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OPENBAAR DOMEIN. Opdrachtverlening aan intergemeentelijke vereniging
PIDPA van de ‘gemeentelijke collectieve watersanering’ (HidroGem), met
uitwerking vanaf 1 januari 2021, en de daarmee gepaard gaande omzetting
van de activiteit ‘gemeentelijke individuele watersanering’ (HidrIBA) naar de
activiteit ‘gemeentelijke collectieve watersanering’ (HidroGem).

De beslissing wordt genomen met 39 stemmen voor (Fabienne Blavier, Alexander
Vandersmissen, Patrick Princen, Greet Geypen, Marina De Bie, Koen Anciaux, Björn Siffer,
Abdrahman Labsir, Vicky Vanmarcke, Gabriella De Francesco, Bart Somers, Frank Creyelman,
Marc Hendrickx, Stefaan Deleus, Catherine François, Hamid Riffi, Kristof Calvo, Tom Kestens,
Zineb El Boussaadani, Jan Verbergt, Tine Van den Brande, Kerstin Hopf, Freya Perdaens, Anne
Delvoye, Ingrid Kluppels, Bert Delanoeije, Pia Indigne, Klaas Delrue, Arthur Orlians, Faysal El
Morabet, Mats Walschaers, Charles Leclef, Rina Rabau, Maxine Willemsen, Elisabet Okmen,
Dirk Tuypens, Yves Selleslagh, Kenzo Van den Bosch, Zohra Hadnan) en 3 onthoudingen (Karel
Geys, Farid Bennasser, Thijs Verbeurgt).

Motivering
Voorgeschiedenis
•

•
•
•

19/10/2009: De Algemene Vergadering van Pidpa heeft in zijn buitengewone vergadering
een statutenwijziging doorgevoerd om aan geïnteresseerde steden of gemeenten effectief
de mogelijkheid te bieden de opdracht inzake 'gemeentelijke collectieve watersanering' aan
Pidpa toe te vertrouwen (project HidroGem), waarbij de stad of gemeente zelf zowel de
uitgebreidheid van de opdracht als de uitvoeringsmodaliteiten ervan volledig zelf bepaalt.
Het door de algemene vergadering van Pidpa goedgekeurde HidroGem-project maakt het
mogelijk om de opdracht van 'gemeentelijke collectieve watersanering' aan Pidpa te geven,
waarbij op individuele basis een afrekening gebeurt.
7/09/2010: De stad is toegetreden tot de activiteit HidrIBA ‘gemeentelijke individuele
watersanering’ van Pidpa.
12/10/2020: Het college (punt 17) neemt principieel de beslissing om de onderhandelingen
tot bekoming van een ‘best and final offer’ verder te zetten met PIDPA, en dit met oog op
de overdracht van het rioolbeheer aan PIDPA vanaf 01.01.2021.
Collegebeslissing 9 november 2020 – agendapunt 20: verwijzing naar de gemeenteraad.

Feiten en argumentatie
•

De stad is deelnemer van Pidpa voor de activiteit ‘watervoorziening’ en de activiteit
‘gemeentelijke individuele watersanering’ (HidrIBA).

•

•

•

Het initiële HidroGem-voorstel van Pidpa werd uitgewerkt in overleg met afgevaardigden
van de Pidpa-vennoten en werd in de loop van de voorbije jaren, in al haar facetten
(financieel, technisch en juridisch) aan de Pidpa-steden en -gemeenten toegelicht, o.m.
tijdens arrondissementele vergaderingen. Aanvullend aan die brede informatieverstrekking
van destijds, werden door Pidpa - specifiek ten behoeve van de stad - ook meer
gedetailleerde toelichtingen gegeven, o.m. nog recent op de diverse vergaderingen die
plaats hadden op o.m. 21/05/2019, 04/09/2019, 15/01/2020, 12/02/2020, 11/03/2020,
29/4/20, 12/5/20 en 15/9/20.
Tijdens deze vergaderingen werd tevens het HidroGem-project, dat Pidpa ter zake heeft
uitgewerkt, besproken en toegelicht. Het voorstel houdt zowel de door de stad bepaalde
uitgebreidheid van de bijkomende opties bij de HidroGem-basisopdracht als de modaliteiten
van uitvoering ervan in.
De activiteiten beheer van het grachtenstelsel, reinigen van de straatkolken, aanleg van
nieuwe huisaansluitingen, exploitatie en onderhoud van de pompstations, exploitatie en
onderhoud van de gemeentelijke zuiveringsinstallaties, GIS Databeheer en –ontwikkeling,
activiteit IBA’s (individuele sanering) worden tevens mee als optie opgenomen en zullen
deel uitmaken van de HidroGem-saneringsopdracht aan Pidpa.

1. Omzetting van ‘gemeentelijke individuele watersanering’ (HidrIBA) naar ‘gemeentelijke
collectieve watersanering’ (HidroGem)
• De Vlaamse overheid heeft de drinkwatermaatschappijen belast met de zorgplicht tot
sanering van het door hen aan hun abonnees geleverde water en de
drinkwatermaatschappijen aangewezen als het financiële knooppunt van het integrale
waterbeleid, gezien zij ook de zuiveringskost (gemeentelijk en bovengemeentelijk) op de
drinkwaterfactuur dienen op te nemen.
• Rekening houdende met de huidige rioleringsgraad, de huidige zuiveringsgraad, het
onderhoud en de verdere noodzakelijke uitbouw van de rioleringsinfrastructuur op ons
grondgebied zullen er nog grote inspanningen worden gevraagd van onze stad, zowel op
financieel, als op technisch en administratief vlak. Voor onze stad zal het bijgevolg
voordeliger zijn als de opdracht inzake het beheer van de infrastructuur voor de
watersanering in intergemeentelijk verband wordt uitgevoerd. Op die manier kan immers
de knowhow worden gebundeld. Dergelijke samenwerking leidt tot schaalvoordelen, die
zich onder meer uiten in besparingen zowel bij aankoop en voorraadbeheer als bij aanleg
en exploitatie van de netinfrastructuur.
• Pidpa is niet enkel decretaal aangewezen als instantie die verantwoordelijk is voor de
watersanering, maar is tevens als integraal waterbedrijf de aangewezen partner om de
rioleringstaken van de stad over te nemen, gezien dan het beheer van zowel drinkwater als
afvalwater in één hand zit en zodoende effectief gestalte kan worden gegeven aan het
integraal waterketenbeheer.
• Pidpa ontwikkelde als integraal waterbedrijf reeds activiteiten, heeft ervaring en een
organisatie opgebouwd die ook in het rioleringsbeheer kunnen worden aangewend en
toegepast (klantenbeheer, opvolging van investeringsdossiers, onderzoek en ontwikkeling
i.v.m. zuiveringstechnieken, automatisering (facturatie en GIS), exploitatie van
pompstations, permanentie en ervaring in de aanleg van netinfrastructuur). Zo kunnen er
binnen Pidpa de grootste synergetische effecten worden gerealiseerd.
- Bovendien is Pidpa - als integraal waterbedrijf - ook actief in het rioleringsbeheer van
meerdere gemeenten in onze directe omgeving zoals bijvoorbeeld Bonheiden,
Willebroek, Sint-Katelijne-Waver, Rumst, Putte en Duffel.
- Via het HidroGem-project komt Pidpa tegemoet aan de wensen van de stad om een
opdracht inzake rioleringsbeheer te kunnen geven, waarbij de stad de eerder geleverde
inspanningen inzake rioleringsbeheer en rioleringsinfrastructuur gehonoreerd en
gevrijwaard ziet door enerzijds een financiële verwerking via een individuele rekening
en door anderzijds een geïndividualiseerde vergoeding voor de inbreng van haar
infrastructuur.
- Een gemeentelijke HidroGem-opdrachtverlening aan Pidpa inzake het beheer van
afvalwater en hemelwater dient gepaard te gaan met de overdracht door de stad van
de volle eigendom van de rioleringsinfrastructuur (incl. de accessoire gebruiksrechten)
en met de regeling van de wederzijdse rechten en verplichtingen bij de toetreding
inzake beheer van afvalwater en hemelwater tot Pidpa.
- Pidpa heeft de modaliteiten meegedeeld van een te sluiten HidroGem-overeenkomst,
waarbij o.m. aandacht gaat naar regelingen die te treffen zijn wat betreft
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naleving/overname van eerder door de stad gesloten overeenkomsten of aangegane
verplichtingen.
- Het HidroGem-voorstel van Pidpa houdt in dat de reeds door de stad geleverde
inspanningen inzake rioleringen worden gerespecteerd, in die zin dat alle infrastructuur
die wordt ingebracht in Pidpa op geïndividualiseerde basis volledig wordt vergoed en dat
de door de inwoners ten laste genomen bijdragen en vergoedingen enkel zullen worden
aangewend binnen de stad zelf.
- Het Pidpa HidroGem-voorstel is uitermate interessant voor de stad en voor haar
burgers, en biedt voor de stad enkele bijkomende voordelen ten opzichte van andere
aanbieders en formules :
o het aantal aandelen in Pidpa zal in elk geval na het verlijden van de inbrengakte
stijgen van 2828 aandelen (2827 A-aandelen ‘drinkwater’ en 1 E-aandeel
‘gemeentelijke individuele watersanering’) naar 3851 aandelen (2827 A-aandelen
‘drinkwater’ en 1024 D-aandelen ‘gemeentelijke collectieve watersanering’), zodat
de stad voor belangrijke beleidskwesties verhoudingsgewijs binnen Pidpa een iets
grotere impact zal hebben.
o 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 van 6% BTW (i.p.v. 21% btw);
o de inbreng van de rioolinfrastructuur betekent voor de stad niet alleen dat zij niet
zelf meer moet instaan voor de investerings- en onderhoudsuitgaven, maar dat zij
bovendien een cashvergoeding kan bekomen en tevens jaarlijks recht zal hebben op
een bedrag dat aan de stad toekomt als aflossing van de achtergestelde schuld
(lineaire aflossing).
o de gemeentelijke aansprakelijkheid inzake het voldoen aan de Europese Richtlijnen
inzake afvalwater zal kunnen worden overgeheveld naar Pidpa-HidroGem.
o de HidroGem-formule garandeert schaal- en synergievoordelen.
o de concrete werking van Pidpa-HidroGem garandeert dat de door de stad
noodzakelijk geachte investeringswerken effectief worden voorbereid en opgestart.
o de toegelichte aanpak van Pidpa inzake wisselwerking met de stad en rapportering
aan de stad biedt een positief perspectief.
o Pidpa-HidroGem vult automatisch ten behoeve van de opdrachtgevende steden en
gemeenten de verplichting in wat betreft de keuring van de privé-waterafvoer en
wat betreft de controle en rapportage ter zake.
o de stad kan de onderhoudswerkzaamheden inzake de voor de waterhuishouding
belangrijke bufferbekkens, grachten en beken eveneens toevertrouwen aan PidpaHidroGem.
De stad stelt de uitgebreidheid van de opdracht volledig zelf vast (basispakket + opties) en
tevens de modaliteiten van uitvoering ervan.
Pidpa biedt bij de HidroGem-overeenkomst verschillende opties aan die interessant kunnen
zijn voor de stad, zijnde:
- IBA’s (individuele sanering),
- beheer van het grachtenstelsel,
- reinigen van de straatkolken,
- aanleg van nieuwe huisaansluitingen,
- exploitatie en onderhoud van de pompstations,
- exploitatie en onderhoud van de gemeentelijke zuiveringsinstallaties,
- GIS Databeheer en –ontwikkeling.
De stad opteert ervoor om alle opties die door Pidpa-HidroGem worden aangeboden te
lichten.
- De stad heeft een cijfermatige benadering ter beschikking inzake de omvang op lange
termijn van de voorziene inkomsten en uitgaven voor 'gemeentelijke collectieve
watersanering'.
- In de HidroGem-systematiek, waarbij rekening wordt gehouden met de individuele
rekening van de stad, zal jaarlijks een resultaatbestemming kunnen gebeuren door de
stad.
- Het geven van de HidroGem-opdracht inzake ‘gemeentelijke collectieve watersanering’
aan Pidpa (en al de daarmee samenhangende stappen, zoals het aangaan van de
HidroGem-overeenkomst, de infrastructuurinbreng tegen geïndividualiseerde
vergoeding en het intekenen – obv bevolkingscijfers – op 1024 aandelen D met als
nominale waarde 2,5 EUR per aandeel) aangewezen en opportuun wordt geacht,
omwille van het decretaal kader, omwille van de door Pidpa toegelichte voordelen in
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hoofde van de deelnemende gemeenten en omwille van het belang van een integraal
waterbeheer.
De statuten van Pidpa voorzien ook in een adviescomité D voor het compartiment
HidroGem, en dat de gemeenteraad één afgevaardigde daarvoor mag voordragen.
In de loop van 2008 (22/5/2008) werd door de toen ter zake bevoegde Vlaamse
Minister, mevrouw Hilde Crevits, in de Commissie Leefmilieu expliciet gesteld: “De
initiatieven van de opdrachthoudende verenigingen zorgen dus voor de wettelijke
invulling van de gemeentelijke saneringsverplichting en worden conform de decretale
bepalingen in samenwerking met de drinkwatermaatschappijen georganiseerd. Dankzij
de beheersoverdracht wordt de gemeentelijke saneringsverplichting overgedragen aan
de opdrachthoudende vereniging, die vervolgens moet instaan voor de noodzakelijke
investeringen om te voldoen aan de Europese en Vlaamse verplichtingen inzake
zuivering van afvalwater. Dit is inherent aan haar opdracht die zij van de aangesloten
gemeenten heeft gekregen. Sancties bij het niet voldoen aan deze verplichtingen zijn
voor rekening van de opdrachthoudende vereniging. Dat is niet onbelangrijk.”;
Rekening houdend met al het voorgaande en rekening houdend met de bepalingen van
artikel 2.6.1.3.3.§2 van het Waterwetboek - heeft de Vlaamse overheid bevestigd dat
de gemeente ook de opdracht inzake het operationele aspect van het beheer van
afvalwater en hemelwater bij Pidpa als waterbedrijf en opdrachthoudende vereniging
kan onderbrengen, zonder dat een publieke marktbevraging dient te gebeuren. Dit kan
ook duidelijk worden afgeleid uit rechtspraak van het Europees Hof van Justitie.
Bovendien werden de elementen van deze 'In house'-rechtspraak thans ook
overgenomen in artikel 30 van de wet inzake Overheidsopdrachten van 17 juni 2016
(BS 14 juli 2016).
Dat wil zeggen dat, in de geschetste omstandigheden, het onderzoek van de diverse
mogelijkheden en aspecten heeft geleid tot de conclusie dat niet wordt geopteerd voor
het uitschrijven van een overheidsopdracht of voor het organiseren van een
marktbevraging betreffende een concessie van een openbare dienst. Hierbij kan ook
verwezen worden naar artikel 420 van het decreet lokaal bestuur, dat inhoudt dat er
geen overheidsopdrachtenprocedure te volgen is inzake een uitbreiding van een
opdracht aan een intergemeentelijk samenwerkingsverband.
Kortom het geven van de HidroGem-opdracht inzake gemeentelijke collectieve
watersanering aan Pidpa wordt aangewezen en opportuun geacht, omwille van het
decretaal kader, omwille van de door Pidpa toegelichte voordelen in hoofde van de
deelnemende gemeenten en omwille van het belang van een integraal waterbeheer.

2. Gemeentelijke saneringsbijdrage (GSB) en –vergoeding (GSV) en gemeentelijke individuele
saneringsbijdrage en –vergoeding (BIS/VIS)
• Bij gemeenteraadsbesluit van 15 december 2015 onder punt 12 heeft de stad het tarief van
de gemeentelijke saneringsbijdrage en –vergoeding vanaf 1 januari 2016 vastgelegd op het
decretaal toegelaten maximumtarief.
• Een gelijke behandeling wordt beoogd van enerzijds drinkwaterabonnees en anderzijds
private waterwinners, zodat een gelijke aanrekening van de gemeentelijke
saneringsbijdrage- en vergoeding aangewezen is.
• Het tarief van de gemeentelijke saneringsbijdrage en -vergoeding zal vanaf 1 januari 2021
in HidroGem ongewijzigd behouden blijven.
• Wat de individuele saneringsbijdrage en -vergoeding betreft wordt tevens een gelijke
behandeling beoogd van enerzijds burgers waarvoor collectieve sanering (riolering)
voorhanden is of voorzien wordt en anderzijds burgers waarvoor individuele sanering (IBA)
voorhanden is of voorzien wordt.
• Het tarief van de bijdrage (BIS) en vergoeding (VIS) voor individuele sanering op
gemeentelijk vlak blijft tevens ongewijzigd behouden, meer bepaald op de som van
[bedrag van de gemeentelijke saneringsbijdrage verhoogd met het bedrag van de
bovengemeentelijke saneringsbijdrage];
• Pidpa rekent een percentage als administratieve vergoeding aan op de geïnde bedragen
(momenteel 3,51%).
3. Aansluitrecht
• De aanleg van openbare rioleringsinfrastructuur en de aansluiting van een eigendom op de
openbare riolering genereert kosten. Om die reden heeft de stad bij
gemeenteraadsbeslissing van 27 januari 2020 haar goedkeuring gehecht aan het
kaderretributiereglement. Het college van burgemeester en schepenen stelde het tarief
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voor de aansluiting (aansluitrecht) op de hoofdriolering – enkel, RWA of DWA vast op 1.634
EUR (excl. BTW) en de aansluiting op de hoofdriolering – dubbel, RWA en DWA in dezelfde
sleuf is vastgesteld op 1.906 EUR (excl. BTW).
Bij eenzelfde gemeenteraadsbeslissing, en het collegebesluit werden het tarief voor het
aansluiten van de individuele sanering (IBA) vastgesteld op 1.634 EUR (excl. BTW).
De tarieven van het aansluitrecht op de hoofdriolering en de individuele sanering blijven
vanaf 1 januari 2021 in HIDROGEM ongewijzigd behouden.
Het is aangewezen om de aanrekening van het aansluitrecht voor wat betreft de aansluiting
op de gemeentelijke riolering, alsook het aansluitrecht voor IBA’s te laten innen door Pidpa
HidroGem.

Juridische grond
•
•
•
•
•

•

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur (verder decreet lokaal
bestuur);
De Richtlijn 91/271/EG van 21 mei 1991 inzake de behandeling van stedelijk afvalwater;
Het Besluit van 1 juli 1995 van de Vlaamse regering houdende algemene en sectorale
bepalingen inzake milieuhygiëne;
De Richtlijn 2000/60/EG van 23 oktober 2000 tot vaststelling van een kader voor
communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid;
Het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15
juni 2018 (verder Waterwetboek), dat in artikel 2.3.5. bepaalt dat Pidpa als exploitant van
een openbaar waterdistributienetwerk wordt belast met de sanering van het door haar aan
haar abonnees geleverde water met het oog op het behoud van de kwaliteit van het
geleverde water;
De statuten van de opdrachthoudende vereniging Pidpa en in het bijzonder artikel 2
betreffende het doel te zorgen voor de integraliteit van de watervoorziening en behandeling, evenals de ontwikkeling en bevordering van hiermee verbonden activiteiten,
alsook artikel 8 §3 dat voorziet in de mogelijkheid voor de stad om de activiteit
‘gemeentelijke individuele watersanering’ (HidrIBA) om te zetten tot de activiteit
‘gemeentelijke collectieve watersanering’ (HidroGem).

Financiële gevolgen
•
•

•
•

De nodige aanpassingen worden verwerkt in de aanpassing meerjarenplan 2020-2025 – nr.
3. De stad zal niet langer de saneringsbijdrage rechtstreeks facturen aan PIDPA. De
saneringsbijdrage komt vanaf de toetreding rechtstreeks toe aan HidroGem.
Op basis van het laatst gekende netto-actief (2019) wordt het bestaande rioleringsnet
gewaardeerd op 34.622.981 euro. Bij toetreding op 1 januari 2021 wordt de bestaande
infrastructuur overgenomen, hiervan wordt 25% up-front betaald door HidroGem aan de
stad. De resterende 75% wordt omgezet in een (renteloze) toegestane lening op 30 jaar.
Volgens de financiële planning bij Hidrogem wordt de terugbetaling aan de stad voorzien
vanaf 2028.
De bestaande lopende contracten bij de stad (Vb.: personeel, THV Rio Mechelen, …) t.b.v.
2 miljoen euro worden verder uitgevoerd door de stad. De stad zal jaarlijks deze
exploitatiekosten mogen blijven doorfactureren aan HidroGem.
De investeringen worden gefinancierd door HidroGem, de regie blijft evenwel bij de stad.
Hiertoe worden jaarlijks de nodige prioriteiten bepaald. Tussen 2021 en 2025 staat een
totaal investeringspakket (uitbreiding en vervanging) van 27.873.577 euro gepland.

Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad besluit op basis van het voorgaande:
• 1. Aan Pidpa wordt, met het oog op de omzetting van de activiteit ‘gemeentelijke
individuele watersanering’ (HidrIBA) naar de activiteit ‘gemeentelijke collectieve
watersanering’ (HidroGem), door de stad met uitwerking vanaf 1 januari 2021 de opdracht
verleend inzake de ‘gemeentelijke collectieve watersanering’ (HidroGem).
• 2. Voor zoveel als nodig worden de bevoegde bestuursorganen van Pidpa formeel verzocht
om de toetreding van de stad voor de activiteit ‘gemeentelijke collectieve watersanering’
(HidroGem) te aanvaarden.
• 3. Er wordt goedkeuring gehecht aan het door Pidpa aan de stad overgemaakte ontwerp
van HidroGem-overeenkomst, inclusief bijlagen, en er wordt voor zoveel als nodig besloten
om zulke overeenkomst aan te gaan. Wat betreft artikel 4 ‘Betalingsmodaliteiten voor de
Gemeenteraad van 23 november 2020 - agendapunt nr. 26.

5

•

•

prijs’ van deze Overeenkomst wordt geopteerd voor het vastleggen van de cashtranche die
de Stad bekomt op 25% (=maximum) van de boekwaarde/inbrengwaarde als onderdeel
van de prijs voor de infrastructuur-overdracht.
4. Er wordt door de stad overgegaan tot de onderschrijving van 1024 D-aandelen aan de
nominale waarde van 2,50 euro. Er wordt door de stad overgegaan tot een volledige
volstorting van de vermelde D-aandelen ([2.560 EUR]). Dat alles zal conform de Pidpastatuten en conform de HidroGem-overeenkomst gerealiseerd worden als onderdeel van de
vergoeding aan de stad in het raam van de (akte van) inbreng in natura van de
gemeentelijke rioolinfrastructuur.
5. Bij het verlijden van de authentieke akte houdende de inbreng (en overdracht) van de
gemeentelijke rioleringsinfrastructuur aan Pidpa, wordt bepaald dat de Bewaarders der
Hypotheken uitdrukkelijk worden ontslagen van het nemen, voor welke reden dan ook, van
enige (ambtshalve) inschrijving bij de overschrijving van de vermelde akte.

Artikel 2
De gemeenteraad beslist dat:
• 1. De gemeentelijke saneringsbijdrage en –vergoeding ongewijzigd behouden blijven vanaf
1 januari 2021 : zijnde het decretaal toegelaten maximumtarief uitgedrukt in EUR/m³.
• 2. Het tarief van de bijdrage (BIS) en vergoeding (VIS) voor individuele sanering op
gemeentelijke vlak tevens vanaf 1 januari 2021 ongewijzigd behouden blijft op de som van
het bedrag van de gemeentelijke saneringsbijdrage verhoogd met het bedrag van de
bovengemeentelijke saneringsbijdrage.
Artikel 3
De gemeenteraad machtigt de burgemeester wd. en de algemeen directeur over te
gaan tot de ondertekening van voorvermelde HidroGem-overeenkomst (inclusief bijlagen), en
machtigt de voorzitter van de Gemeenteraad en de algemeen directeur over te gaan tot de
ondertekening van voorvermelde authentieke akte.
Artikel 4
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en
zal onverwijld een afschrift van deze beslissing bezorgen aan Pidpa, Desguinlei 246 te 2018
Antwerpen.
Namens de gemeenteraad:

De algemeen directeur
(get.) Erik Laga

De voorzitter
(get.) Fabienne Blavier

Voor eensluidend uittreksel:
NAMENS DE GEMEENTERAAD:

Bij verordening:

Erik Laga
algemeen directeur
Gemeenteraad van 23 november 2020 - agendapunt nr. 26.

Mechelen, 25 november 2020

Fabienne Blavier
voorzitter
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