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van de statutenwijziging - goedkeuring
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de heer Nathan Rijnders; mevrouw Leen Vervoort; mevrouw Julie Cools; mevrouw Anja Neels, 
algemeen directeur

Verontschuldigd:
de heer Rudy Nuyens; de heer Thomas Wellens

Beschrijving
Aanleiding en context
De gemeente is deelnemer van de opdrachthoudende vereniging Pidpa.

Het decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur (DLB), en meer bepaald artikel 423 DLB, 
kan een opdrachthoudende vereniging na afloop van de statutair bepaalde duur opeenvolgende keren 
worden verlengd voor een termijn die telkens niet langer mag zijn dan achttien jaar.

Artikel 5 van de statuten van Pidpa bepaalt dat de duur van de vereniging verstrijkt op 9 november 
2019.

De laatste algemene vergadering voor het verstrijken van de duur dient over de verlenging te 
beslissen, op basis van de daartoe genomen beslissingen van de deelnemers van de vereniging. Onze 
gemeente dient aldus een beslissing te nemen aangaande de verlenging van Pidpa. 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om:

 kennis te nemen van en goedkeuring te hechten aan het verlengingsdossier – houdende de 
argumenten om de deelneming van onze gemeente in de opdrachthoudende vereniging Pidpa 
te verlengen

 te verzoeken om over te gaan tot verlenging van de opdrachthoudende vereniging Pidpa
 te beslissen om over te gaan tot de verlenging van de opdrachthoudende vereniging Pidpa
 te beslissen om deelnemer te blijven van de opdrachthoudende vereniging Pidpa en de daarbij 

horende beheersoverdrachten te bevestigen
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Daarnaast zal op deze algemene vergadering tevens een beperkte statutenwijziging worden 
voorgelegd  betreffende de nieuwe modaliteiten rond de samenstelling van het adviescomité voor het 
compartiment watervoorziening (het adviescomité A) en een verduidelijking van de bepalingen over 
de samenstelling van de adviescomités B en D.

De gemeenteraad keurde op 21 mei 2019 (punt 4) het evaluatiedocument 2013-2018 en het 
beleidsplan 2019-2024 goed.

Oproepingsbrief van Pidpa van 15 juli 2019 voor deelname aan de algemene vergadering van 18 
oktober 2019 met het voorstel tot verlenging van de bestaansduur van de vereniging, met als bijlage 
het verlengingsdossier op basis waarvan onze gemeente kan besluiten om de deelneming in de 
opdrachthoudende vereniging Pidpa te verlengen.

Daarnaast werd er ook een voorstel van statutenwijziging overgemaakt over de samenstelling van de 
adviescomités.  

In deze oproepingsbrief wordt volgende agenda van de algemene vergadering vermeld :

1. Nazicht van de volmachten/raadsbesluiten voor de afgevaardigden
2. Verlenging Pidpa
3. Statutenwijziging - goedkeuring
4. Benoemingen
5. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering

Schepen Jan Hendrickx zetelt in het adviescomité B.

Raadslid Willy Beullens werd bij besluit van 21 mei 2019 aangeduid als afgevaardigde voor de 
algemene vergaderingen van Pidpa met burgemeester Walter Horemans als plaatsvervanger.

Argumentatie
 Wat betreft de Verlenging van Pidpa

 Algemene context

Pidpa werd ruim 106 jaar geleden opgericht om de provincie Antwerpen te voorzien van een 
betrouwbare drinkwatervoorziening. Pidpa heeft daarvoor 11 waterproductiecentra en een 
indrukwekkende infrastructuur in eigendom, om zo continu hoog kwalitatief drinkwater te leveren. 
Sinds iets meer dan 10 jaar is Pidpa ook een toonaangevende speler geworden op de rioleringsmarkt. 
Haar rioleringsoplossingen op maat werden ondertussen in 35 steden en gemeenten 
geïmplementeerd, zoals ook in onze gemeente. Pidpa beschikt over een breed pallet aan 
waterdiensten.

Als integraal waterbedrijf biedt Pidpa een circulair waterbeheer aan, waarmee zij onder meer snel en 
efficiënt kan inspelen op de hedendaagse waterproblemen (droogte, overstromingen,..) en de 
waterhuishouding van onze gemeente beter kan afstemmen in een groter geheel.

Jaren geleden heeft Pidpa de omslag gemaakt van een traditioneel nutsbedrijf naar een klant- en 
marktgedreven onderneming. Pidpa wil haar aanbod inzake circulaire waterhuishouding en 
proceswater verder uitbreiden door een marktgerichte aanpak van watergerelateerde projecten voor 
haar klanten (huishoudens, industrie en landbouw). Daarnaast voorziet zij voor haar klanten, onze 
burgers en bedrijven, in uitgebreide communicatiemogelijkheden, zoals een gratis klantenservicelijn, 
de website en sociale media. Op deze manier kunnen klanten snel bij Pidpa terecht met hun vragen.
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Bij Pidpa vormt ‘duurzaamheid’ in al haar betekenissen een rode draad in haar werking. Daardoor is 
het als bedrijf uitgegroeid tot een belangrijke sociaaleconomische partner, die een toekomstgericht 
beleid voert op het vlak van milieu, economie en maatschappij. Dit duurzaamheidsbeleid werd 
doorgetrokken tot in het waterproductieproces.

Als producent van een voedingsmiddel, blinkt Pidpa uit in haar activiteiten.  De kwaliteit van de door 
haar geleverde producten en diensten staat steeds voorop. Pidpa laat hier niets aan het toeval over en 
zorgt voor een doorgedreven opvolging via een uitgebreid gamma aan staalnames en heeft de 
kwaliteit in haar dagelijkse bedrijfsvoering verankerd via een brede ISO-certificering.

Dankzij de verdere professionalisering van het assetmanagement onderhoudt zij als een goed 
huisvader haar uitgebreide infrastructuur. Zo wil Pidpa ook uitblinken op het vlak van haar 
productieapparaat door steeds opnieuw te zoeken naar betere, meer duurzame productiemethoden, 
waardoor niet alleen het watercomfort van de gebruikers en de efficiëntie van haar werkzaamheden 
verhoogt, maar ook aandacht wordt gegeven aan een milieubewust en toekomstgericht resultaat.

Door dit professioneel assetmanagement behoort Pidpa, niet alleen in België maar ook op Europees 
vlak, tot de top wanneer het gaat over het beheersen van lekverliezen (NRW).

Bovendien draagt dit ook bij tot een vermindering van het aantal mogelijke incidenten waardoor de 
leveringszekerheid gegarandeerd blijft. 

Daarnaast is Pidpa een financieel gezond bedrijf dat blijft investeren in het voortdurend optimaliseren 
van haar werking.

Het voorliggende verlengingsdossier geeft een duidelijk beeld over Pidpa, haar dagelijkse werking en 
hetgeen zij reeds verwezenlijkt heeft voor de aangesloten gemeenten en hun inwoners en bedrijven;

 

Concreet

De bovenstaande principes die Pidpa hanteert in haar bedrijfswerking, vertalen zich voor onze 
gemeente concreet als volgt:

- Pidpa hanteert de laagste drinkwatertarieven van Vlaanderen, wat niet alleen ten goede komt aan de 
inwoners en bedrijven van onze gemeente maar ook aan de gemeente zelf, als klant.

- De gemeente dient geen financiële tussenkomsten te doen voor wat betreft saneringen en 
verplaatsingen  van drinkwaterleidingen. Pidpa draagt deze investeringen zelf .

- Via de opmaak van strategische onderhoudsplannen en risicokaarten kan Pidpa de risico’s per leiding 
inschatten. Deze werkwijze stelt haar in staat om een doorgedreven planning op te maken met 
betrekking tot onderhoud, renovaties en vervangingsinvesteringen en kan hier tevens gezocht worden 
naar een maximale synergie met gemeentelijke of andere projecten.

- Door het professioneel assetmanagement blijft het aantal lekken en incidenten in onze gemeente 
beperkt.

- Indien zich toch een probleem voordoet, stelt Pidpa alles in het werk om de onderbreking tot een 
minimum te beperken en een oplossing aan te bieden. Hiervoor biedt zij een 24 uur op 24 en 7 dagen 
op 7 service aan waarbij er steeds naar gestreefd wordt om het probleem daadwerkelijk te verhelpen.

- Door de inzet van eigen personeel kan Pidpa flexibel inspelen bij wegenis- en rioleringswerken en op 
die manier de hinder zoveel als mogelijk beperken.
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- Pidpa heeft actief meegewerkt aan de opmaak en actualisering van de ‘code voor Infrastructuur- en 
nutswerken langs gemeentewegen’ en past de principes ervan ook toe in haar dagelijkse werking 
zodat de hinder op gemeentewegen zoveel als mogelijk beperkt blijft. 

- Met betrekking tot investeringsprojecten en (private) ontwikkelingsprojecten zorgt Pidpa voor een 
volledige ontzorging van de gemeente door middel van een doorgedreven begeleiding en opvolging 
van A tot Z.

- Ook in periodes van extreme droogte, bijvoorbeeld zoals de zomer van 2018, kon de 
leveringszekerheid door Pidpa gegarandeerd blijven.

- Pidpa hanteert korte communicatielijnen en stelt zich zeer aanspreekbaar op, zodat onze gemeente 
maximaal op de hoogte wordt gehouden van lopende projecten en zodat onze gemeente met vragen 
en problemen steeds op een correcte wijze wordt verder geholpen.

- In het kader van haar rioleringsopdracht heeft Pidpa een gedegen knowhow vergaard op het vlak 
van zowel collectieve als individuele sanering, wat zich op het terrein concreet vertaalt naar een 
efficiënt onderhoud van het rioleringsstelsel en een degelijke uitvoering van wegenis- en 
rioleringsprojecten afgestemd op de noden en timing van onze gemeente.

- Via de opmaak van hemelwaterplannen is Pidpa in staat om een algemene visie uit te werken met 
betrekking tot de waterhuishouding op het grondgebied van onze gemeente.

- Pidpa neemt de rapporteringsverplichting aan de VMM over van de gemeentelijke administratie, 
hetgeen een tijdrovende en arbeidsintensieve aangelegenheid is waarvoor een grondige kennis van 
het rioleringsbeheer nodig is.

- In het kader van het rioleringsbeheer dient de gemeente zelf niet in te staan voor de investerings- 
en onderhoudsuitgaven.

- De BTW-ruling met betrekking tot de drinkwatermaatschappijen houdt in dat – wat betreft nieuwe 
huisaansluitingen - enkel voor prestaties door de drinkwaterleverancier de aanrekening kan gebeuren 
aan een BTW-tarief van 6% (i.p.v. 21% BTW).

- Onze gemeente ontvangt van Pidpa jaarlijks een bedrag ter aflossing van de achtergestelde lening 
die werd afgesloten ingevolge de toetreding tot Pidpa-HidroRio.

- Onze gemeente kan per legislatuur - in het kader van investeringsprojecten binnen de werking van 
HidroRio - financiële middelen putten uit het investeringsfonds dat in 2015 werd opgericht.

- Via Pidpa worden schaal- en synergievoordelen bekomen, onder andere op het vlak van:

 Watergebonden activiteiten zoals de controle en het onderhoud van brandkranen, 
legionellabeheer, keuringen van de binneninstallatie en de privéwaterafvoer;

 GIS-ondersteuning - KLIP-KLIM behandeling: behandelen van planaanvragen zowel voor 
Pidpa-leidingen als voor gemeentelijke kabels en leidingen;

 De exploitatie van het rioleringsstelsel: onder andere met betrekking tot ruimen van grachten, 
reinigen van sifons en kolken, onderhoud van pompstations.

- Pidpa vervult een beleidsondersteunende rol door middel van de participatie in verschillende 
werkgroepen  onder andere:

 Commissie Integraal Waterbeleid
 VMM
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 Aquaflanders
 VLARIO

 Rekening houdende met:

- de elementen zoals aangebracht in het Evaluatierapport 2013-2018 en het Beleidsplan 2019-2024;

- de elementen zoals aangebracht in het bijgevoegde verlengingsdossier;

- het feit dat de raad van bestuur van Pidpa besloten heeft om een studie op te starten om te 
onderzoeken hoe maximale synergiewinsten kunnen gehaald worden ten bate van de klanten en de 
vennoten om de dienstverlening inzake drinkwater en riolering in een multi-utility context aan te 
bieden;

- bovenstaande argumenten, met in het bijzonder het feit dat Pidpa de drinkwaterleverancier is met 
het  laagste drinkwatertarief;

- de voordelen om minstens voor deze periode en tot zolang onderzoek eventueel anders heeft 
uitgewezen, zowel de drinkwateropdracht als de rioleringsopdracht bij dezelfde partner te houden;

verzoekt onze gemeente om de opdrachthoudende vereniging Pidpa te verlengen voor een termijn die 
loopt tot 1 januari 2024, gaat onze gemeente akkoord met een verlenging en bevestigt de bijhorende 
beheersoverdrachten voor zowel de drinkwateractiviteit als de rioleringsactiviteit.

 

 Wat betreft de statutenwijziging

Pidpa wil de goede relatie met haar gemeentelijke vennoten verder uitbouwen en tevens de 
betrokkenheid van haar gemeentelijke vennoten verhogen. Om deze doelstelling te bereiken draagt 
het op dit moment de voorkeur weg om de bestaande organen waarvan de werking als positief wordt 
ervaren, uit te breiden, eerder dan tot de oprichting van nieuwe organen over te gaan (regionaal 
bestuurscomité dan wel een algemeen comité).

Bijgevolg is het aangewezen dat de samenstelling van het A-adviescomité wordt herbekeken waarbij 
het aantal leden wordt vastgesteld op één lid per gemeente die bij het compartiment watervoorziening 
aangesloten is.

Verder is het daarbij eveneens aangewezen om ook voor wat betreft het B-adviescomité en het D-
adviescomité, het principe van de mogelijkheid tot het afvaardigen van één lid per gemeente dat 
aangesloten is bij respectievelijk het compartiment ‘afvalwater en hemelwater’ (HidroRio) dan wel het 
compartiment ‘gemeentelijke collectieve sanering’ (HidroGem), te verankeren in de statuten. Deze 
aanpassing komt de duidelijkheid en uniformiteit van de statuten ten goede, en wijzigt niets aan de 
werkwijze die nu reeds wordt toegepast.

Juridische grond
 De statuten van de opdrachthoudende vereniging Pidpa 

 Het decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur
 Het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 

2018 (verder decreet Integraal Waterbeleid)

Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 40-41 van het Decreet Lokaal Bestuur.
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Stemming op het besluit
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van en hecht goedkeuring aan het verlengingsdossier van Pidpa over 
de argumenten om de opdrachthoudende vereniging Pidpa te verlengen. De in het verlengingsdossier 
en in de verslaggeving opgenomen motivering wordt bijgetreden.

Artikel 2
De gemeenteraad verzoekt om over te gaan tot verlenging van de opdrachthoudende vereniging 
Pidpa voor een periode vanaf 10 november 2019 tot 1 januari 2024.

Artikel 3
De gemeenteraad gaat akkoord met de verlenging van de opdrachthoudende vereniging Pidpa voor 
een periode tot 1 januari 2024 deelnemer te blijven aan de opdrachthoudende vereniging Pidpa voor 
de activiteit watervoorziening en de rioleringsactiviteit (HidroRio – HidroGem – HidroSan – HidrIba)  
en de daarbij horende beheersoverdrachten te bevestigen.

Artikel 4
De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de door de raad van bestuur van Pidpa voorgelegde 
wijzigingen aan de statuten van Pidpa over de samenstelling van de adviescomités . 

Artikel 5
Aan de gemeentelijke vertegenwoordiger wordt de opdracht gegeven om op de algemene vergadering 
van 18 oktober 2019 overeenkomstig deze beslissing te stemmen, alsook de benoemingen goed te 
keuren, evenals op elke andere algemene vergadering die wordt samengeroepen ter behandeling van 
de agendapunten van deze vergadering.

Artikel 6
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en zal 
onverwijld een afschrift van deze beslissing bezorgen aan Pidpa, Desguinlei 246 te 2018 Antwerpen.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de Gemeenteraad 

algemeen directeur

Anja Neels

algemeen directeur

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Afgeleverd op 18 september 2019

burgemeester-voorzitter

Walter Horemans

burgemeester-voorzitter
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Anja Neels Walter Horemans


