessies 

(eeuwigdurende concessies) 

 

Motivering 
 
Voorgeschiedenis 

• Op 28 september 2004 werd door de gemeenteraad de gemeentelijke 
reglementering voor de begraafplaats en lijkbezorging goedgekeurd. 

• Op 4 oktober 2016 werd een akte van vaststelling opgesteld in verband 
met het verstrijken van eeuwigdurende grondconcessies. 

 
Feiten en context 
Deze akten van vaststelling werden aan de graven en aan de ingang van de 
gemeentelijke  begraafplaats kenbaar gemaakt. 
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Juridische grond 
 
Decreet van 16 januari 2004 regelt de schikkingen op de begraafplaatsen 

en lijkbezorging 
 
Advies 
Er is geen advies vereist. 
 
Argumentatie 
De procedure tot verlenging werd aan de bevolking medegedeeld. Er werd 
één concessie verlengd. 
 
Financiële gevolgen 
Geen financiële 
gevolgen 

   

 
 

Besluit 
 
21 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, Annick De Wever en Bert Cools 
 
Artikel 1 
De gemeenteraad beslist: 
de onderstaande grondconcessies op te heffen  
 
volgnummer ligging naam en voornaam  overlijdensdatum 

EEU2016/0791 Park D Van Bulck Emma +05/06/1964 
  Beeckmans Josephus +17/01/1966 
EEU2016/062 Park D Mostien Pauline +01/04/1959 
  Pirson René +02/07/1966 
EEU2016/0376 Park A Fevrier Louis +29/08/1944 
  Houssiere Hermanie +02/04/1966 
EEU2016/0782 Park D Goris Elisabeth +11/03/1963 
  Baligand Eduardus +10/12/1966 
EEU2015/0104 Park D De Meester Hendrik +18/08/1955 
  Avonts Ludovica +22/06/1965 
 
 
 
Artikel 2 
De grafzerken zullen door de gemeentelijke diensten verwijderd worden. 
 
 

  

4. Agendapunt:  Begraafplaats - Beëindigen tijdelijke concessies 

 

Motivering 
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Voorgeschiedenis 
• Op 28 september 2004 werd door de gemeenteraad de gemeentelijke 

reglementering voor de begraafplaats en lijkbezorging goedgekeurd. 
• Op 20 oktober 2017 werd een akte van vaststelling opgesteld in 

verband met het verstrijken van tijdelijke grondconcessies. 
 
Feiten en context 

• Deze akten van vaststelling werden aan de graven en aan de ingang 
van de gemeentelijke begraafplaats kenbaar gemaakt. 

 
Juridische grond 
 
Decreet van 16 januari 2004 regelt de schikkingen op de begraafplaatsen en 

lijkbezorging. 
 
 
Advies 
Er is geen advies vereist. 
 
Argumentatie 
De procedure tot verlenging werd aan de bevolking medegedeeld. Er werden 
5 concessies verlengd. 
 
Financiële gevolgen 
Geen financiële 
gevolgen 

   

 
 

Besluit 
 
21 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, Annick De Wever en Bert Cools 
 
Artikel 1 
De gemeenteraad beslist: 
de onderstaande concessies op te heffen 
 
volgnummer  ligging naam en voornaam overlijdensdatum 

CON2017/0813 Park D Van der Veken Franciscus +11/04/1966 
  Coomans Maria +30/06/1987 
CON2017/0811 Park D Van den Bossche Michel +12/08/1987 
CON2017/0215 Park A Geerts Kamiel +28/07/1962 
  Apers Josephina +08/12/1987 
 
Artikel 2 
De grafzerken zullen door de gemeentelijke diensten verwijderd worden. 
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5. Agendapunt:  Mobiliteit - aanvullend politiereglement - instellen 

Schoolstraat Jan Sanderslaan 

 

Motivering 
 
Voorgeschiedenis 

• Bij het schoolbegin en schooleinde is er in de Jan Sanderslaan een 
drukte. De straat is te smal voor een vermenging van de vele 
schoolkinderen die te voet of met de fiets komen en de ouders die zo 
kort mogelijk bij de school willen komen met de wagen. 

• Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen dd. 
08/10/2018. 

 
Feiten en context 

• niet van toepassing 
 
Juridische grond 
 
Nieuwe gemeentewet van 24/06/1988 artikelen 119, 130 bis en 135 
Gemeentedecreet van 15/07/2005 artikel 135§2 
Koninklijk Besluit van 16/03/1968 betreffende de politie van het wegverkeer 
Koninklijk Besluit van 01/12/1975 houdende algemeen reglement op de politie 

van het wegverkeer en van het gebruik van 
de openbare weg 

Ministerieel Besluit van 11/10/1976 bepaald de minimumafmetingen en de 
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de 
verkeerstekens 

 
Advies 
Er is geen advies vereist. 
 
Argumentatie 
 
Voorstel om van de Jan Sanderslaan tussen de Assestraat en de Meidoornlaan 
om te vormen tot een schoolstraat. De school begint 's morgens om 08u25 en 's 
avonds stopt de school om 15u25. Het is dus aangewezen om de schoolstraat 
in te stellen elke werkdag van 08u15 tot 08u45 en van 15u15 tot 15u45 en dus 
op die momenten geen auto's toe te laten in de Jan Sanderslaan (gedeelte 
tussen Assestraat en Meidoornlaan). Op woensdag eveneens niet van 11u45 
tot 12u15. 
 
Dit betekent dat de leerkrachten tijdens deze uren ook niet in de straat kunnen 
rijden. 
 
Deze maatregel zal enkel gelden tijdens de schooldagen en niet tijdens 
vakantiedagen. 
 
Deze maatregel wordt meegedeeld door het plaatsen van naders met 
verlichting en de verkeersborden C3, M2 en bord 'schoolstraat' 
 
De school zorgt zelf voor het plaatsen en verwijderen van de verkeersborden. 
De rijbaan wordt dadelijk terug opengesteld na het vertrek van de kinderen en 
niet langer afgesloten dan noodzakelijk. 
 
Aan de bewoners kan een toelating gegeven worden om tijdens de 
schoolstraaturen in de straat te rijden. 
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Als communicatiemiddel, zal aan de bewoners en de ouders een brief 
geschreven worden, waarin het project uitgelegd wordt.  
 
Na een proefperiode van 6 weken zal het project geëvalueerd worden.  
 
Binnen de proefperiode wordt advies gevraagd aan de lokale politie en wordt 
de optie van het vervoer van de kinderen met de schoolbus binnen het 
project van de schoolstraat bekeken. 
Daarna kan overgegaan worden tot een definitieve maatregel. 
 

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, Nicky 
Cauwenberghs, Tom De Wit, Annick De Wever en Bert Cools 
4 stemmen tegen: Nele Cornelis, Helke Verdick, Gregory Müsing en Rita 
Goossens 
1 onthouding: Cliff Mostien 
 
Artikel 1 
De gemeenteraad beslist: 

• De onderstaande maatregel is tijdelijk. 
• Van 21 november 2018 tot en met 21 december 2018 op schooldagen. 
• Dit telkens en slechts in de Jan Sanderslaan - gedeelte tussen de 

Assestraat en Meidoornlaan. 
◦ 08u15 tot 08u45 op maandag tot en met vrijdag 
◦ 15u15 tot en met 15u45 op maandag, dinsdag, donderdag en 

vrijdag 
◦ 11u45 tot 12u15 op woensdag 

• Deze maatregel geldt niet tijdens vakantiedagen 
 
De toegang is verboden in beide richtingen, voor gemotoriseerd verkeer 
De maatregel geldt niet voor fietsers 
De toegang is niet verboden voor uitrijdend verkeer van buurtbewoners, 
weliswaar aan een trage snelheid en rekening houdend met voetgangers en 
fietsers. 
 
Dit wordt gesignaleerd door : 

• verkeersbord C3 
• de verkeersborden worden aangevuld met onderborden M2, 

'Schoolstraat'. 
 
Artikel 2 
Binnen de proefperiode wordt advies gevraagd aan de lokale politie en wordt 
de optie van het vervoer van de kinderen met de schoolbus binnen het 
project van de schoolstraat bekeken. 
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6. Agendapunt:  Heraanleg ontsluiting Heemsdaalstraat/ Goedkeuring 

overeenkomst POM Antwerpen en de gemeente. 

 

Motivering 
 
Voorgeschiedenis 
In 2011 maakte POM Antwerpen een projectplan op voor het bedrijventerrein 
gelegen rond de Heemsdaalstraat (zie bijlage 1). Dat projectplan werd 
opgemaakt in overleg met het gemeentebestuur en de betrokken bedrijven 
en voorzag een volledige vernieuwing van de interne ontsluiting van het 
bedrijventerrein. De huidige historisch gegroeide situatie is op meerdere 
vlakken problematisch, welke enkel via een gestructureerde samenwerking 
tussen alle betrokkenen kan opgelost worden.  
Het projectplan bevatte een concreet voorontwerp voor een nieuwe wegenis 
waarlangs alle bedrijven kunnen ontsluiten naar de Antwerpsesteenweg. Deze 
ontsluiting werd geconcipieerd als een centrale openbare weg behorende tot 
het openbaar domein (nieuwe Heemsdaalstraat), aangevuld met interne 
ontsluitingsinfrastructuur met een privaat of semi-privaat statuut. 
In eerste instantie werd een financieringsvoorstel aan de bedrijven 
overgemaakt voor de realisatie van de volledige nieuwe weginfrastructuur 
(publiek + semi-privaat deel). Hierover werd geen akkoord bekomen.  
Vervolgens kwam de vraag van Elia om onder de Heemsdaalstraat een 
hoogspanningsleiding aan te brengen. Dit in het kader van een klantenproject. 
Elia aanvaardt de voorwaarde van het gemeentebestuur dat Elia volledig zal 
instaan voor de kosten van de heraanleg van de Heemsdaalstraat in een zone 
van ca. 3,2 meter boven de hoogspanningsleiding  
Elia is akkoord dat POM Antwerpen wordt gelast voor de ganse administratieve 
begeleiding en coördinatie van de heraanleg  van de Heemsdaalstraat. 
(zie bijlage 3 voor standpunt Elia) 
POM Antwerpen stelt een "overeenkomst herwaardering Hemiksem 
Heemsdaalstraat" op ter goedkeuring door het college van de gemeente 
Hemiksem. 
Collegebeslissing dd. 10 september 2018 met goedkeuring van de door POM 
Antwerpen "overeenkomst herwaardering Hemiksem Heemsdaalstraat". 
 
Feiten en context 
Er zijn geen feiten en context. 
 
Juridische grond 
gemeentedecreet artikel 42  regelt de bevoegdheden van de 

gemeenteraad 
 
 
Argumentatie 
Taken POM Antwerpen: 
POM Antwerpen neemt de trekkersrol in de realisatie van de Heemsdaalstraat. 
Dit betekent onder meer: 
- Het aanstellen van een ontwerpbureau voor de actualisering van het 
voorontwerp, de opmaak van het ontwerp, het technisch verslag voor het 
grondverzet, archeologienota indien noodzakelijk, het dossier van de 
vergunningsaanvraag opstellen voor indiening, het aanbestedingsdossier en 
de administratieve begeleiding van de werken 
- In overleg met de gemeente, adviserende administraties en de 
bedrijven een voorontwerp en ontwerp van de nieuwe Heemsdaalstraat ter 
goedkeuring voorleggen. Vertrekpunt is het projectplan uit 2011. Een 
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aandachtspunt is onder meer het integreren van een oplossing voor het 
vrachtwagenparkeren. 
- Het ondertekenen van de aanvraag tot het bekomen van een 
omgevingsvergunning voor de realisatie van de weg 
- Het aanvragen van eventuele subsidies bij het Vlaams Agentschap 
Ondernemen en Innoveren (VLAIO) voor deze werken 
- Het organiseren van de volledige administratieve  
aanbestedingsprocedure voor de realisatie van de werken, conform de van 
toepassing zijnde wetgeving overheidsopdrachten 
- In overleg met het aan te  stellen ontwerpbureau het aanstellen van 
een aannemer, de administratief-technische begeleiding van de werf tot en 
met de definitieve oplevering, aanstellen veiligheidscoördinatie uitvoering, 
aanvaarding van facturen van de werken, na controle door het aan te stellen 
ontwerpbureau.  
- In overleg met de bedrijven de organisatie van “minder hinder”- 
maatregelen voor de continuïteit van de bedrijfsvoering organiseren en laten 
uitvoeren. 
- De prefinanciering van het project behoort niet tot taken van de POM, 
tenzij hierover een afzonderlijk akkoord zal worden gemaakt.  
 
Taken gemeente Hemiksem: 
De gemeente Hemiksem behoudt haar volle bevoegdheden, wat impliceert 
dat minstens volgende besluiten (niet-limitatief)  door het gemeentebestuur 
moeten genomen worden: 
- Goedkeuring van het bestek voor de aanstelling van een ontwerper 
- Goedkeuring van het voorontwerp en het ontwerp van de wegenis 
- Aanpassingen van rooilijnplannen van buurtwegen, indien dit nodig zou 
blijken 
- Goedkeuring van het bestek van de aanbesteding der werken 
- Deelname aan voorlopige en definitieve oplevering van de werken 
 
 
Financiële gevolgen 
POM Antwerpen zal integraal worden vergoed voor haar kosten aangaande 
het inzetten van haar mankracht en het inhuren van externe expertise.  
De totale kostprijs van de werken zal worden gefinancierd door een 
combinatie van subsidies van de Vlaamse overheid, Elia, de aanpalende 
bedrijven en het gemeentebestuur. Louter ter informatieve titel wordt een 
eerste indicatieve raming van de te verwachten kosten en de financiering 
ervan weergegeven in bijlage 2 bij deze overeenkomst.  
De afspraken met betrekking tot de te volgen werkwijze inzake doorrekening 
van POM aan derden en aan het gemeentebestuur worden gemaakt via 
aanvullende overeenkomsten met de gemeente Hemiksem en de andere 
financierende partijen.  
De financiële gevolgen voor de gemeente zijn te voorzien in het BBC 2019/25. 
 

Besluit 
 
21 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, Annick De Wever en Bert Cools 
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Artikel 1 
De gemeenteraad beslist: 
goedkeuring te geven aan de door POM Antwerpen opgestelde 
"Overeenkomst herwaardering Hemiksem Heemsdaalstraat". 
 
Artikel 2 
POM Antwerpen zal integraal worden vergoed voor haar kosten aangaande 
het inzetten van haar mankracht en het inhuren van externe expertise.  
De financiële gevolgen voor de gemeente zijn te voorzien in het BBC 2019/25. 
 

  

7. Agendapunt:  Gunstig advies ontwerp landinrichtingsplan Open ruimte 

verbindingen Rupelstreek 

 

Motivering 
 
Voorgeschiedenis 

• Op 16 mei 2014 keurde de Vlaamse regering het landinrichtingsproject 
Rupelstreek goed. 

• Op 7 mei 2018 werd het ontwerp van Landinrichtingsplan 
'Openruimteverbindingen Rupelstreek' voorgesteld in de 
planbegeleidingsgroep waar ook de gemeente Hemiksem deel van 
uitmaakt. 

• Brief van 20 juni 2018 van VLM met de vraag tot het organiseren van 
een openbaar onderzoek en het formuleren van een advies over het 
bovengenoemd voorontwerp. 

• Het openbaar onderzoek liep van 25 juni tot 24 juli 2018 
• Op 10 september 2018 gaf het college een gunstig advies voor het 

ontwerp. 
 
Feiten en context 

Tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaarschriften ontvangen. 
 
In Hemiksem worden volgende maatregelen voorzien: 

• Omgeving Bredestraat 
◦ aanleg plein met onthaalinfrastructuur 
◦ aanleg wandelpad / bomenbrug / avonturenpad 

• Ter Locht 
◦ 13 maatregelen o.a. rugstreeppad 

• Gans grondgebied 
◦ aanleg onthaalinfrastructuur 
◦ aanleg belevingspunten en uitkijkpunten 
◦ aanleg wandelpad / avonturenpad 
◦ aankoop / erfpacht / erfdienstbaarheid 

• Benedenvliet 
◦ Aanleg brug over de Vliet 
◦ Inrichting dok en omgeving 

 
De raming van het gemeentelijk aandeel in de kosten bedraagt € 315.381,12 
 
Het ontwerp van LIP werd aangepast aan de opmerkingen uit het openbaar 
onderzoek. 
 
Juridische grond 

Besluit van de Vlaamse regering van 6 juni Betreffende de landinrichting 
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2014 
gemeentedecreet artikel 42 regelt de bevoegdheden van de 

gemeenteraad 
 
Advies 

Advies TD: Gunstig 

 
Financiële gevolgen 
Financiële gevolgen 
voorzien 

€ 315.381,12 Op actie 7/2/3/5 is  
€ 963.296,62 voorzien 

 

 
 

Besluit 
 
21 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, Annick De Wever en Bert Cools 
 
Artikel 1 
De gemeenteraad beslist om  het ontwerp van Landinrichtingsplan 
'Openruimteverbindingen Rupelstreek' goed te keuren. 
 

  

8. Agendapunt:  Parkeerplaats personen handicap Europalaan 

 

Motivering 
 
Voorgeschiedenis 

• Vraag van 18 oktober 2018 van bewoner Bouwerijstraat 3 om aan de 
overkant van Europalaan 95 een parkeerplaats te krijgen voor 
voertuigen gebruikt door personen met een handicap. 

• Collegebesluit van 11 juni 2012 met de voorwaarden voor het krijgen 
van een parkeerplaats voor voertuigen gebruikt door personen met 
een handicap.  

• De voorwaarden zijn: 
-op een loopafstand van 100 meter van de woning van de 
aanvrager mag geen voorbehouden parkeerplaats met 
parkeerkaart zijn 
-er dient een voertuig te zijn ingeschreven op het adres van 
de aanvrager 
-aan de woning van de aanvrager mag geen oprit of 
garage zijn 
-de aanvrager dient een parkeerkaart te hebben 
bij afwezigheid van meerdere maanden dient het 
gemeentebestuur verwittigd te worden zodat de plaats 
tijdelijk kan afgesloten worden. 

• Collegebesluit van 29 oktober 2018 waarin de aanvraag ontvankelijk is 
verklaard en wordt verwezen naar de gemeenteraad. 

 
Feiten en context 

De aanvrager voldoet aan de opgelegde voorwaarden.  
Bouwerijstraat 3 is op de hoek van de Europalaan.  Europalaan 95 is net achter 
de hoek van de Bouwerijstraat. 
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Juridische grond 

• KB van 16 maart 1968 betreffende de politie op het wegverkeer. 
• KB van 13 december 1975 houdende reglement op de politie van het 

wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. 
• Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 bepaalt de minimumafmetingen 

van plaatsingsvoorwaarden voor verkeerstekens. 
• Ministeriële omzendbrief van 14 november 1977 regelt de aanvullende 

verkeersreglementen en de plaatsing van verkeerstekens. 
• Ministeriële omzendbrief van 3 april 2001 bepaalt de 

minimumvoorwaarden voor het bekomen van een parkeerplaats voor 
de woning voor voertuigen gebruikt door personen met een handicap. 

• Gemeentedecreet. 
 
Advies 

Er is geen advies nodig. 
 
Argumentatie 

Omdat de aanvrager voldoet aan de voorwaarden kan de vraag worden 
goedgekeurd. 
 

Financiële gevolgen 

Geen financiële gevolgen 
 

Besluit 
 
21 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, Annick De Wever en Bert Cools 
 
Artikel 1 
de gemeenteraad beslist: 
De aanvraag voor het aanleggen van een parkeerplaats voor voertuigen 
gebruikt door personen met een handicap, Europalaan aan de overkant van 
nr. 95, goed te keuren. 
Artikel 2 
De technische dienst plaatst verkeersbord E9 A met onderbord aan de 
overkant van Europalaan 95. 
 

De voorzitter schorst de zitting om 20.23 uur 

De voorzitter opent de zitting om 20.31 uur 

 

9. Agendapunt:  Machtiging goedkeuren besluiten en aanduiden 

vertegenwoordiger AV op 14 december 2018 van INTEGAN 

 

Motivering 
 
Voorgeschiedenis 

• Beslissing van de gemeenteraad van 21 mei 2013 waarbij raadslid Eddy 
De Herdt aangeduid wordt als vertegenwoordiger voor de algemene 
vergaderingen voor de verdere legislatuur 
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• Brief van INTEGAN van 23 oktober 2018 vermeldt de dagorde voor de 
algemene vergadering op 14 december 2018 

• Statuten van INTEGAN 

 

Feiten en context 

De gemeenteraad moet goedkeuring verlenen aan de agendapunten van de 
algemene vergadering van 14 december 2018 : 

1) Verslag vorige vergadering van 29 juni 2018 
2) Begroting  
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 

 
Eddy De Herdt werd reeds aangeduid als vertegenwoordiger voor de 
algemene vergaderingen voor de verdere legislatuur. 
Raadslid Eddy De Herdt maakt geen deel meer uit van de s.pa fractie en de 
bestuursmeerderheid. Daarom is het nodig om een nieuwe vertegenwoordiger 
uit de meerderheid van de gemeenteraad aan te duiden als afgevaardigde 
voor de algemene vergaderingen in Integan. 
Het college stelt voor om schepen Stefan Van Linden aan te duiden als 
vertegenwoordiger voor de verdere legislatuur. 
Het mandaat van deze vertegenwoordiger dient te worden vastgelegd. 
 
Juridische grond 
Artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 Regelt dat de vaststelling van het mandaat 

van de vertegenwoordiger herhaald wordt 
voor elke algemene vergadering 

Artikels 19 tot en met 26 van het 
Gemeentedecreet 

Regelt de vergaderingen en de 
beraadslagingen van de gemeenteraad 
 

Artikel 42 van het Gemeentedecreet Regelt de bevoegdheid van de 
gemeenteraad 

 
  
Advies 

Er is geen advies nodig. 
 
Argumentatie 

Raadslid Eddy De Herdt maakt geen deel meer uit van de 
bestuursmeerderheid. Daarom is het nodig om een ander raadslid aan te 
duiden als afgevaardigde voor de algemene vergaderingen in Integan. 
Het college stelt voor om schepen Stefan Van Linden aan te duiden als 
vertegenwoordiger voor de verdere legislatuur. 
Er zijn geen redenen voorhanden om de goedkeuring van de agendapunten 
te weigeren. 
 
Financiële gevolgen 
Geen financiële 
gevolgen 

   

 

Besluit 
Aanduiden vertegenwoordiger Na geheime stemming:  
11 stemmen voor 



151 

 

9 stemmen tegen 
1 onthouding 
 
 
Mandaat : 21 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, Annick De Wever 
en Bert Cools 
 
Artikel 1 
De gemeenteraad duidt de gemeentelijke vertegenwoordiger aan voor de 
algemene vergaderingen van Integan tot 31 december 2018 : 
Schepen Stefan Van Linden, Antwerpsesteenweg 159 - 2620 Hemiksem 

 
Artikel 2 
De gemeenteraad beslist: 
Goedkeuring te verlenen aan de diverse punten op de agenda van de 
algemene vergadering van 14 december 2018. 
 
Artikel 3 
De gemeentelijke vertegenwoordiger wordt gemandateerd om op de 
algemene vergadering waarvan sprake in artikel 1 (of iedere andere datum 
waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen conform artikel 
1. 
 
Artikel 4 
Een kopie van dit besluit wordt overgemaakt aan INTEGAN. 
 

  

10. Agendapunt:  Machtiging goedkeuren besluiten en aanduiden 

vertegenwoordigers algemene vergadering op 17 december 2018 van 

Ivebica 

 

Motivering 
 
Voorgeschiedenis 

• Beslissing van de gemeenteraad van 21 mei 2013 waarbij  
Stefan Van Linden 
Ria Maes 
Vicky Dombret 
Walter Van den Bogaert 
aangeduid werden als vertegenwoordigers voor de algemene vergaderingen 
voor de verdere legislatuur 

• Beslissing van de gemeenteraad van 17 september 2013 waarbij Tom 
De Wit werd aangeduid als vertegenwoordiger voor de verdere 
legislatuur 

• Beslissing van de gemeenteraad van 18 oktober 2016 waarbij Annick 
De Wever werd aangeduid als vertegenwoordiger voor de verdere 
legislatuur tvv Vicky Dombret 

•     Brief van Ivebica van 22 oktober 2018 de dagorde voor de algemene 
vergadering op 17 december 2018 

• Statuten van Ivebic 
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Feiten en context 

De gemeenteraad moet goedkeuring verlenen aan de agendapunten van de 
algemene vergadering van 17 december 2018 : 
1. Vaststelling van het aantal aanwezige aandelen 
2. Samenstelling van het bureau 
3. Begroting voor het werkjaar 2019 
4. Beleidsnota 2019 
5. Goedkeuring van het mandaat van de commissaris-bedrijfsrevisor 
6. Goedkeuring van de notulen van de Algemene Vergadering 
 
Stefan Van Linden, Ria Maes, Walter Van den Bogaert, Tom De Wit en Annick 
De Wever werden reeds aangeduid als vertegenwoordigers voor de algemene 
vergaderingen voor de verdere legislatuur. 
Omdat het gemeentebestuur van Niel ook deel uitmaakt van Ivebica, kan het 
gemeentebestuur van Hemiksem slechts 3 vertegenwoordigers aanduiden ipv 
de reeds aangeduide 5 vertegenwoordigers. 
Het college stelt voor om schepen Stefan Van Linden, Walter Van den Bogaert 
en Annick De Wever aan te duiden als vertegenwoordiger voor de verdere 
legislatuur. 
Het mandaat van deze vertegenwoordigers dient te worden vastgelegd. 
 
Juridische grond 
Artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 Regelt dat de vaststelling van het mandaat 

van de vertegenwoordiger herhaald wordt 
voor elke algemene vergadering 

Artikels 19 tot en met 26 van het 
Gemeentedecreet 

Regelt de vergaderingen en de 
beraadslagingen van de gemeenteraad 
 

Artikel 42 van het Gemeentedecreet 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 
Vertegenwoordiger Stefan Van Linden Na geheime stemming:  
11 stemmen voor 
9 stemmen tegen 
1 onthouding 
 
Vertegenwoordiger Annick De Wever Na geheime stemming:  
12 stemmen voor 
9 stemmen tegen 
 
Vertegenwoordiger Walter Van den Bogaert Na geheime stemming:  
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12 stemmen voor 
9 stemmen tegen 
 
 
Mandaat : 21 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, Annick De Wever 
en Bert Cools 
 
Artikel 1 
De gemeenteraad duidt de gemeentelijke vertegenwoordigers aan voor de 
algemene vergadering van Ivebica op 17 december 2018 : 
Stefan Van Linden 
Walter Van den Bogaert  
Annick De Wever  
 
Artikel 2 
De gemeenteraad beslist: 
Goedkeuring te verlenen aan de diverse punten op de agenda van de 
algemene vergadering van 17 december 2018. 
 
Artikel 3 
De gemeentelijke vertegenwoordigers worden gemandateerd om op de 
algemene vergadering waarvan sprake in artikel 1 (of iedere andere datum 
waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen conform artikel 
1. 
 
Artikel 4 
Een kopie van dit besluit wordt overgemaakt aan Ivebica. 
 

  

 

11. Agendapunt:  Machtiging goedkeuren besluiten algemene vergadering 

op 19 december 2018 van Pontes 

 

Motivering 
 
Voorgeschiedenis 

• Beslissing van de gemeenteraad van 21 mei 2013 waarbij raadslid 
Francois Boddaert  aangeduid wordt als vertegenwoordiger voor de 
algemene vergaderingen voor de verdere legislatuur 
• Brief van Pontes van 29 oktober 2018 vermeldt de dagorde voor de 
algemene vergadering op 19 december 2018 

• Statuten van Pontes 
 

Feiten en context 

De gemeenteraad moet goedkeuring verlenen aan de agendapunten van de 
algemene vergadering van 19 december 2018: 
1.           Algemene vergadering: verslag 4 juli 2018 – goedkeuring 
2.           Beleid: beleidsnota 2019 – goedkeuring 
3.           Financiën: budget 2019 – goedkeuring 
4.           Financiën: aanstelling bedrijfsrevisor (boekjaren 2018-2020) – 
goedkeuring 
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5.           Bestuur: fusie gemeenten Overpelt en Neerpelt – goedkeuring 
6.           Bestuur: voorstel provincie Antwerpen i.v.m. waardering aandelen – 
goedkeuring 
7.           Beleid: evaluatienota 2013-2018 – goedkeuring 
8.           Varia en rondvraag 
 
Francois Boddaert 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 Regelt dat de vaststelling van het mandaat 

van de vertegenwoordiger herhaald wordt 
voor elke algemene vergadering 

Artikels 19 tot en met 26 van het 
Gemeentedecreet 

Regelt de vergaderingen en de 
beraadslagingen van de gemeenteraad 
 

Artikel 42 van het Gemeentedecreet 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 
 
21 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, Annick De Wever en Bert Cools 
 
Artikel 1 
De gemeenteraad beslist: 
Goedkeuring te verlenen aan de diverse punten op de agenda van de 
algemene vergadering van 19 december 2018. 
 
Artikel 2 
De gemeentelijke vertegenwoordiger wordt gemandateerd om op de 
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 Pontes. 
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12. Agendapunt:  Machtiging goedkeuren besluiten BAV op 14 december 

2018 van Cipal 

 

Motivering 
 
Voorgeschiedenis 

• Beslissing van de gemeenteraad van 17 september 2013 waarbij 
raadslid Tom De Wit aangeduid wordt als vertegenwoordiger voor de 
algemene vergaderingen voor de verdere legislatuur 

• Beslissing van de gemeenteraad van 17 mei 2016 waarbij raadslid 
Walter Van den Bogaert aangeduid wordt als vertegenwoordiger voor 
de algemene vergaderingen voor de verdere legislatuur tvv Tom De 
Wit 

• Brief van Cipal van 12 september 2018 vermeldt de dagorde voor de 
BAV op 14 december 2018 

• Statuten van Cipal  
 

Feiten en context 

De gemeenteraad moet goedkeuring verlenen aan de agendapunten van de 
BAV van 14 december 2018 : 
 
- statutenwijziging 
 
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”; 



156 

 

- in artikel 15, §1, eerste zin wordt tussen “de” en “deelnemers” het woord 
“gemeentelijke” ingevoegd; 
- 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 
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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. 
 
 
Walter Van den Bogaert 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 Regelt dat de vaststelling van het mandaat 

van de vertegenwoordiger herhaald wordt 
voor elke algemene vergadering 

Artikels 19 tot en met 26 van het 
Gemeentedecreet 

Regelt de vergaderingen en de 
beraadslagingen van de gemeenteraad 
 

Artikel 42 van het Gemeentedecreet 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 
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21 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, Annick De Wever en Bert Cools 
 
Artikel 1 
De gemeenteraad beslist: 
Goedkeuring te verlenen aan de diverse punten op de agenda van de BAV 
van 14 december 2018. 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 de hierna goedgekeurde 
artikelen eigen. 
 
Artikel 2: Keurt de wijziging van artikel 5 van de statuten goed. 
 
Artikel 3:  Keurt de wijziging van artikel 36, §1 van de statuten goed. 
 
Artikel 4:  Keurt de wijziging van artikel 37 van de statuten goed. 
 
Artikel 5:  Keurt de invoeging van een nieuw artikel 49 in de statuten 
goed. 
 
Artikel 6:  Keurt de wijzigingen aan het opschrift van de statuten goed om 
deze in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten. 
 
Artikel 7: 
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 8: 
Een kopie van dit besluit wordt overgemaakt aan Cipal. 
 

  

 

13. 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 22 oktober 2018 vermeldt de dagorde voor de BAV op 
17 december 2018  

• Artikel 22 van de statuten van Pidpa 

 

Feiten en context 

De gemeenteraad moet goedkeuring verlenen aan de agendapunten van de 
algemene vergadering van 17 december 2018 : 
1. Nazicht van de volmachten/raadsbesluiten voor de afgevaardigden. 
2. Statutenwijziging - goedkeuring. 
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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. 
 
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 Regelt dat de vaststelling van het mandaat 

van de vertegenwoordiger herhaald wordt 
voor elke algemene vergadering 

Artikels 19 tot en met 26 van het 
Gemeentedecreet 

Regelt de vergaderingen en de 
beraadslagingen van de gemeenteraad 
 

Artikel 42 van het Gemeentedecreet Regelt de bevoegdheid van de 
gemeenteraad 

Decreet lokaal bestuur 22 december 2017  
 
  
Advies 

Er is geen advies nodig. 
 
Argumentatie 

Er zijn geen redenen voorhanden om de goedkeuring van de agendapunten 
van de algemene vergadering te weigeren. 
 
 

Besluit 
 
21 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, Annick De Wever en Bert Cools 
 
Artikel 1 
De gemeenteraad beslist: 
Goedkeuring te verlenen aan de diverse punten op de agenda van de 
buitengewone algemene vergadering van 17 december 2018. 
 
Artikel 2 
De gemeentelijke vertegenwoordigers worden gemandateerd om op de 
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 Pidpa. 
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14. Agendapunt:  Machtiging goedkeuren besluiten BAV op 19 december 

2018 van Igean dienstverlening 

 

Motivering 
 
Voorgeschiedenis 

• Beslissing van de gemeenteraad van 21 mei 2013 waarbij raadslid 
Francois Boddaert aangeduid wordt als vertegenwoordiger voor de algemene 
vergaderingen voor de verdere legislatuur 
• Brief van Igean dienstverlening van 17 september 2018 vermeldt de 
dagorde voor de BAV op 19 december 2018 

• Statuten van Igean dienstverlening 

 

Feiten en context 

De gemeenteraad moet goedkeuring verlenen aan de agendapunten van de 
BAV van 19 december 2018 : 

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 

 
Francois Boddaert 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 Regelt dat de vaststelling van het mandaat 

van de vertegenwoordiger herhaald wordt 
voor elke algemene vergadering 

Artikels 19 tot en met 26 van het 
Gemeentedecreet 

Regelt de vergaderingen en de 
beraadslagingen van de gemeenteraad 
 

Artikel 42 van het Gemeentedecreet 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 
 
21 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, 
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Helke Verdick, Ria Maes, Cliff Mostien, Nicky Cauwenberghs, Gregory Müsing, 
Rita Goossens, Tom De Wit, Annick De Wever en Bert Cools 
 
Artikel 1 
De gemeenteraad beslist: 
Goedkeuring te verlenen aan de diverse punten op de agenda van de BAV 
van 19 december 2018. 
 
Artikel 2 
De gemeentelijke vertegenwoordiger wordt gemandateerd om op de 
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 Igean dienstverlening. 
 

  

15. Agendapunt:  Machtiging goedkeuren besluiten BAV op 19 december 

2018 van Igean milieu & veiligheid 

 

Motivering 
 
Voorgeschiedenis 

• Beslissing van de gemeenteraad van 21 mei 2013 waarbij raadslid 
Francois Boddaert aangeduid wordt als vertegenwoordiger voor de algemene 
vergaderingen voor de verdere legislatuur 
• Brief van Igean milieu & veiligheid van 17 september 2018 vermeldt de 
dagorde voor de BAV op 19 december 2018 

• Statuten van Igean milieu & veiligheid 

 

Feiten en context 

De gemeenteraad moet goedkeuring verlenen aan de agendapunten van de 
BAV van 19 december 2018 : 

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 

 
Francois Boddaert 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 Regelt dat de vaststelling van het mandaat 

van de vertegenwoordiger herhaald wordt 
voor elke algemene vergadering 

Artikels 19 tot en met 26 van het 
Gemeentedecreet 

Regelt de vergaderingen en de 
beraadslagingen van de gemeenteraad 
 

Artikel 42 van het Gemeentedecreet Regelt de bevoegdheid van de 
gemeenteraad 
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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 
 
21 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, Annick De Wever en Bert Cools 
 
Artikel 1 
De gemeenteraad beslist: 
Goedkeuring te verlenen aan de diverse punten op de agenda van de BAV 
van 19 december 2018. 
 
Artikel 2 
De gemeentelijke vertegenwoordiger wordt gemandateerd om op de 
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 Igean milieu & veiligheid. 
 

  

16. Agendapunt:  Machtiging goedkeuren besluiten buitengewone 

algemene vergadering op 19 december 2018 van Farys/TMVS 

 

Motivering 
 
Voorgeschiedenis 

• Beslissing van de gemeenteraad van 22 september 2015 waarbij 
schepen Stefan Van Linden  aangeduid wordt als vertegenwoordiger voor de 
algemene vergaderingen voor de verdere legislatuur 
• Brief van Farys/TMVS van 25 oktober 2018 vermeldt de dagorde voor de 
buitengewone algemene vergadering op 219ecember 2018 

• Statuten van Farys/TMVS 

 

Feiten en context 

De gemeenteraad moet goedkeuring verlenen aan de agendapunten van de 
buitengewone algemene vergadering van 19 december 2018 : 
 
1. Toetredingen 
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge diverse 
toetredingen 
3. Te ontwikkelen activiteiten en te volgen strategie voor het boekjaar 2019 
4. Begroting 
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5. Benoemingen 
6. Mededelingen 
6.1. Presentiegelden vanaf 2019 
6.2. Overige 
Varia 
 
Schepen 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 Regelt dat de vaststelling van het mandaat 

van de vertegenwoordiger herhaald wordt 
voor elke algemene vergadering 

Artikels 19 tot en met 26 van het 
Gemeentedecreet 

Regelt de vergaderingen en de 
beraadslagingen van de gemeenteraad 
 

Artikel 42 van het Gemeentedecreet 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 
 
21 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, Annick De Wever en Bert Cools 
 
Artikel 1 
De gemeenteraad beslist: 
Goedkeuring te verlenen aan de diverse punten op de agenda van de 
buitengewone algemene vergadering van 19 december 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 Farys/TMVS dv. 
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17. Agendapunt:  Machtiging goedkeuren besluiten BAV op 19 december 

2018 van IVEG 

 

Motivering 
 
Voorgeschiedenis 

• Beslissing van de gemeenteraad van 21 mei 2013 waarbij schepen 
Kristien Vingerhoets en raadslid Vicky Dombret aangeduid worden als 
vertegenwoordigers voor de algemene vergaderingen voor de verdere 
legislatuur 

• Beslissing van de gemeenteraad van 18 oktober 2016 waarbij raadslid 
Annick De Wever aangeduid werd als vertegenwoordiger voor de 
algemene vergaderingen voor de verdere legislatuur tvv Vicky 
Dombret (ontslagnemend raadslid) 

• Brief van IVEG van 20 september 2018 van de opdrachthoudende 
vereniging Iveg 

• Statuten van IVEG 

 

Feiten en context 

De gemeenteraad moet goedkeuring verlenen aan de agendapunten van de 
BAV van 19 december 2018 : 
 
VOORSTELLEN VAN PARTIËLE SPLITSINGEN DOOR OVERNEMING 
 
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 20 juni 2018 
werd een voorstel van partiële splitsing 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 Vennoot-schappen 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:  
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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 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 in het 
vooruitzicht van de fusie van Iveg, IMEA en Integan tot Fluvius Antwerpen. 
 
- In de artikelen 7 en 9 wordt de activiteit strategische participaties 
toegevoegd.  
- In artikel 7 wordt een aanpassing doorgevoerd inzake de aandelen A’ 
(preferente aandelen) en A (niet-preferente aandelen).  
Wat de aandelen betreft sluit deze wijziging aan bij de toegevoegde waarde 
van elke deelnemer in het Eigen Vermogen per activiteit ten opzichte van de 
vergoeding in het betreffende eigen vermogen overeenkomstig de geldende 
regulatoire doelverhouding EV/RAB (momenteel 40 %).  
Wat de winstverdeling betreft wordt, om te voorkomen dat door de toepassing 
van de vergoeding aan de aandelen A’ en A er zich winstverschuivingen 
tussen de reeds bestaande en de nieuw toegetreden gemeenten zouden 
voordoen, gewerkt met een ‘talon’ ten opzichte van de zogenaamde 
referentiewinst van elke gemeente gebaseerd op de ‘theoretische vergoeding 
van de aandelen A’ en A.  
 
Schepen Kristien Vingerhoets en raadslid Annick De Wever werden reeds 
aangeduid als vertegenwoordigers voor de algemene vergaderingen voor de 
verdere legislatuur 
Het mandaat van deze vertegenwoordigers dient te worden vastgelegd. 
 
Juridische grond 
Artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 Regelt dat de vaststelling van het mandaat 

van de vertegenwoordiger herhaald wordt 
voor elke algemene vergadering 

Artikels 19 tot en met 26 van het 
Gemeentedecreet 

Regelt de vergaderingen en de 
beraadslagingen van de gemeenteraad 
 

Artikel 42 van het Gemeentedecreet Regelt de bevoegdheid van de 
gemeenteraad 

 
Advies 

Er is geen advies nodig. 
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Argumentatie 

Er zijn geen redenen voorhanden om de goedkeuring van de agendapunten 
te weigeren. 
 
Financiële gevolgen 
Geen financiële 
gevolgen 

   

 

Besluit 
 
21 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, Annick De Wever en Bert Cools 
 
Artikel 1 
De gemeenteraad beslist: 
Goedkeuring te verlenen aan de diverse punten op de agenda van de BAV 
van 19 december 2018: 
 
1. Goedkeuring van de statutenwijzigingen.  
2. Realisatie van een partiële splitsing door overneming conform art. 677 
en 728 e.v. van het W.Venn. van: 
i. 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 en 
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 



167 

 

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. 
2.4.  Aanvaarding van de uitbreiding van de aansluiting met de activiteit 
elektriciteit van de gemeenten Aartselaar en Stabroek en van de toetreding 
van de gemeenten Borsbeek, Boom, Brecht, Edegem, Hove, Kontich, Lier, Lint, 
Rumst, Schelle, Schilde, Schoten en Wijnegem voor de activiteiten elektriciteit 
en aardgas tot Iveg vanaf 1 april 2019. 
2.5. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen 
van de desbetreffende machtiging naar aanleiding van de besluit 
vorming 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 aan-zien 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 
hypotheek 
bewaarders 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 voor 
gaande agendapunt 1 en 2.1 t.e.m. 2.5 bij authentieke akte te doen 
vaststellen. 
3. Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet 
houdende de intergemeen-telijke 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. 
4. Statutaire benoemingen. 
5. Statutaire mededelingen. 
 
Artikel 2 
Goedkeuring te hechten 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(*); 
Goedkeuring te hechten aan de voorgestelde statutenwijzigingen van de 
opdracht-houdende vereniging Iveg (*). 
(*) onder de hogervermelde opschortende voorwaarden. 
 
 
Artikel 3 
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De gemeentelijke vertegenwoordigers worden gemandateerd om op de BAV 
waarvan sprake in artikel 1 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of 
verdaagd zou worden) te handelen conform artikel 1. 
 
Artikel 4 
Een kopie van dit besluit wordt overgemaakt aan IVEG. 
 

  

18. Agendapunt:  Machtiging goedkeuren besluiten buitengewone 

algemene vergadering op 20 december 2018 van ISVAG 

 

Motivering 
 
Voorgeschiedenis 

• Beslissing van de gemeenteraad van 21 mei 2013 waarbij raadslid 
Walter Van den Bogaert aangeduid wordt als vertegenwoordiger voor de 
algemene vergaderingen voor de verdere legislatuur 
• Brief van ISVAG van 13 september 2018 vermeldt de dagorde voor de 
buitengewone algemene vergadering op 20 december 2018 

• Statuten van ISVAG 

 

Feiten en context 

De gemeenteraad moet goedkeuring verlenen aan de agendapunten van de 
buitengewone algemene vergadering van 20 december 2018: 
1) Samenstelling bureau 
2) Goedkeuring verslag Algemene Vergadering 17 mei 2018 
3) Goedkeuring begroting 2019 
4) Goedkeuring wijziging statuten 
5) Toekomst ISVAG : toelichting aan de leden van de Algemene Vergadering 
 
Walter Van den Bogaert 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 Regelt dat de vaststelling van het mandaat 

van de vertegenwoordiger herhaald wordt 
voor elke algemene vergadering 

Artikels 19 tot en met 26 van het 
Gemeentedecreet 

Regelt de vergaderingen en de 
beraadslagingen van de gemeenteraad 
 

Artikel 42 van het Gemeentedecreet 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 
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Besluit 
 
21 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, Annick De Wever en Bert Cools 
 
Artikel 1 
De gemeenteraad beslist: 
Goedkeuring te verlenen aan de diverse punten op de agenda van de 
buitengewone algemene vergadering van 20 december 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 ISVAG. 
 

  

19. Agendapunt:  Machtiging goedkeuren besluiten buitengewone 

algemene vergadering op 20 december 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 26 oktober 2018 vermeldt de dagorde voor de 
buitengewone algemene vergadering op 20 december 2018 

• Statuten van Water-link 

 

Feiten en context 

De gemeenteraad moet goedkeuring verlenen aan de agendapunten van de 
buitengewone algemene vergadering van 20 december 2018   : 
 
1. Begroting 2018 en overzicht van de te ontwikkelen activiteiten in 2018 
binnen de strategie 2016-22. 
 
2. Fusievoorstel 
 
Kennisneming en bespreking van het fusievoorstel, gezamenlijk opgesteld door 
de bestuursorganen van de bij de fusie betrokken vereniging en vennootschap 
met toepassing van artikel 719 van het Wetboek van vennootschappen, 
neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, 
afdeling Antwerpen, door de over te nemen vennootschap en bij het Belgisch 
Staatsblad door de overnemende vereniging, uiterlijk zes weken voor de 
algemene vergadering welke over de fusie moet beslissen, hierna genoemd 
“het Fusievoorstel”. 
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3. Besluitvorming aangaande de volgende agendapunten: 
Fusiebesluit, waarbij het intergemeentelijk samenwerkingsverband in de 
rechtsvorm van een opdrachthoudende vereniging "water-link", met 
maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 66, BTW-
nummer BE-0204.923.881, ondernemingsnummer (rechtspersonenregister 
Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0204.923.881, bij wijze van met fusie door 
overneming gelijkgestelde verrichting de naamloze vennootschap “Induss”, 
met maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 66, BTW-
nummer BE-0826.855.813, ondernemingsnummer (rechtspersonenregister 
Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0826.855.813, over 
neemt volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden als bepaald in het 
Fusievoorstel. 
Bijzondere volmacht KBO en BTW. 
 
4. Varia en mededelingen 
4.1. Volmacht voor aandeelhouders l Fusievoorstel  
4.2. Beslissingskader interimarbeid l Ter Goedkeuring 
 
 
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 Regelt dat de vaststelling van het mandaat 

van de vertegenwoordiger herhaald wordt 
voor elke algemene vergadering 

Artikels 19 tot en met 26 van het 
Gemeentedecreet 

Regelt de vergaderingen en de 
beraadslagingen van de gemeenteraad 
 

Artikel 42 van het Gemeentedecreet 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 
 
21 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, Annick De Wever en Bert Cools 
 
Artikel 1 
De gemeenteraad beslist: 
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Goedkeuring te verlenen aan de diverse punten op de agenda van de 
buitengewone algemene vergadering  van 20 december 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. 
 

  

20. Agendapunt:  Aanduiden afgevaardigde en machtiging goedkeuren 

besluiten buitengewone algemene vergadering op 14 december 2018 

van Vlotter 

 

Motivering 
 
Voorgeschiedenis 

• Beslissing van de gemeenteraad van 21 mei 2013 waarbij burgemeester 
Luc Bouckaert  aangeduid wordt als vertegenwoordiger voor de algemene 
vergaderingen voor de verdere legislatuur 
• Brief van Vlotter van 31 oktober 2018 vermeldt de dagorde voor de 
buitengewone algemene vergadering op 14 december 2018 

• Statuten van Vlotter 
 

Feiten en context 

De gemeenteraad moet goedkeuring verlenen aan de agendapunten van de 
buitengewone algemene vergadering van 14 december 2018 : 

1) beleidsnota 2019 
2) begroting 2019 
3) rondvraag 

 
Luc Bouckaert werd reeds aangeduid als vertegenwoordiger voor de 
algemene vergaderingen voor de verdere legislatuur. 
De burgemeester is verhinderd om de algemene vergadering bij te wonen.  
Het college stelt voor om raadslid Francois Boddaert aan te duiden als 
vertegenwoordiger. 
Het mandaat van deze vertegenwoordiger dient te worden vastgelegd. 
 
Juridische grond 
Artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 Regelt dat de vaststelling van het mandaat 

van de vertegenwoordiger herhaald wordt 
voor elke algemene vergadering 

Artikels 19 tot en met 26 van het 
Gemeentedecreet 

Regelt de vergaderingen en de 
beraadslagingen van de gemeenteraad 
 

Artikel 42 van het Gemeentedecreet Regelt de bevoegdheid van de 
gemeenteraad 

 
  
Advies 

Er is geen advies nodig. 
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Argumentatie 

Er zijn geen redenen voorhanden om de goedkeuring van de agendapunten 
te weigeren. 
 
Financiële gevolgen 
Geen financiële 
gevolgen 

   

 

Besluit 
Aanduiden vertegenwoordigerNa geheime stemming:  
12 stemmen voor 
9 stemmen tegen 
 
 
Mandaat : 21 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, Annick De Wever 
en Bert Cools 
 
Artikel 1 
De gemeenteraad duidt de gemeentelijke vertegenwoordiger aan voor de 
algemene vergadering van Vlotter op 14 december 2018 : 
Raadslid Francois Boddaert - Unolaan 10 bus 4 - 2620 Hemiksem 
 
Artikel 2 
De gemeenteraad beslist: 
Goedkeuring te verlenen aan de diverse punten op de agenda van de 
buitengewone algemene vergadering van 14 december 2018. 
 
Artikel 3 
De gemeentelijke vertegenwoordiger wordt gemandateerd om op de 
algemene vergadering waarvan sprake in artikel 1 (of iedere andere datum 
waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen conform artikel 
1. 
 
Artikel 4 
Een kopie van dit besluit wordt overgemaakt aan Vlotter. 
 

  

21. Agendapunt:  Aanduiden bestuurder IVEG 

 

Motivering 
 
Voorgeschiedenis 

• Omzendbrief van 11 januari 2002 ivm de toepassing van het decreet 
van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking 

• Beslissing van de gemeenteraad van 19 februari 2013 waarbij raadslid 
Eddy de Herdt werd aangeduid als bestuurder in de intercommunale 
IVEG 
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Feiten en context 
Raadslid Eddy De Herdt maakt geen deel meer uit van de 
bestuursmeerderheid. Daarom is het nodig om een ander raadslid aan te 
duiden als lid van de raad van bestuur in Iveg. 
Het college stelt voor om schepen Stefan Van Linden aan te duiden als lid van 
de raad van bestuur. 
 
Juridische grond 
Artikel 46 van het decreet van 6 juli 2001 Bepaalt dat de algemene vergadering de 

leden van de raad van bestuur benoemt, op 
voordracht van de deelnemers 

Artikel 19 tot en met 26 van het 
Gemeentedecreet 

Regelt de vergaderingen en de 
beraadslagingen van de gemeenteraad 

Artikel 42 van het Gemeentedecreet Regelt de bevoegdheid van de 
gemeenteraad 

 
Advies 

Er is geen advies nodig 
 
Argumentatie 

Omdat raadslid Eddy De Herdt geen deel meer uitmaakt van de 
bestuursmeerderheid, zal een ander raadslid aangeduid worden als lid van de 
raad van bestuur van IVEG. 
Het college stelt voor om schepen Stefan Van Linden aan te duiden als lid van 
de raad van bestuur van IVEG. 
 
 

Besluit 
Na geheime stemming:  
11 stemmen voor 
9 stemmen tegen 
1 onthouding 
 
 
Artikel 1 
De gemeenteraad duidt bij geheime stemming de kandidaat gemeentelijke 
mandataris voor de raad van bestuur van IVEG aan en dit tot einde legislatuur  
schepen Stefan Van Linden,  Antwerpsesteenweg 159- 2620 Hemiksem 
 
Artikel 2 
Deze beslissing wordt overgemaakt aan IVEG. 
 

  

22. Agendapunt:  Aanduiden bestuurder FINEG 

 

Motivering 
 
Voorgeschiedenis 

• Omzendbrief van 11 januari 2002 ivm de toepassing van het decreet 
van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking 

• Beslissing van de gemeenteraad van 19 februari 2013 waarbij raadslid 
Eddy de Herdt werd aangeduid als bestuurder in de intercommunale 
FINEG 
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Feiten en context 
Raadslid Eddy De Herdt maakt geen deel meer uit van de 
bestuursmeerderheid. Daarom is het nodig om een ander raadslid aan te 
duiden als lid van de raad van bestuur in FINEG. 
Het college stelt voor om schepen Stefan Van Linden aan te duiden als lid van 
de raad van bestuur. 
 
Juridische grond 
Artikel 46 van het decreet van 6 juli 2001 Bepaalt dat de algemene vergadering de 

leden van de raad van bestuur benoemt, op 
voordracht van de deelnemers 

Artikel 19 tot en met 26 van het 
Gemeentedecreet 

Regelt de vergaderingen en de 
beraadslagingen van de gemeenteraad 

Artikel 42 van het Gemeentedecreet Regelt de bevoegdheid van de 
gemeenteraad 

 
Advies 

Er is geen advies nodig 
 
Argumentatie 

Omdat raadslid Eddy De Herdt geen deel meer uitmaakt van de 
bestuursmeerderheid, zal een ander raadslid aangeduid worden als lid van de 
raad van bestuur van FINEG. 
Het college stelt voor om schepen Stefan Van Linden aan te duiden als lid van 
de raad van bestuur van FINEG. 
 
 

Besluit 
Na geheime stemming:  
11 stemmen voor 
9 stemmen tegen 
1 onthouding 
 
 
Artikel 1 
De gemeenteraad duidt bij geheime stemming de kandidaat gemeentelijke 
mandataris voor de raad van bestuur van FINEG aan en dit tot einde 
legislatuur  
schepen Stefan Van Linden,  Antwerpsesteenweg 159- 2620 Hemiksem 
 
Artikel 2 
Deze beslissing wordt overgemaakt aan FINEG. 
 

  

24. Agendapunt:  Aanduiden afgevaardigde voor de algemene 

vergaderingen van INTEGAN (verzoek Sp.a) 

 

Motivering 
 
---  
 

Besluit 
 
Artikel 1 
De gemeenteraad beslist: 
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Dit punt werd gestemd bij de behandeling van punt 9. 
 

  

25. Agendapunt:  Aanduiden van een afgevaardigde voor de algemene 

vergaderingen van Vlotter (verzoek Sp.a) 

 

Motivering 
 
--- 
 

Besluit 
 
Artikel 1 
De gemeenteraad beslist: 
Dit punt werd gestemd bij de behandeling van punt 20. 
 

  

26. Agendapunt:  Aanduiden van 3 afgevaardigden voor de algemene 

vergaderingen van IVEBICA (verzoek Sp.a) 

 

Motivering 
 
--- 
 

Besluit 
 
Artikel 1 
De gemeenteraad beslist: 
Dit punt werd gestemd bij de behandeling van punt 10. 
 

RONDVRAAG 

Vraag N-VA 

 

kiezels transport Jacobs 

 
TOELICHTING 
De fietser en ook de wagen die vanuit Hoboken komt en Hemiksem binnenrijdt, 
wordt regelmatig getrakteerd op kiezels. Dat kan ongelukken veroorzaken of 
schade aan de voertuigen. Deze kiezels blijken afkomstig te zijn van transport 
Jacobs. De brandweer wordt opgetrommeld om deze kiezels op te ruimen, 
wat kan als er een éénmalig probleem is. Dat gebeurt echter regelmatig. 
Bovendien vegen zij de kiezels aan de kant, wat de riolering belast.  
• Zijn er afspraken hierover met het bedrijf gemaakt?  
• Zo ja welke?  
• Hoe gaat u toekijken op de gemaakte afspraken zodat de openbare 
weg veilig blijft? 
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Antwoord wordt gegeven door Luc Bouckaert 
 
De voorzitter sluit de zitting om 20:50uur. 

 

 

Namens de gemeenteraad 
 
 
 
 
 
 
Luc Schroyens 
algemeen directeur 

Luc Bouckaert 
burgemeester-voorzitter 

 


