Gemeenteraadzitting van 21 januari 2013
Aanwezigen:

Peremans Steven - voorzitter
Wynants Ivo - burgemeester
Van Dael Paul, Dijckmans Tom, Wouters Leen, Monsieurs Luc - schepenen
Wouters Nadine - OCMW-voorzitter
Somers Edwin, Van Osselaer Jurgen, Verstrepen Liesbeth, Patteet Guy, Verhaert
Dirk, Pacquée-Rombouts Maria, Michielsens Philippe, Plasmans Pia, Matthys
Annemie, Carpentier Inge, Kelders Lieve, Boeckxstaens Roger, Antonissen Koen,
Van Mechelen Agnes - raadsleden
Sysmans Emiel - secretaris

01
Werking van de gemeenteraad - toelichting door de voorzitter
De Raad in openbare zitting;
De voorzitter geeft een toelichting bij de invulling van zijn mandaat en geeft een overzicht van de
recentelijke wettelijke evoluties.
De voorzitter vestigt de aandacht op een aantal wettelijke evoluties met betrekking tot de werking van
de lokale besturen. Het rapporteren aan de Vlaamse overheid verandert door een Copernicaanse
bestuurshervorming. Hierdoor zullen de beleidsprioriteiten zelfstandiger kunnen worden vastgelegd en
moet er niet meer voor elk beleidsdomein afzonderlijk worden gerapporteerd. Als consequentie geldt
wel dat er planmatig moet worden gewerkt voor heel de legislatuur, waardoor de gemeenteraad aan
belang wint en zij het beleid van het college kan analyseren en aanvullen.
Daarnaast zal het gemeentelijk beleid zich moeten afstemmen op dat van de intercommunales
waarvan ze deel uitmaken en zal vanaf 01.01.2014 het merendeel van de documenten digitaal ter
beschikking worden gesteld van de raadsleden. Bekendmakingen zullen vanaf nu enkel via de website
gebeuren.
De voorzitter licht vervolgens toe hoe hij de invulling van zijn mandaat ziet. Het aanstellen van een
raadslid tot voorzitter draagt bij om de rol van de gemeenteraad als controlerende instantie te
versterken. Daarom is het de intentie van de voorzitter om deze rol zo neutraal mogelijk in te vullen en
zich dan ook te distantiëren van partijpolitieke of beleidsgerelateerde uitspraken. Daarnaast zal hij
waken over de toepassing van het huishoudelijk reglement en de deontologische code. De voorzitter
zal – nadat een punt werd toegelicht – op verzoek het woord toekennen aan iedereen die tussenbeide
wenst te komen. De volgorde van tussenkomst wordt bepaald op basis van de rangorde van de
raadsleden.
Bij afwezigheid zal de voorzitter zich respectievelijk laten vervangen door mevr. P. Plasmans of A.
Matthys.
Als voorzitter zal hij aandacht schenken aan de regels van het politieke fatsoen en het wederzijds
menselijk respect, voorzover dit mocht nodig zijn. De gemeenteraad heeft namelijk een
voorbeeldfunctie tegenover de bevolking. Als raadsleden door omstandigheden de start van de zitting
missen vraagt de voorzitter om uit respect voor de andere aanwezige collega’s te wachten met het
innemen van de plaats tot het lopende agendapunt afgesloten is.
Regelmatig zal hij de fractievoorzitters uitnodigen voor een evaluatie van de werking van de
gemeenteraad.
Het huishoudelijk reglement en de deontologische code zullen worden geactualiseerd na bespreking
in een werkgroep, bestaande uit een lid van elke fractie.
Daarnaast zullen initiatieven worden genomen om het taalgebruik in de dagorde en notulen te
moderniseren.
Het is de bedoeling dat deze nieuwe werkwijze – na een inloopperiode – zal leiden tot een
opendebatcultuur, wat het beleid alleen maar ten goede kan komen.
Na deze toelichting door de voorzitter verwijst Dhr. G. Patteet naar art. 31 van het OCMW-decreet
waarin vermeld wordt dat de agenda aan de gemeenteraad moet worden overhandigd en hij vraagt
hoe dit in praktijk zal worden georganiseerd. De voorzitter antwoordt dat dit zal worden besproken met
de administratie en er later zal worden teruggekoppeld.
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Reglement toekenning eretitel ‘ereschepen’
De Raad in openbare zitting,
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op het decreet d.d. 29 juni 2012 tot wijziging van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 verder
het Wijzigingsdecreet;
Gelet op artikel 24 van het Wijzigingsdecreet dat artikel 69 van het gemeentedecreet wijzigt;
Overwegend dat de wijziging bepaalt dat “[…De gemeenteraad kent de eretitels toe aan de
schepenen onder de voorwaarden die hij bepaalt...] “;
Overwegend dat artikel 24 van het decreet bepaalt dat voor de schepen van rechtswege de regeling
blijft behouden, vervat in het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2007 houdende het
statuut van de lokale en provinciale mandataris: de OCMW-voorzitters kunnen kiezen, hetzij voor de
eretitel van ereschepen van rechtswege, hetzij voor de eretitel van erevoorzitter van het openbaar
centrum;
Overwegend dat eretitel tot erevoorzitter van het openbaar centrum van welzijn niet onder de
bevoegdheid van de gemeenteraad valt;
Overwegende dat de tekst in eenzelfde bestuur strikt geïnterpreteerd moet worden;
Overwegende dat er voorgesteld wordt om de voorwaarden tot een eretitel als volgt vast te leggen:
- 6 jaar anciënniteit in eenzelfde bestuur
- van onberispelijk gedrag zijn, gestaafd door een uittrekstel uit het strafregister
- personen, die nog een mandaat bekleden of opvolger ervan zijn bij de gemeente of bij het OCMW
in Wijnegem, of die er actief personeelslid zijn, mogen deze eretitel niet voeren zolang zij in deze
hoedanigheid verkeren.
- de eretitel kan slechts gemotiveerd ingetrokken worden als blijkt dat betrokkene niet meer voldoet
aan hoger vermelde voorwaarden. Concreet zal bekeken worden of er een zware tuchtrechtelijke
veroordeling, een zware tuchtstraf of andere erg onterende feitelijkheden werden uitgesproken
tegen de betrokkene. Een strafrechtelijke veroordeling van de betrokkene voor een overtreding die
op generlei wijze een goed en efficiënt bestuur of het imago van de gemeente in het gedrang heeft
gebracht, zal geen aanleiding geven tot een weigering van de eretitel of tot de intrekking ervan.
Gelet op de vraag van dhr. J. Van Osselaer hoe het college tot de voorwaarden is gekomen. Er is een
versoepeling tegenover de vroegere regels van de Vlaamse gemeenschap, maar aan de andere zijde
wordt iemand die zijn partij nog een plezier wil doen gestraft door het zinsdeel “of opvolger ervan zijn”.
Hij vraagt dan ook om dit te schrappen. Daarnaast vraagt hij ook een regeling voor de eretitels van
gemeenteraadsleden. Dhr. G. Patteet sluit zich aan bij dhr. J. Van Osselaer maar vindt de eretitels niet
echt belangrijk. Dhr. D. Verhaert stelt dat zij nooit uitvoerende mandaten konden krijgen en vraagt ook
naar een regeling voor de eretitels van gemeenteraadsleden.
De burgemeester antwoordt dat het college zich heeft laten inspireren door verschillende
gemeentebesturen uit de omgeving en wil de situatie van de opvolger en de andere opmerkingen
terug bespreken. Daarom stelt hij voor om het punt te verdagen.
Na de stemming vult schepen T. Dijckmans nog aan dat er punten zijn waar het college de input van
de raadsleden wil hebben in het kader van de opendebatcultuur. Anderzijds zullen er ook punten zijn
waar het college overtuigd is van de juiste beslissing. Concreet wil dit zeggen dat dit punt perfect kan
worden verdaagd om opnieuw te bespreken.
Beslist eenparig om dit punt te verdagen.
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Toekenning titel ‘Ereburgemeester’ aan Leo Carpentier
De Raad in openbare zitting;
Gelet op artikel 69 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op artikel 60 §2 van B.V.R. houdende wijziging van het besluit van 19 januari 2007 houdende
het statuut van de lokale en provinciale mandataris;
Gelet dat Leo Carpentier, geboren op 23 juni 1939 in Merksem, wonende Koolsveldlaan 125 in
Wijnegem, met 23 jaar als schepen en 13 jaar als burgemeester voldoet aan de voorwaarden gesteld
in artikel 57 §1 van B.V.R. houdende wijziging van het besluit van 19 januari 2007 houdende het
statuut van de lokale en provinciale mandataris;
Gelet op de verklaring van eer dat hij aan de voorwaarden voldoet en instemt om de titel
‘Ereburgemeester van Wijnegem’ te ontvangen;
Gelet op de tussenkomst van de burgemeester die de overwegingen herhaalt en de raad vraagt om
met handgeklap de aanvraag te ondersteunen;
Beslist eenparig:
Art.1. Het verzoek tot verlening van een eretitel ‘Ereburgemeester van Wijnegem’ aan Leo Carpentier,
schriftelijk in te dienen bij de provinciegouverneur.
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Pidpa - Buitengewone algemene vergadering 11 maart 2013
De Raad in openbare zitting;
Gelet op artikel 42 van het gemeentedecreet;
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van de opdrachthoudende vereniging Pidpa;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Overwegende dat artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt
dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de afgevaardigde dient te
worden herhaald voor elke algemene vergadering;
Overwegende dat artikel 59 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt
dat er een onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van de afgevaardigde op de algemene
vergadering en dat van lid van een van de andere organen;
Gelet op artikel 21 van de statuten van Pidpa;
Gelet op de buitengewone algemene vergadering van Pidpa die zal plaats hebben op maandag 11
maart 2013 op het hoofdkantoor, Desguinlei 246 te 2018 Antwerpen om 11.00 uur;
Gelet op de oproepingsbrief van de opdrachthoudende vereniging Pidpa van 17 december 2012 met
de agenda van de algemene vergadering in buitengewone zitting van 11 maart 2013, die volgende
agendapunten bevat:
1. Nazicht van de volmachten/raadsbesluiten voor de afgevaardigden
2. Kennisneming van de voordracht en benoeming nieuwe bestuurders
3. Bepaling rangorde voorgedragen bestuurders met raadgevende stem. Aanduiding
4. Goedkeuring van het verslag staande de vergadering
Gelet op de nota van de opdrachthoudende vereniging Pidpa betreffende deze agendapunten;
De agenda wordt eenparig goedgekeurd.
Gelet op de kandidaat voor volmachtdrager: mevr. A. Matthys;
Gelet op de kandidaat plaatsvervanger: mevr. L. Kelders;
Gelet op de uitslag van de stemming: volmachtdrager: A. Matthys 15 stemmen, bij 4 onthoudingen en
2 ongeldige stemmen en plaatsvervanger: L. Kelders 15 stemmen, bij 6 onthoudingen;
Bijgevolg wordt A. Matthys aangesteld als volmachtdrager en L. Kelders als plaatsvervanger.
Art.1. Op basis van de bekomen documenten en toelichtingsnota wordt de agenda van de algemene
vergadering in buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging Pidpa van 11 maart 2013,
zoals overgemaakt per aangetekend schrijven van 17 december 2012, goedgekeurd.
Art.2. Mevr. A. Matthys aan te duiden als vertegenwoordiger van de gemeente om deel te nemen aan
de algemene vergadering in buitengewone zitting van Pidpa op 11 maart 2013;
Mevr. L. Kelders aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente om deel te
nemen aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van Pidpa op 11 maart 2013;
Art.3. Bovengenoemde vertegenwoordiger (of bij belet bovengenoemde plaatsvervanger) wordt
gemandateerd om op de algemene vergadering in buitengewone zitting van de opdrachthoudende
vereniging Pidpa van 11 maart 2013 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou
worden) te handelen en te beslissen conform de beslissingen die door de gemeenteraad zijn genomen
over de agenda van de algemene vergadering in buitengewone zitting van de opdrachthoudende
vereniging Pidpa van 11 maart 2013 en verder al het nodige te doen voor de afwerking van de
volledige agenda.
Art.4. Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij
genomen beslissing en er onder meer kennis van te geven aan de opdrachthoudende vereniging
Pidpa, Desguinlei 246 te 2018 Antwerpen.
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Integan - Algemene vergadering van 20 maart 2013
De Raad in openbare zitting;
Gelet op artikel 42 van het gemeentedecreet;
Gelet op de toetreding van de gemeente Wijnegem tot Integan Kabelcommunicatie;
Gelet op de Integan Kabelcommunicatie - statuten;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de Intergemeentelijke Samenwerking;
Gelet op de omzendbrief van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het decreet
Intergemeentelijke Samenwerking;
Gelet op artikel 44 van het decreet waarin de samenstelling en de bijeenroeping van de algemene
vergaderingen wordt geregeld;
Gelet op de aangetekende brief van 20 december 2012 waarbij de gemeente wordt opgeroepen om
deel te nemen aan de algemene vergadering die zal plaatsvinden op 20 maart 2013 om 19u00 in de
kantoren van Integan, Boombekelaan 14 te Hoboken;
Overwegende dat de agenda van de algemene vergadering van Integan Kabelcommunicatie van 20
maart 2013 volgende agendapunten bevat:
- verslag vorige vergadering van 14 december 2012
- aanstelling raad van bestuur

- rondvraag;
Overwegende dat de gemeenteraad kennis neemt van het dossier van de raad van bestuur met
betrekking tot deze agendapunten;
De agenda wordt eenparig goedgekeurd.
Gelet op de kandidaat voor volmachtdrager: dhr. K. Antonissen;
Gelet op de kandidaat plaatsvervanger: mevr. A. Matthys;
Gelet op de uitslag van de stemming: volmachtdrager: K. Antonissen 15 stemmen, bij 4 onthoudingen
en 2 ongeldige stemmen en plaatsvervanger: A. Matthys 15 stemmen, bij 6 onthoudingen;
Bijgevolg wordt K. Antonissen aangesteld als volmachtdrager en A. Matthys als plaatsvervanger.
Art.1. Op basis van de bekomen documenten en toelichtingnota wordt de agenda van de algemene
vergadering van Integan Kabelcommunicatie van 20 maart 2013, zoals overgemaakt per aangetekend
schrijven van 20 december 2012, goedgekeurd.
Art.2. Dhr. K. Antonissen aan te duiden als vertegenwoordiger van de gemeente om deel te nemen
aan de algemene vergadering van Integan Kabelcommunicatie van 20 maart 2013;
Mevr. A. Matthys aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente om deel te
nemen aan de algemene vergadering van Integan Kabelcommunicatie van 20 maart 2013
Art.3. Bovengenoemde vertegenwoordiger (of bij belet, bovengenoemde plaatsvervanger) wordt
gemandateerd om op de algemene vergadering van Integan Kabelcommunicatie van 20 maart 2013
(of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen en te beslissen
conform de beslissingen die door de gemeenteraad zijn genomen over de agenda van de algemene
vergadering van Integan Kabelcommunicatie van 20 maart 2013 en verder al het nodige te doen voor
de afwerking van de volledige agenda.
Art.4. Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij
genomen beslissing en er onder meer kennis van te geven aan Integan Kabelcommunicatie,
Boombekelaan 14 te Hoboken.
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Iveka - Buitengewone algemene vergadering 20 maart 2013
De Raad in openbare zitting;
Gelet op artikel 42 van het gemeentedecreet;
Gelet op het feit dat de gemeente voor het distributienetbeheer elektriciteit en gas deelneemt aan de
opdrachthoudende vereniging IVEKA, Intercommunale Vereniging voor de Energiedistributie in de
Kempen en het Antwerpse;
Gelet op het feit dat de deelnemende gemeente wordt opgeroepen deel te nemen aan de algemene
vergadering in buitengewone zitting van IVEKA op 20 maart 2013 die plaats heeft om 18.00 uur in het
Aldhem Hotel, Jagersdreef 1 te 2280 Grobbendonk dit per aangetekend schrijven van 20 december
2012;
Gelet op het artikel 44, 1° en 3° alinea van Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de deelnemende gemeenten hun
vertegenwoordigers voor een algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij
gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke
benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden
herhaald voor elke algemene vergadering;
Gelet op de oproepingsbrief van de opdrachthoudende vereniging IVEKA van 20 december 2012 met
de agenda van de algemene vergadering in buitengewone zitting van 20 maart 2013, samengesteld
door de raad van bestuur op 18 december 2012, die volgende agendapunt bevat:
1. statutaire ontslagnemingen / benoemingen
Gelet op de nota van de opdrachthoudende vereniging IVEKA betreffende dit agendapunt;
De agenda wordt eenparig goedgekeurd.
Gelet op de kandidaat voor volmachtdrager: dhr. P. Van Dael en dhr. G. Patteet;
Gelet op de kandidaat plaatsvervanger: mevr. L. Kelders en dhr. G. Patteet;
Gelet op de uitslag van de stemming: volmachtdrager: P. Van Dael 14 stemmen en G. Patteet 7
stemmen en plaatsvervanger: L. Kelders 14 stemmen en G. Patteet 6 stemmen, bij 1 onthouding;
Bijgevolg wordt P. Van Dael aangesteld als volmachtdrager en L. Kelders als plaatsvervanger.
Art.1. Op basis van de bekomen documenten en toelichtingsnota wordt de agenda van de algemene
vergadering in buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging IVEKA van 20 maart 2013,
zoals overgemaakt per aangetekend schrijven van 20 december 2012, goedgekeurd.
Art.2. Dhr. P. Van Dael aan te duiden als vertegenwoordiger van de gemeente om deel te nemen aan
de algemene vergadering in buitengewone zitting van IVEKA op 20 maart 2013;
Mevr. L. Kelders aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente om deel te
nemen aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van IVEKA op 20 maart 2013;
Art.3. Bovengenoemde vertegenwoordiger (of bij belet bovengenoemde plaatsvervanger) wordt
gemandateerd om op de algemene vergadering in buitengewone zitting van de opdrachthoudende
vereniging IVEKA van 20 maart 2013 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd

zou worden) te handelen en te beslissen conform de beslissingen die door de gemeenteraad zijn
genomen over de agenda van de algemene vergadering in buitengewone zitting van de
opdrachthoudende vereniging IVEKA van 20 maart 2013 en verder al het nodige te doen voor de
afwerking van de volledige agenda.
Art.4. Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij
genomen beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende
vereniging IVEKA, ter attentie van het secretariaat p/a, Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melie.

07

Samenstelling van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening - Vaststelling
maatschappelijke geledingen
De Raad in openbare zitting;
Gelet op artikel 42 van het gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, gewijzigd
bij verschillende decreten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 19 mei 2000 tot vaststelling van nadere regels voor
de samenstelling, de organisatie en de werkwijze van de provinciale- en gemeentelijke commissies
voor ruimtelijke ordening;
Overwegende dat een gemeente met niet meer dan 10.000 inwoners minstens 3 verschillende
maatschappelijke geledingen moet oproepen om één of meerdere vertegenwoordigers voor te dragen
als lid van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening;
Overwegende dat voor Wijnegem de Gecoro moet bestaan uit minimum 7 leden en maximum 9;
Overwegende dat bovendien minimum één vierde van de leden, waaronder de voorzitter, deskundigen
inzake ruimtelijke ordening dienen te zijn;
Schepen P. Van Dael geeft een toelichting over de functie van de Gecoro en stelt dat de beslissing
vergelijkbaar is met deze van 6 jaar geleden, mits de vervanging van de geleding “werknemers” door
de geleding “vrije tijd en jeugd”. De vakliteratuur stelt inderdaad dat de geleding “vrije tijd en jeugd”
meer impact heeft op het gebruik van de ruimte, dan de geleding “werknemers”.
Mevr. L. Verstrepen vraagt om toch de geleding “werknemers” te behouden als één van de geledingen
en dhr. J. Van Osselaer vult aan om de raad voor lokale economie te betrekken, waarin de bedrijven
en de middenstand vertegenwoordigd zijn en zo kan binnen het voorgestelde aantal geledingen de
geleding “werknemers” worden ingevoerd. Schepen P. Van Dael wil het voorgestelde aantal
geledingen behouden evenals de voorgestelde groepen omdat deze groepen het meeste impact
hebben op het gebruik van de Wijnegemse ruimte. Wat eveneens wordt bevestigd door schepen T.
Dijckmans en die aanvult dat de geleding “werknemers” geen specifiek gebruik heeft van de
Wijnegemse ruimte, in casu het openbaar domein.
Er wordt door dhr. J. Van Osselaer gevraagd om te stemmen over volgende amendementen:
1. Het amendement van mevr. L. Verstrepen om een extra geleding “werknemers” in te voeren.
Dit amendement wordt verworpen met 7 stemmen voor (Liesbeth Verstrepen, Maria
Rombouts, Philippe Michielsens, Inge Carpentier, Jurgen Van Osselaer, Edwin Somers, Guy
Patteet), 12 tegen (Steven Peremans, Tom Dijckmans, Luc Monsieurs, Nadine Wouters, Pia
Plasmans, Koen Antonissen, Roger Boeckxstaens, Lieve Kelders, Annemie Mattys, Leen
Wouters, Paul Van Dael, Ivo Wynants), bij 2 onthoudingen (Dirk Verhaert, Agnes Van
Mechelen)
2. Het amendement van dhr. J. Van Osselaer om geleding 2 en 3 te vervangen door de geleding
“raad voor lokale economie” en zo de geleding “werknemers” toe te voegen. Dit amendement
wordt eveneens verworpen met 9 stemmen voor (Liesbeth Verstrepen, Maria Rombouts,
Philippe Michielsens, Inge Carpentier, Jurgen Van Osselaer, Dirk Verhaert, Agnes Van
Mechelen, Edwin Somers, Guy Patteet), 11 tegen (Steven Peremans, Tom Dijckmans, Luc
Monsieurs, Nadine Wouters, Pia Plasmans, Koen Antonissen, Roger Boeckxstaens, Lieve
Kelders, Annemie Matthys, Paul Van Dael, Ivo Wynants), bij 1 onthouding (Leen Wouters)
Beslist met 12 stemmen voor, tegen 9 (Liesbeth Verstrepen, Maria Rombouts, Philippe Michielsens,
Inge Carpentier, Jurgen Van Osselaer, Dirk Verhaert, Agnes Van Mechelen, Edwin Somers, Guy
Patteet) om volgende maatschappelijke geledingen voor Wijnegem te bepalen:
 de maatschappelijk geleding vertegenwoordigd door één of meer milieu- en natuurverenigingen;
 de maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één of meer verenigingen van werkgevers of
zelfstandigen met uitsluiting van handelaars of landbouwers;
 de maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één of meer verenigingen van handelaars;
 de maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één of meer vertegenwoordigers van de
sector vrije tijd en jeugd;
 de maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één of meer vertegenwoordigers van
‘Landelijk Vlaanderen’;
Uit minstens drie verschillende geledingen wordt telkens minstens 1 vertegenwoordiger (en
plaatsvervanger) voorgedragen om te zetelen in de Gecoro. Daarnaast wordt er via het gemeentelijk

informatieblad een oproep gedaan naar deskundigen. Zij kunnen via een gemotiveerde sollicitatie
zich kandidaat stellen.
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Goedkeuring van het verslag van de vorige zitting
De Raad in openbare zitting;
Gelet op artikel 108 van het gemeentedecreet;
Beslist eenparig om het verslag van de gemeenteraadszitting van 2 januari 2013 goed te keuren.

09
Rondvraag
1. De voorzitter deelt mee dat de gemeenteraden de volgende 6 jaren zullen worden gehouden de
derde maandag van de maand, met uitzondering van de maanden juli en augustus. Indien de
derde maandag van de maand een feestdag is, verschuift de gemeenteraad naar de vierde
dinsdag van de maand. Ook in de maand juni zal worden geopteerd voor de vierde dinsdag van
de maand vermits de vakantiemaanden die volgen.
2. De voorzitter vraagt naar de fractieleiders: voor N-VA is dit mevr. L. Kelders, voor Durf! is dit mevr.
P. Plasmans, voor CD&V is dit mevr. L. Verstrepen, voor Open Vld is dit dhr. J. Van Osselaer,
voor Vl. Belang is dit dhr. D. Verhaert en voor Sp.a is dit dhr. G. Patteet
3. Schepen T. Dijckmans verwijst naar de folder over de aanmeldingsprocedure welke op de banken
ligt. Dit is het resultaat van het werk dat grotendeels door mevr. L. Verstrepen werd gevoerd, met
als doel om geen kampeertoestanden te krijgen bij de inschrijvingen en om van onze scholen
buurtscholen te maken. Kinderen moeten dus eerst worden aangemeld en kunnen pas daarna
zich inschrijven. De snelheid is van geen belang meer, wel de afstand tot het domicilieadres dat in
vogelvlucht wordt gemeten. Het heeft dus GEEN zin om eerst te zijn in de periode die
voorbehouden is voor de aanmelding. Er zijn drie grote periodes: een eerste voor de broers en
zusters, een tweede voor de kinderen van het onderwijzend personeel en een derde voor de
overige kinderen. De in aanmerking komende kinderen uit onze gemeente zullen hierover worden
aangeschreven.
4. Dhr. J. Van Osselaer vraagt of er kan worden geschaatst in het park. De burgemeester antwoordt
dat dit in het oog wordt gehouden, maar dat het onwaarschijnlijk is omwille van de sneeuw en de
dooi overdag dat het ijs voldoende dik zal zijn. Om risico’s uit te sluiten is een 15-tal centimeter
ijsdikte vereist.
5. Dhr. J. Van Osselaer vraagt naar het persbericht over “dansing Chocola” en de mogelijke
vestiging in de locatie naast De Roeispaan. De burgemeester antwoordt dat het RUP
Kasteeldomeinen en de arcering van nv. De Scheepvaart dit momenteel niet toelaten. De
betrokken personen werden hiervan in kennis gesteld. Daarnaast is er ook nog het
brandtechnisch probleem voor deze inrichting.

De zitting wordt geheven,

E. Sysmans
gemeentesecretaris

S. Peremans
voorzitter

