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Gemeenteraad
Administratief  toezicht Zitting van 16 januari 2018

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Walter Horemans; de heer Swa De Bakker; de heer Silvain Vertommen; de heer Rudy 
Nuyens; de heer Ronald Van Thienen; mevrouw Lies Ceulemans; mevrouw Nadine Boekaerts; 
mevrouw Rita Deckers; mevrouw Ingeborg Van Hoof; de heer Eddy Verstappen; de heer Stefaan 
Lambrechts; de heer Jan Hendrickx; de heer Willy Beullens; mevrouw Maria Vervloet; mevrouw Leen 
Janssens; de heer Koen Kerremans; de heer Dirk Aras; de heer Geert Fierens; mevrouw Pegie 
Pauwels; mevrouw Anja Neels

Verontschuldigd:
mevrouw Suzy Put; de heer John Steurs

OPENBARE ZITTING

Organisatie

Interne Strategie

1 2018_GR_00010 Organisatie van agenda en besluitvorming - verslag 
vergadering 19 december 2017 - goedkeuring
Goedgekeurd

2 2018_GR_00008 Organisatie van agenda en besluitvorming - ontslag van 
John Steurs als raadslid - aktename
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting
De heer John Steurs biedt zijn ontslag als gemeenteraadslid aan. De gemeenteraad neemt 
hiervan kennis.

3 2018_GR_00009 Organisatie van agenda en besluitvorming - raadslid ter 
vervanging van raadslid John Steurs - aanstelling
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting
Er werd gevraagd om van het ontslag van raadslid John Steurs kennis te nemen in vorig punt. 
Daardoor dient er een nieuw raadslid aangesteld te worden.
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Karlijn Roothooft deelde via mail mee dat zij afstand van mandaat wenst te doen.

De eerstvolgende opvolger is Wim Kelber. Er werd hem gevraagd om zijn mandaat op te 
nemen.

Communicatie en evenementen

4 2018_GR_00006 Behandeling van meldingen en klachten - rapport 
behandelde klachten 2017 - kennisneming
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting
Het gemeentebestuur organiseert een systeem van klachtenbehandeling. In 2017 ontving het 
gemeentebestuur twaalf meldingen van een klacht. Slechts twee daarvan werden ingediend 
met het klachtenformulier. Het reglement beschouwt de overige meldingen daardoor niet als 
een officiële klacht, maar werden, onder meer door het onderwerp en de aard van de melding, 
wel behandeld alsof het officiële klachten waren. Zij kregen daardoor een identieke 
behandeling, inclusief de vooropgestelde termijnen.

Mens

BKO

5 2018_GR_00003 Opmaak van reglementen - Goedkeuring gewijzigd 
kwaliteitshandboek buitenschoolse kinderopvang 
Roefels  - goedkeuring
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting
De verantwoordelijke van de kinderopvang volgt 3 maandelijks een vorming via VVSG 
(Regionele Ondersteuningspunten Kinderopvang) die bijna elke keer een procedure uit het 
kwaliteitshandboek uitwerkt. Zo kan het kwaliteitshandboek jaarlijks geëvalueerd worden op 
de vernieuwde procedures en geactualiseerd worden. In samenwerking met de komende 
werkgroepen zal het handboek uiterlijk in 2019 een volwaardig werkinstrument zijn. Tot dan 
wordt het kwaliteitshandboek jaarlijks herwerkt. 

Vrije tijd

6 2018_GR_00005 Voering van promotie- en sensibilisatiecampagnes - 
welzijnsraad 2017 - kennisneming
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting
Kennisname van de werking in 2017 van de Welzijnsraad.
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Ruimte

Omgeving

7 2018_GR_00007 Uitoefening toezicht op externen - Aanstelling en 
aanwijzing van Wim Azijn als Omgevingsambtenaar - 
aanstelling
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting
Aangezien de huidige Stedenbouwkundig ambtenaar, de heer Werner Van den Broeck, op 27 
november 2015 (datum van het uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering betreffende de 
omgevingsvergunning) reeds deze functie bekleedde en houder is van een diploma dat 
toegang geeft tot niveau B, is hij in navolging van artikel 394 van het 
Omgevingsvergunningendecreet automatisch Omgevingsambtenaar. Dit dient niet bijkomend 
bekrachtigd te worden.

Aangezien het noodzakelijk is om binnen de lokale poel van Omgevingsambtenaren zowel de 
specialisatie ruimtelijke ordening als de specialisatie milieu in voldoende mate aanwezig te 
hebben is het wenselijk om Milieuambtenaar Wim Azijn eveneens aan te wijzen als 
Omgevingsambtenaar. Dit sluit aan op de huidige taken en loopbaan van het personeelslid.

BIJKOMENDE DAGORDE

2018_MV_00001 - Mondelinge vraag van raadslid Pegie Pauwels: Negatief advies voor afsteken 
vuurwerk op oudejaarsavond
2018_MV_00002 - Mondelinge vraag van raadslid Pegie Pauwels: Beveiliging  kerstmarkt
2018_IP_00001 - Interpellatie van raadslid Dirk Aras: Extra ‘smileys’ voor Berlaar ?
2018_IP_00002 - Interpellatie van raadsleden Leen Janssens, Koen Kerremans: uitlatingen over 
bouwcode Boechout door schepen van RO tijdens de raad van december 2017
2018_IP_00003 - Interpellatie van raadsleden Leen Janssens, Koen Kerremans: aankoop nieuw 
rollend materieel
2018_MV_00003 - Mondelinge vraag van raadsleden Swa De Bakker, John Steurs: 1. Wijkwerken 
regio Neteland stand van zaken
2018_MV_00004 - Mondelinge vraag van raadsleden Swa De Bakker, John Steurs: 2.

Balderconferentie in Aldhem Hotel te Grobbendonk
2018_MV_00005 - Mondelinge vraag van raadsleden Swa De Bakker, John Steurs: 3. Omvorming 
van dienstenchequeonderneming Extra Time naar een cvba vso (S.C. 2017 CBS 01014)
2018_MV_00006 - Mondelinge vraag van raadsleden Swa De Bakker, John Steurs: 4. Dossier 
schade bomen Stapveld veroorzaakt door de firma De Cnodder
2018_MV_00007 - Mondelinge vraag van raadsleden Swa De Bakker, John Steurs: 5. Stand van 
zaken openbare werken Smidstraat
2018_MV_00008 - Mondelinge vraag van raadsleden Swa De Bakker, John Steurs: 6. 10 miljoen 
voor sportinfrastructuur
2018_IP_00004 - Interpellatie van raadsleden Rudy Nuyens, Ronald Van Thienen, Lies Ceulemans: 
Facebook onder controle
2018_IP_00005 - Interpellatie van raadsleden Rudy Nuyens, Ronald Van Thienen, Lies Ceulemans: 
Nieuw voorstel NAC en beveiligen oud schoolgebouw
2018_IP_00006 - Interpellatie van raadsleden Rudy Nuyens, Ronald Van Thienen, Lies Ceulemans: 
Verkeersveiligheid en mobiliteit. Stationsstraat
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2018_IP_00007 - Interpellatie van raadsleden Rudy Nuyens, Ronald Van Thienen, Lies Ceulemans: 
Vervoersregio Mechelen. Van waar geheimdoenerij?


