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1.

Goedkeuring verslag 5 oktober 2016.

Het verslag van de raadscommissie Veiligheid, Financiën en Algemene Zaken van 5 oktober
2016 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

2.



Uitgebreide toelichtingen, zoals bepaald in artikel 53 van het decreet van 6 juli
2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, door bestuurders van de
stad in de intergemeentelijke verenigingen door de volgende afgevaardigden:
1. Toelichting door mevrouw Greet Geypen, afgevaardigde van de stad, over het
beleid van de intergemeentelijke vereniging IGEMO en de uitoefening van haar
mandaat.
Mevrouw Greet Geypen geeft toelichting aan de hand van een toelichtingsnota (ter zitting
uitgedeeld).
De toename van het personeel zet zich door, als gevolg van de uitbreiding van de
opdrachten en van de concrete taken die vervuld worden in opdracht van de gemeenten.
Inzake de dienstverlening gaat speciale aandacht naar de omgevingsvergunning, waardoor
bouw- en milieuvergunning samen gaan behandeld worden.
Een aantal kleinere gemeentes besteden hun handhavingsbeleid uit aan Igemo.
Er wordt drastisch ingezet op de ‘Bereikbare Regio’, maar de vraag dringt zich op of dit
project levensvatbaar is.
De op te richten intergemeentelijke erfgoedcel zal functioneren zonder de deelname van de
stad Mechelen.
Op het vlak van woonbeleid start Igemo in 2017 met het project ‘Geschikt ver(der)huren.
Conclusie van de nota is dat Igemo de uitdrukkelijke ambitie heeft om een regionale rol op
te nemen.
Vraag K. Calvo: Is reeds bepaald waar de erfgoedcel zal komen?
Antwoord: Neen, vermits die nog niet in werking is, dient dit nog verder uitgewerkt te
worden.
Vraag K. Calvo: Het project ‘geschikt ver(der)huren’ ligt toch in lijn van wat het Sociaal
Verhuurkantoor doet?
Antwoord: Beide initiatieven zullen elkaar aanvullen. Het Sociaal Verhuurkantoor richt zich
op huurders, terwijl Igemo de aandacht zal toespitsen op leegstaande panden.



2. Toelichting door mevrouw Greet Geypen, afgevaardigde van de stad, over het
beleid van de intergemeentelijke vereniging IVERLEK en de uitoefening van haar
mandaat.
Mevrouw Greet Geypen geeft toelichting aan de hand van een toelichtingsnota (ter zitting
uitgedeeld).
Iverlek heeft een bewogen jaar achter de rug.
De distributienettarieven zijn gemiddeld 8 euro/gezin gedaald. Vanaf 2017 zal een nieuwe
tariefstructuur gehanteerd worden. Iverlek speelt in op de evolutie naar duurzame
mobiliteit.
In 2016 is geprobeerd een fusie door te voeren van 7 distributienetbeheerders en een
private partner. Maar dat is niet doorgegaan als gevolg van het niet vervuld zijn van alle
opschortende voorwaarden. De inbreng van de private partner zou 830 miljoen euro
geweest zijn en dat kapitaal was nodig omwille van de uitstap van Electrabel. Het
afspringen van deze deal vormt geen acuut probleem, maar er wordt verder gezocht naar
een eenvoudiger structuur om gemakkelijker vers kapitaal aan te trekken.
De dienstverlening blijft het paradepaardje van Iverlek. De netbetrouwbaarheid lag nooit
hoger en men blijft inzetten op ‘slim’ distributienetbeheer.
Belangrijk voor Mechelen is de ondersteuning door Iverlek bij de noodzakelijke renovatie
van middenspanningscabines. De stad beschikt niet zelf over de know-how om dit te doen.
Ook het vermelden waard is Synductis, een dochteronderneming van Eandis System
Operator die alle nutswerken bij grote projecten coördineert. Dit is bv. het geval bij de
nieuwbouw van het Sint-Maartenziekenhuis.
Vraag H. Riffi: Zijn er wat de budgetmeters betreft cijfers beschikbaar voor Mechelen?
Antwoord: Die cijfers bestaan inderdaad en kunnen ter beschikking gesteld worden indien
ze opgevraagd worden.



3. Toelichting door de heer Koen Anciaux, afgevaardigde van de stad, over het
beleid van de intergemeentelijke vereniging FINILEK en de uitoefening van zijn
mandaat.
De heer Koen Anciaux geeft toelichting aan de hand van een toelichtingsnota (ter zitting
uitgedeeld).
Finilek is een financieringsintercommunale en dat betekent dat het een eerder technische
en abstracte materie is.
De nota gaat dieper in de strategische participaties. Finilek heeft een belang van 6,74% in
Publigas (transportnetbeheer van aardgas) en van 7,27% in Publi-T (transportnetbeheer
van elektriciteit).
Er werd beslist om toe te treden als vennoot tot Eandis Assets. Maar omdat er niet zal
voldaan zijn aan de opschortende voorwaarden van de fusie van de 7
distributienetbeheerders, zal Finilek eind 2016 het ingebrachte kapitaal terugbetaald
krijgen.
Daarnaast is er ook nog de participatie in windenergieprojecten, een sector die blijft
groeien.
Wat financiering betreft, kan nog meegegeven worden dat Mechelen geen lening meer
heeft lopen bij Finilek.



4. Toelichting door mevrouw Katleen Den Roover, afgevaardigde van de stad, over
het beleid van de intergemeentelijke vereniging PIDPA en de uitoefening van haar
mandaat.
Mevrouw Kathleen Den Roover geeft toelichting aan de hand van een toelichtingsnota (ter
zitting uitgedeeld).
Belangrijke in 2016 is de realisatie van een nieuwe tariefstructuur met een formule van
nieuwe gebruiksgroepen. In Vlaanderen zijn een 10-tal waterbedrijven en Pidpa is de
goedkoopste voor huishoudelijke en niet-huishoudelijke klanten.
De bouwstenen voor de begroting 2017 worden overlopen, met onder meer extra aandacht
voor de groeiende investeringen die nodig zijn om de leidingen te kunnen herwaarderen.
Voor 2017 wordt een positief saldo verwacht van ca. 15 miljoen euro en dat is noodzakelijk
om toekomstgericht te kunnen blijven investeren.
Vraag A. Delvoye: Kunnen er cijfers gegeven worden over het aantal bezoekers aan
Hidrodoe?
Antwoord: Ja, een overzicht zal bezorgd worden.

Vraag A. Delvoye: Heeft Mechelen het beheer van de rioleringen niet overgedragen aan
Pidpa?
Antwoord: Mechelen is inderdaad indertijd hier niet mee ingestapt.
Vraag H. Riffi: Kan er niets gebeuren aan de onredelijke kost voor brandaansluitingen die
scholen aan Pidpa moeten betalen?
Antwoord: Deze vraag wordt meegenomen ter bespreking bij Pidpa.


5. Toelichting door mevrouw Katleen Den Roover, afgevaardigde van de stad,
over het beleid van de intergemeentelijke vereniging PONTES en de uitoefening
van haar mandaat.
Mevrouw Kathleen Den Roover geeft toelichting aan de hand van een toelichtingsnota (ter
zitting uitgedeeld).
Pontes heeft een relatief rustig jaar achter de rug. Met de crematoria van Antwerpen en
Turnhout is het de grootste speler van het land. In Lommel is bovendien begonnen met de
bouw van een derde crematorium, dat begin 2018 in gebruik zal worden genomen.
De basisdienstverlening van Pontes is steeds dezelfde gebleven: uitvoeren crematies,
verzorgen afscheidsplechtigheden en aanbieden uitvaartmaaltijden.
De overgedragen winst bedraagt bijna 3 miljoen euro en dat vormt een spaarpot om
toekomstige investeringen mogelijk te maken en de pensioenfactuur te kunnen blijven
betalen.
Vraag R. Van den Bossche: Zijn de crematoria in ons land allemaal intercommunales?
Antwoord: Inderdaad, er zijn geen privé-crematoria.



6. Toelichting door de heer Walter Schroons over het beleid van de
intergemeentelijke vereniging CIPAL en de uitoefening van zijn mandaat.
De heer Walter Schroons geeft toelichting aan de hand van een toelichtingsnota (ter zitting
uitgedeeld).
De bedrijfsactiviteiten zijn ondergebracht in verschillende entiteiten. De dienstverlenende
vereniging ‘Cipal dv’ spitst zich toe op de Vlaamse provinciale en lokale besturen. De meer
commerciële activiteiten behoren tot ‘Cipal IT solutions nv’. Deze laatste heeft sinds 7
oktober 2016 een joint venture gevormd met Schaubroeck nv, met als naam ‘Cipal
Schaubroeck nv’. Het betreft een samengaan van twee zeer complementaire nv’s.
Cipal dv evolueert steeds meer van het louter ondersteunen van lokale besturen op het
vlak van ICT en digitalisering, naar het adviseren inzake project- en procesmatig werken.
Sedert september 2016 gebeurt dat onder de naam ‘C-smart’ met als baseline ‘lokaal
digitaal’.
Deze ontwikkeling heeft gezorgd voor een spectaculair resultaat: in 2015 werd 1,4 miljoen
euro winst geboekt. Dat is een verbetering van maar liefst 1,5 miljoen euro in vergelijking
met het boekjaar 2014.



7. Toelichting door mevrouw Rita Van den Bossche, afgevaardigde van de stad,
over het beleid van de intergemeentelijke vereniging IVAREM en de uitoefening
van haar mandaat.
Mevrouw Rita Van den Bossche geeft toelichting aan de hand van een toelichtingsnota (ter
zitting uitgedeeld).
Belangrijk is dat Ivarem sinds 2015 kostendekkend werkt, wat betekent dat alle gemaakte
kosten doorgerekend worden aan de gemeenten. In 2017 zullen de bijdragen verhogen als
gevolg van de gestegen kosten voor verwerking, transport en personeel en de lagere
opbrengsten van bv. ijzer.
Daarnaast wordt stilgestaan bij een aantal initiatieven voor 2017. Ivarem wil nog meer
inzetten op het sorteren van afval, wat ook een sociale doelstelling is. Opvallend is dat
laagverdieners meer betalen voor hun afval omdat ze niet voldoende sorteren. Om in de
toekomst het transport van afval te optimaliseren plant Ivarem de bouw van een nieuwe
overslaghal in Muizen. Er is gekozen voor deze locatie omwille van de centrale ligging en de
nabijheid van het spoor. Van de provincie werd een milieuvergunning verkregen en een
openbaar onderzoek zal volgen.
Opmerking K. Calvo: De vzw mmMechelen Feest is vragende partij om het duurzaam
afvalbeheer voor evenementen nog uit te breiden.

Vraag K. Calvo: Kan het principe van de BEST-zak (boeken, elektronica, speelgoed en
textiel) niet gecombineerd worden met het initiatief van de zogeheten ‘geefpleinen’?
Antwoord: Deze vraag wordt meegenomen voor bespreking bij Ivarem.
Vraag van H. Riffi: Kan de planning van de afvalophaling op belangrijke invalswegen in
Mechelen niet beter? In de Sint-Katelijnestrat bv. is dit om 8 uur ’s morgens.
Antwoord: Afvalophaling in een stadscentrum is sowieso niet evident, maar de planning
van de ophaalrondes wordt constant bekeken en bijgestuurd.
Vraag van H. Riffi: Kunnen de educatieve projecten van Ivarem in de scholen niet
gekoppeld worden aan lessen rond de ‘dode hoek’?
Antwoord: Deze vraag wordt meegenomen voor bespreking bij Ivarem.

Verslaggever: Johan Polleunis, Notulenbeheer

