OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 25 FEBRUARI 2019 VAN
DE GEMEENTERAAD.
OPENBARE ZITTING
AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF KALMTHOUT.
1. Aanstelling van de leden van de raad van bestuur.
Een autonoom gemeentebedrijf heeft slechts twee organen met beslissingsbevoegdheid: een
raad van bestuur en een directiecomité.
De raad van bestuur is bevoegd voor alles wat niet uitdrukkelijk bij decreet, in de statuten of
in de beheersovereenkomst aan de gemeenteraad is voorbehouden. De raad van bestuur
beschikt dus over de volheid van bevoegdheid. De raad van bestuur vertegenwoordigt het
autonoom gemeentebedrijf in rechte als eiser of verweerder en is binnen de grenzen
vastgesteld in de statuten, bevoegd voor alle personeelsaangelegenheden.
De raad van bestuur van een autonoom gemeentebedrijf wordt opnieuw samengesteld na de
volledige vernieuwing van de gemeenteraad en dus bij aanvang van een nieuwe
gemeentelijke legislatuur.
De gemeenteraad is bevoegd voor de samenstelling van de raad van bestuur. Er wordt
voorgesteld om alle gemeenteraadsleden te benoemen als lid van de raad van bestuur van
het autonoom gemeentebedrijf. In dit geval is het decretaal niet toegelaten om
presentiegelden toe te kennen voor de vergaderingen van de raad van bestuur.
De voorzitter van de raad van bestuur wordt gekozen uit de leden van de raad van bestuur en
maakt verplicht deel uit van het college van burgemeester en schepenen. Op die manier
tracht het decreet lokaal bestuur een minimale personele band tussen het autonoom
gemeentebedrijf en het gemeentebestuur te waarborgen.
De vergaderingen van de raad van bestuur zijn niet openbaar. Voor de leden van de raad van
bestuur gelden er ook een aantal verbodsbepalingen zoals rechtstreeks of onrechtstreeks
een overeenkomst af te sluiten met het autonoom gemeentebedrijf, aanwezig te zijn bij de
bespreking en de stemming over aangelegenheden waarin zij of hij een rechtstreeks belang
heeft, enz.
DE RAAD STELT DE LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN HET AUTONOOM
GEMEENTEBEDRIJF KALMTHOUT AAN.
2. Goedkeuring van de aangepaste statuten.
Op 22 oktober 2018 keurde de raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf
Kalmthout (afgekort AGB Kalmthout) het voorstel tot aanpassing van zijn statuten goed. Deze
aanpassing werd tevens goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 28 oktober 2018.
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Er wordt nu voorgesteld om enkel het artikel 17 van de statuten met betrekking tot de
samenstelling van het directiecomité aan te passen van “Het Directiecomité bestaat uit zeven
leden aangesteld door de Raad van Bestuur voor een hernieuwbare termijn van zes jaar.”
naar “Het Directiecomité bestaat uit de leden van het schepencollege aangesteld door de
Raad van Bestuur voor een hernieuwbare termijn van zes jaar.”
Het behoort tot de bevoegdheid van de gemeenteraad om het voorstel van statutenwijziging
goed te keuren.
DE RAAD VERLEENT ZIJN GOEDKEURING AAN DE AANGEPASTE STATUTEN VAN
HET AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF KALMTHOUT.
3. Goedkeuring van het ontwerp van notariële akte voor de vestiging van een erfpacht voor
het sportpark Heikant.
Op 22 oktober 2018 keurden de gemeenteraad én de raad van bestuur van het AGB
Kalmthout de erfpachtovereenkomst goed tussen het gemeentebestuur en het AGB
Kalmthout voor het beheer en de exploitatie van de terreinen en infrastructuur bestemd voor
voetbal, petanque, atletiek en het speelterrein van het sportpark Heikant (Heikantstraat 60 te
Kalmthout).
Deze erfpachtovereenkomst wordt nu omgezet in een ontwerp van notariële akte.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om dit ontwerp van notariële akte goed te keuren. Ook
aan de raad van bestuur van het AGB Kalmthout wordt deze akte voor goedkeuring
voorgelegd.
DE RAAD KEURT HET ONTWERP VAN NOTARIËLE AKTE VOOR DE VESTIGING VAN
EEN ERFPACHT VOOR HET SPORTPARK HEIKANT GOED.
ALGEMEEN BELEID.
4. Kennisname van het beleidsprogramma.
De bestuursmeerderheid legt aan de gemeenteraad hun beleidsprogramma voor de huidige
legislatuur ter kennisgeving voor.
DE RAAD NEEMT KENNIS VAN HET BELEIDSPROGRAMMA VOOR DE LEGISLATUUR
2019-2024.
5. Goedkeuring van het huishoudelijk reglement voor de leden van de gemeenteraad.
De gemeenteraad moet bij de aanvang van de nieuwe legislatuur een huishoudelijk
reglement vaststellen waarin, naast de decretaal vastgelegde regels in verband met de
werking van de raad, aanvullende maatregelen worden opgenomen in verband met de goede
werking van de gemeenteraad. Het bestaande huishoudelijke reglement werd door de raad
goedgekeurd in de zitting van 25 februari 2013.
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In overleg met de voorzitter van de gemeenteraad, de fractieleiders en de gemeentelijke
administratie werd het bestaande huishoudelijk reglement aangepast.
HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE LEDEN VAN DE GEMEENTERAAD
WORDT GOEDGEKEURD.
6. Oprichting en samenstelling van de raadscommissie Algemeen Beleid.
Bij aanvang van de nieuwe bestuursperiode wordt voorgesteld om de raadscommissie
Algemeen Beleid op te richten voor de periode 2019-2024.
Het artikel 37 van het decreet lokaal bestuur (afgekort DLB) stelt dat de gemeenteraad
commissies kan oprichten die zijn samengesteld uit gemeenteraadsleden. De commissies hebben
als taak de besprekingen in de gemeenteraadszittingen voor te bereiden, advies te verlenen en
voorstellen te formuleren over de wijze waarop vorm wordt gegeven aan de inspraak van de
bevolking telkens als dat voor de beleidsvoering wenselijk wordt geacht. De commissies kunnen
altijd deskundigen en belanghebbenden horen.
Het voorstel van het college van burgemeester en schepenen is om tijdens deze legislatuur
één raadscommissie op te richten. Deze raadscommissie zal de naam “raadscommissie
Algemeen Beleid” dragen.
De bedoeling van deze raadscommissie is om alle dossiers van algemene aard met
belangrijke beleidsmatige gevolgen voor de gemeente in voorbereiding van de gemeenteraad
voorafgaandelijk te overleggen en voor te bereiden.
Het artikel 34 van het huishoudelijk reglement voor de raadsleden, zoals goedgekeurd door
de gemeenteraad in huidige zitting, stelt dat deze commissie is samengesteld uit alle
gemeenteraadsleden.
DE
RAADSCOMMISSIE
ALGEMEEN
BELEID WORDT
OPGERICHT.
RAADSCOMMISSIE BESTAAT UIT ALLE LEDEN VAN DE GEMEENTERAAD.

DEZE

PATRIMONIUM.
7. Verkavelingsaanvraag Gert Matheusen – Frans Raatsstraat: beslissing over de zaak van
de wegen.
Landmeter Gert Matheusen uit Essen diende op 3 september 2018 een aanvraag in voor het
verkavelen van een terrein in twee percelen voor halfopen bebouwing in de Frans Raatsstraat
(kadastraal gekend als afdeling 1, sectie B, perceel 487H5). Deze aanvraag voorziet tevens
in de afsplitsing van een repel grond met een oppervlakte van 34 m² langsheen de Fr.
Raatsstraat om af te staan aan de gemeente Kalmthout en om toe te voegen aan het
openbaar domein.
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Aan de raad wordt nu gevraagd om zich uit te spreken over de zaak van de wegen.
DE
RAAD
GAAT
PRINCIPIEEL
AKKOORD
MET
HET
VOORGELEGDE
VERKAVELINGSONTWERP STREKKENDE TOT HET VERKAVELEN VAN GROND IN
TWEE PERCELEN VOOR HALF-OPEN BEBOUWING IN HET TWEEDE GEDEELTE VAN
DE FRANS RAATSSTRAAT, OP VOORWAARDE DAT EEN REPEL GROND LANGSHEEN
DE FRANS RAATSSTRAAT WORDT AFGESPLITST OM KOSTELOOS TE WORDEN
OVERGEDRAGEN AAN DE GEMEENTE KALMTHOUT OM HET TOE TE VOEGEN BIJ
HET OPENBAAR DOMEIN.
8. Goedkeuring van de notariële ontwerpakte voor de kosteloze grondafstand door de
consoorten Van Meel in de Molenbaan.
Aan de raad wordt gevraagd om zijn goedkeuring te verlenen aan de notariële ontwerpakte
voor de kosteloze grondafstand van een perceel grond in de Molenbaan door de consoorten
Van Meel.
Het gaat hier over een perceel grond (thans kadastraal bekend als afdeling 2, sectie E nr.
577X 14, 577L 15 deel) langsheen de Molenbaan bestemd om ingelijfd te worden in het
openbaar domein van de gemeente. Dit perceel grond heeft een oppervlakte van 99m² en
wordt overgedragen op basis van het principieel akkoord van de gemeenteraad van 28 mei
2018 met het voorgelegde verkavelingsontwerp voor het afsplitsen van dit perceel grond voor
vrijstaande woningbouw.
Het ontwerp van notariële akte werd opgesteld door de geassocieerde notarissen Dejongh,
De Boungne en De Smedt uit Kalmthout. Aan de raad wordt gevraagd om deze ontwerpakte
goed te keuren.
DE RAAD VERLEENT ZIJN GOEDKEURING AAN DE NOTARIËLE ONTWERPAKTE VOOR
DE KOSTELOZE GRONDAFSTAND DOOR DE CONSOORTEN VAN MEEL IN DE
MOLENBAAN.
INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING.
9. Opdrachthoudende vereniging PIDPA: goedkeuring van de agenda en voordracht van een
kandidaat-bestuurder, een kandidaat-bestuurder met raadgevende stem en een
gemeentelijke vertegenwoordiger.
Decretale bepalingen stellen dat in het geval van de algehele vernieuwing van de
gemeenteraden bij verkiezingen, er binnen de eerste drie maanden van het jaar volgend op
de dag van de verkiezingen, bij de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden een
algemene vergadering dient worden bijeengeroepen waarbij tot een algehele vervanging van
de raad van bestuur wordt overgegaan.
Per brief van 4 februari 2019 vraagt PIDPA over te gaan tot de voordracht van een kandidaatbestuurder voor de raad van bestuur van PIDPA, eventueel een kandidaat-bestuurder voor
de raad van bestuur met raadgevende stem en een gemeentelijke vertegenwoordiger met
plaatsvervanger in de algemene vergadering van PIDPA alsook de goedkeuring van de
agenda van de buitengewone algemene vergadering in zitting van 25 maart 2019.
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De agenda van de buitengewone algemene vergadering van 25 maart 2019 is als volgt:
1. Nazicht van de volmachten/raadsbesluiten voor de afgevaardigden.
2. Benoeming nieuwe bestuurders.
3. Bepaling rangorde voorgedragen bestuurders met raadgevende stem. Aanwijzing.
4. Benoeming leden adviescomités.
5. Goedkeuring van het verslag staande de vergadering.
Aan de gemeenteraad wordt tevens gevraagd om de lijst met de 15 door PIDPA voorgestelde
kandidaat-bestuurders voor de raad van bestuur van PIDPA goed te keuren:
•

Fabienne Blavier (Mechelen)

•

Nicole Boonen (Retie)

•

Kris Gebruers (Olen)

•

Tine Gielis (Laakdal)

•

Werner Hens (Balen)

•

Wim Jordens (Malle)

•

René Lauwers (Aartselaar)

•

Mieke Van den Brande (Bonheiden)

•

Lieve De Block (Kapellen)

•

Sven Deckers (Brecht)

•

Dirk Bauwens (Schilde)

•

Katusha Vervloesem (Rumst)

•

Pieter Verhesen (Geel)

•

Savannah Van Dongen (Turnhout)

•

Kristof Sels (Sint-Katelijne-Waver)

DE RAAD KEURT DE AGENDA VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
VAN PIDPA GOED, DUIDT RAADSLID JEF DUERLOO AAN ALS VERTEGENWOORDIGER
AAN EN RAADSLID INGA VERHAERT ALS PLAATSVERVANGER. DE LIJST MET DE 15
DOOR PIDPA VOORGESTELDE KANDIDAAT-BESTUURDERS VOOR DE RAAD VAN
BESTUUR VAN PIDPA WORDT GOEDGEKEURD.
10. Opdrachthoudende vereniging Water-link: aanduiding van een vertegenwoordiger en een
plaatsvervanger in de algemene vergaderingen en een kandidaat-bestuurder voor de raad
van bestuur.
Decretale bepalingen stellen dat in het geval van de algehele vernieuwing van de
gemeenteraden bij verkiezingen, er binnen de eerste drie maanden van het jaar volgend op
dat van de verkiezingen, bij de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden een algemene
vergadering dient worden bijeengeroepen waarbij tot een algehele vervanging van de raad
van bestuur wordt overgegaan.
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Per brief van 31 januari 2018 vraagt Water-link over te gaan tot de aanduiding van een
gemeentelijke vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van Water-link, alsook
eventueel het aanduiden van een kandidaat-bestuurder voor de raad van bestuur.
DE RAAD DUIDT RAADSLID KOEN VANHEES AAN ALS VERTEGENWOORDIGER EN
RAADSLID WOUTER VANDEN BERGH ALS PLAATSVERVANGER AAN VOOR DE
ALGEMENE VERGADERINGEN VAN WATER-LINK EN DRAAGT SCHEPEN JAN
OERLEMANS VOOR ALS KANDIDAAT-BESTUURDER VOOR DE RAAD VAN BESTUUR.
11. Opdrachthoudende vereniging IVEKA: aanduiding van de vertegenwoordiger van de
gemeente op de algemene vergaderingen.
Decretale bepalingen stellen dat in het geval van de algehele vernieuwing van de
gemeenteraden bij verkiezingen, er binnen de eerste drie maanden van het jaar volgend op
dat van de verkiezingen, bij de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden een algemene
vergadering dient worden bijeengeroepen waarbij tot een algehele vervanging van de raad
van bestuur wordt overgegaan.
Per brief van 21 december 2018 vraagt IVEKA over te gaan tot de aanduiding van een
gemeentelijke vertegenwoordiger met plaatsvervanger in de algemene vergadering van
IVEKA.
DE RAAD DUIDT RAADSLID LIES VAN DEN KEYBUS AAN ALS VERTEGENWOORDIGER
EN RAADSLID JEF DUERLOO ALS PLAATSVERVANGEND VERTEGENWOORDIGER
VAN DE GEMEENTE OP DE ALGEMENE VERGADERINGEN VAN IVEKA.
12. Opdrachthoudende vereniging IVEKA: goedkeuring van agenda en voordracht van
kandidaat-lid voor het regionaal bestuurscomité (RBC) Noord en (eventueel) voor de raad
van bestuur.
Om de zes jaar vervallen alle mandaten in de verschillende organen van de
opdrachthoudende verenigingen onmiddellijk na de eerste Algemene Vergadering die volgt
op de vernieuwing van de gemeenteraden.
Op deze eerste Algemene Vergadering van het jaar 2019 dienen, overeenkomstig het artikel
445 van het decreet over het lokaal bestuur, de voordrachten van de gemeenteraden voor de
benoemingen van de leden van de Raad van Bestuur en van de Regionale Bestuurscomité’s
te worden voorgelegd.
Per brief van 21 december 2018 vraagt IVEKA over te gaan tot de voordracht van een
kandidaat-lid voor het regionaal bestuurscomité (RBC) Noord en eventueel een kandidaatbestuurder voor de raad van bestuur alsook de goedkeuring van de agenda van de
buitengewone algemene vergadering van 20 maart 2019 .
Op de agenda van de algemene vergadering in buitengewone zitting staat als enige
agendapunt de statutaire ontslagnemingen en benoemingen.
DE RAAD VERLEENT ZIJN GOEDKEURING AAN DE AGENDA VOOR DE
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 20 MAART 2019 VAN IVEKA EN
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DRAAGT SCHEPEN JAN OERLEMANS VOOR ALS KANDIDAAT-LID VOOR HET
REGIONAAL BESTUURSCOMITÉ (RBC) NOORD EN VOOR DE RAAD VAN BESTUUR.
13. Opdrachthoudende vereniging IGEAN milieu en veiligheid: aanduiding van
vertegenwoordigers en plaatsvervangers in de algemene vergadering en het adviescomité
veiligheid en het adviescomité milieu.
Per e-mails van 15 januari 2019 en 24 januari 2019 vraagt IGEAN milieu en veiligheid over te
gaan tot de aanduiding van een gemeentelijke vertegenwoordiger met plaatsvervanger in de
algemene vergadering en de adviescomités ‘Milieu’ en ‘Veiligheid’. Voor het adviescomité
‘Milieu’ is bepaald dat dit mandaat wordt ingevuld door de schepen van leefmilieu. Er wordt
dan ook voorgesteld om schepen van milieu Silke Lathouwers (CD&V) aan te duiden.
DE RAAD DUIDT RAADSLID WIES PEETERS AAN ALS VERTEGENWOORDIGER EN
RAADSLID WOUTER VANDEN BERGH ALS PLAATSVERVANGER IN DE ALGEMENE
VERGADERING EN SCHEPEN SILKE LATHOUWERS VOOR HET ADVIESCOMITÉ
MILIEU EN SCHEPEN MAARTEN DE BOCK VOOR HET ADVIESCOMITÉ VEILIGHEID
VAN IGEAN MILIEU EN VEILIGHEID AAN.
14. Opdrachthoudende vereniging IGEAN milieu en veiligheid: aanduiding van een
bestuurder voor de raad van bestuur van IGEAN milieu en veiligheid
Decretale bepalingen stellen dat in het geval van de algehele vernieuwing van de
gemeenteraden bij verkiezingen, er binnen de eerste drie maanden van het jaar volgend op
dat van de verkiezingen een algehele vervanging van de raad van bestuur van de
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden dient te worden doorgevoerd.
Op de bijeenkomst van de burgemeesters van 10 januari 2019 werden drie formateurs
aangesteld die als opdracht kregen om in onderling overleg met de gemeenten tot een lijst te
komen van 15 kandidaat-bestuurders voor de raad van bestuur van IGEAN milieu en
veiligheid én de raad van bestuur van IGEAN dienstverlening. Op 7 februari 2019 ontving het
gemeentebestuur per e-mail vanwege IGEAN het resultaat van deze consultatie- en
formatieopdracht van de formateurs.
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gemeenten

regio

grootte

naam

M/V

stad Antwerpen

A'pen

groot

Carl Geeraerts

M

Gemeente Boechout

zuid

middel

Dirk Crollet

M

Gemeente Borsbeek

midden

klein

Kristof Van de Velde

M

Gemeente Brecht

noord

groot

Eline Peeters

V

Gemeente Edegem

zuid

groot

Sofie De Leeuw

V

Gemeente Essen

noord

middel

Brigitte Quick

V

Gemeente Kalmthout

noord

middel

Maarten De Bock

M

Gemeente Kapellen

noord

groot

Koen Helsen

M

Gemeente Lint

zuid

klein

Harry Debrabandere

M

stad Mortsel

midden

groot

Erik Broeckx

M

Gemeente Rumst

zuid

middel

Benjamin De Roeck

M

Gemeente Wijnegem

midden

klein

Ivo Wynants

M

Gemeente Wommelgem midden

klein

Frank Gys

M

Gemeente Zandhoven

midden

klein

Maria Van Rompaey

V

Gemeente Zoersel

midden

groot

Liesbeth Verstreken

V

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de lijst met de 15 voorgestelde kandidaatbestuurders voor de raad van bestuur van IGEAN milieu en veiligheid goed te keuren en uit
deze lijst raadslid Maarten De Bock aan te duiden als kandidaat-bestuurder voor de raad van
bestuur van IGEAN milieu en veiligheid om de gemeente te vertegenwoordigen.
DE RAAD KEURT DE LIJST MET DE 15 VOORGESTELDE KANDIDAAT-BESTUURDERS
VOOR DE RAAD VAN BESTUUR VAN IGEAN MILIEU EN VEILIGHEID GOED EN DUIDT
UIT DEZE LIJST RAADSLID MAARTEN DE BOCK AAN ALS KANDIDAAT-BESTUURDER
VOOR DE RAAD VAN BESTUUR VAN IGEAN MILIEU EN VEILIGHEID OM DE GEMEENTE
TE VERTEGENWOORDIGEN.
15. Opdrachthoudende vereniging IGEAN milieu en veiligheid: goedkeuring van de agenda
en vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente over de
agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van IGEAN milieu en veiligheid
van 20 maart 2019.
Op 20 maart 2019 houdt de opdrachthoudende vereniging IGEAN milieu en veiligheid een
buitengewone algemene vergadering met als enig agendapunt het benoemen van de leden
van de raad van bestuur.
Aan de raad wordt gevraagd kennis te nemen van de dagorde van de buitengewone
algemene vergadering van IGEAN milieu en veiligheid evenals van alle daarbij horende
documenten én de goedkeuring van de benoeming van bovenvermelde leden voor de raad
van bestuur.
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Tevens wordt gevraagd om de gemeentelijke vertegenwoordiger te mandateren om de
nodige beslissingen te nemen.
DE RAAD VERLEENT ZIJN GOEDKEURING AAN DE AGENDA VAN DE BUITENGEWONE
ALGEMENE VERGADERING VAN IGEAN MILIEU EN VEILIGHEID VAN 20 MAART 2019
EN STELT HET MANDAAT VAST VAN DE VERTEGENWOORDIGER VAN DE GEMEENTE.
16. Dienstverlenende vereniging IGEAN dienstverlening: aanduiding van vertegenwoordigers
en plaatsvervangers in de algemene vergadering en beleidsgroep energie.
Per e-mails van 15 januari 2019 en 24 januari 2019 vraagt IGEAN dienstverlening om over te
gaan tot de aanduiding van een gemeentelijke vertegenwoordiger met plaatsvervanger in de
algemene vergadering én de beleidsgroep energie.
DE RAAD GAAT OVER TOT AANDUIDING VAN RAADSLID WIES PEETERS ALS
VERTEGENWOORDIGER EN WOUTER VANDEN BERGH ALS PLAATSVERVANGER IN
DE ALGEMENE VERGADERING EN SCHEPEN SILKE LATHOUWERS VOOR DE
BELEIDSGROEP ENERGIE VAN IGEAN DIENSTVERLENING.
17. Dienstverlenende vereniging IGEAN dienstverlening: goedkeuring van de agenda en
vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente over de
agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van IGEAN dienstverlening van
20 maart 2019.
Op 20 maart 2019 houdt de dienstverlenende vereniging IGEAN dienstverlening een
buitengewone algemene vergadering met als enig agendapunt het benoemen van de leden
van de raad van bestuur.
Aan de raad wordt gevraagd kennis te nemen van de dagorde van de buitengewone
algemene vergadering van IGEAN dienstverlening evenals van alle daarbij horende
documenten én de goedkeuring van de benoeming van volgende leden voor de raad van
bestuur:
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gemeenten

regio

grootte

naam

M/V

Gemeente Aartselaar

zuid

middel

Eddy Vermoesen

M

Gemeente Boom

zuid

middel

Ann De Smedt

V

Jeroen Baert (*)

M

Gemeente Brasschaat

noord

groot

Goele Fonteyn

V

Gemeente Hemiksem

zuid

klein

Jenne Meyvis

M

Gemeente Hove

zuid

klein

Koen Volckaerts

M

Gemeente Kontich

zuid

groot

Cindy Vanbaeden

V

Gemeente Malle

noord

middel

Harry Hendrickx

M

Sanne Van Looy(*)

V

Gemeente Niel

zuid

klein

Bart Van der Velde

M

Gemeente Ranst

midden

middel

Johan De Ryck

M

Gemeente Schelle

zuid

klein

Vera Goris

V

Gemeente Schilde

midden

middel

Dirk Bauwens

M

Gemeente Schoten

midden

groot

Walter Brat

M

Gemeente Stabroek

noord

middel

Rik Frans

M

Gemeente Wuustwezel

noord

groot

Dieter Wouters

M

Gemeente Zwijndrecht

zuid

middel

Ann Van Damme

V

(*) na 3 jaar

Tevens wordt gevraagd om de gemeentelijke vertegenwoordiger te mandateren om de
nodige beslissingen te nemen.
DE RAAD KEURT DE AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
VAN IGEAN DIENSTVERLENING VAN 20 MAART 2019 GOED EN STELT HET MANDAAT
VAN DE VERTEGENWOORDIGER VAN DE GEMEENTE VAST.
18. Dienstverlenende vereniging Cipal: aanduiding van de vertegenwoordiger van de
gemeente voor de algemene vergaderingen.
Per e-mail van 16 januari 2019 en per brief van 22 januari 2019 vraagt de dienstverlenende
vereniging Cipal om over te gaan tot de aanduiding van een gemeentelijke vertegenwoordiger
met plaatsvervanger voor de algemene vergadering van Cipal.
Voor de gemeenten worden de vertegenwoordigers rechtstreeks aangewezen door de
gemeenteraden uit hun leden.
Tijdens de bijzondere algemene vergadering van 22 maart 2019 zullen volgende
agendapunten worden behandeld:
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1. Benoeming van de leden van de raad van bestuur.
2. Akteneming van de gemeenteraadsbeslissingen tot aanduiding van een lid van de
raad van bestuur met raadgevende stem en bepaling van de rangorde.
3. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering.
DE RAAD DUIDT RAADSLID INGA VERHAERT AAN ALS VERTEGENWOORDIGER EN
WOUTER VANDEN BERGH ALS PLAATSVERVANGER VAN DE GEMEENTE VOOR DE
ALGEMENE VERGADERINGEN VAN CIPAL AAN.
19. Dienstverlenende vereniging IKA: voordracht van een kandidaat-bestuurder en
aanduiding van een gemeentelijke vertegenwoordiger in de Algemene Vergaderingen.
Het decreet betreffende de intergemeentelijke samenwerking schrijft voor dat in het geval van
de algehele vernieuwing van de gemeenteraden bij verkiezingen, er binnen de eerste drie
maanden van het jaar volgend op dat van de verkiezingen een algehele vervanging van de
raad van bestuur van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden dient te worden
doorgevoerd.
Per brief van 16 januari 2019 vraagt de dienstverlenende vereniging IKA om over te gaan tot
de voordracht van een kandidaat-bestuurder in de raad van bestuur én een gemeentelijke
vertegenwoordiger met plaatsvervanger in de algemene vergadering van IKA.
Op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 19 maart 2019 zullen
volgende agendapunten worden behandeld:
1. Vaststelling van de voordrachten van de gemeenteraden voor de benoemingen aan de
algemene vergadering van de deelnemers
2. Statutaire ontslagnemingen en benoemingen.
Op het digitaal platform vindt u een ontwerp van raadsbeslissing met betrekking tot de
goedkeuring van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 19 maart 2019
en de voordracht en aanduiding van de verschillende mandaten in de verschillende organen
van de dienstverlenende vereniging IKA.
DE RAAD GAAT OVER TOT VOORDRACHT VAN RAADSLID DIDIER VAN AERT ALS
KANDIDAAT-BESTUURDER EN TOT AANDUIDING VAN RAADSLID LIES VAN DEN
KEYBUS ALS GEMEENTELIJKE VERTEGENWOORDIGER EN RAADSLID JEF DUERLOO
ALS
PLAATSVERVANGEND
VERTEGENWOORDIGER
IN
DE
ALGEMENE
VERGADERINGEN VAN IKA.
20. Intergemeentelijke vereniging Pontes: aanduiding van een vertegenwoordiger en een
plaatsvervanger in de algemene vergaderingen.
Per brief van 6 februari 2019 vraagt de intergemeentelijke vereniging Pontes om over te gaan
tot de aanduiding van een gemeentelijke vertegenwoordiger met plaatsvervanger in de
algemene vergadering van Pontes.
DE RAAD DUIDT RAADSLID GILLES DELCROIX AAN ALS VERTEGENWOORDIGER EN
RAADSLID ANITA VAN DER POEL ALS PLAATSVERVANGER IN DE ALGEMENE
VERGADERINGEN VAN PONTES.
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21. Regionaal Landschap De Voorkempen vzw: aanduiding van een gemeentelijke
vertegenwoordiger en een kandidaat-bestuurder.
Sinds 2008 neemt de gemeente Kalmthout deel aan de vzw Regionaal Landschap de
Voorkempen (afgekort RLDV) (Schildesteenweg 99 te 2520 Ranst). Het Regionaal
Landschap de Voorkempen is gesitueerd in het noordwesten van de provincie Antwerpen. In
deze regio werkt de vzw aan het behoud en het verbeteren van het landschap en het
vergroten van het draagvlak voor natuur- en landschapszorg. Het is een
samenwerkingsverband tussen overheden en bepaalde doelgroepen. Het regionale
landschap wordt gesubsidieerd en erkend door de Vlaamse overheid.
Gelet op de vernieuwing van de legislatuur en de vernieuwing van de gemeenteraad moet er
tot een nieuwe voordracht van een kandidaat-bestuurder voor de raad van bestuur en een
gemeentelijke vertegenwoordiger met plaatsvervanger voor de algemene vergadering van
RLDV te worden overgegaan.
VOOR HET REGIONAAL LANDSCHAP DE VOORKEMPEN VZW WORDT RAADSLID
ANITA VAN DER POEL AANGEDUID ALS GEMEENTELIJKE VERTEGENWOORDIGER EN
RAADSLID HANS DE SCHEPPER ALS PLAATSVERVANGER EN SCHEPEN SANDRA
HOPPENBROUWERS WORDT VOORGEDRAGEN ALS KANDIDAAT-BESTUURDER.
22. Projectvereniging Erfgoed Voorkempen: aanduiding
vertegenwoordiger en een raadgevend vertegenwoordiger.

van

een

stemgerechtigd

Op 14 december 2015 werd een projectvereniging opgericht in het kader van een
intergemeentelijk samenwerkingsverband rond erfgoed in de Voorkempen en de toetreding
tot het intergemeentelijk samenwerkingsverband voor de oprichting van een
Intergemeentelijke Onroerend erfgoeddienst (afgekort IOED).
Bij de vernieuwing van de legislatuur dient tot een nieuwe voordracht van een stemgerechtigd
lid met plaatsvervanger en een raadgevend lid met plaatsvervanger in de raad van bestuur
van de Projectvereniging Erfgoed Voorkempen te worden overgegaan.
DE RAAD DUIDT SCHEPEN SILKE LATHOUWERS AAN ALS STEMGERECHTIGD
VERTEGENWOORDIGER, RAADSLID HANS DE SCHEPPER ALS RAADGEVEND
VERTEGENWOORDIGER
EN
RAADSLID
JAN
VAN
ESBROECK
ALS
PLAATSVERVANGEND RAADGEVEND VERTEGENWOORDIGER VOOR DE ALGEMENE
VERGADERINGEN VAN PROJECTVERENIGING ERFGOED VOORKEMPEN.
23. Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten vzw (OVSG): aanduiding van een
gemeentelijke vertegenwoordiger in de algemene vergadering.
Na de vernieuwing van de gemeenteraad moet de gemeenteraad overgaan tot de aanduiding
van haar afgevaardigde voor het bijwonen van de gewone en/of buitengewone algemene
vergaderingen van de verenigingen waarvan de gemeente lid is.
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Omdat de gemeente lid is van het Onderwijssecretariaat van Steden en Gemeenten (OVSG),
de koepel van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs, wordt voorgesteld om de schepen
bevoegd voor onderwijs af te vaardigen.
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om de schepen van onderwijs Jef Van
den Bergh (CD&V) af te vaardigen.
DE RAAD DUIDT SCHEPEN JEF VAN DEN BERGH AAN ALS GEMEENTELIJKE
VERTEGENWOORDIGER IN DE ALGEMENE VERGADERING VAN OVSG.
24. Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG): aanduiding van een
gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene
vergadering, kandidaat-bestuurder voor de raad van bestuur en kandidaat-bestuurder voor de
bestuurlijke commissie.
Na de vernieuwing van de gemeenteraad moet de raad overgaan tot de aanduiding van een
gemeentelijke vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger in de
algemene vergadering, een kandidaat-bestuurder voor de raad van bestuur en een
kandidaat-bestuurder voor de bestuurlijke commissie(s) van de Vlaamse Vereniging voor
Steden en Gemeenten (afgekort VVSG).
DE RAAD GAAT OVER TOT AANDUIDING VAN RAADSLID STEFANIE VAN LOOVEREN
ALS GEMEENTELIJKE VERTEGENWOORDIGER EN RAADSLID WOUTER VANDEN
BERGH ALS PLAATSVERVANGEND VERTEGENWOORDIGER IN DE ALGEMENE
VERGADERINGVAN DE VVSG.
25. De Ideale Woning: aanduiding van een gemeentelijke vertegenwoordiger voor de
algemene vergadering en een kandidaat-bestuurder voor de raad van bestuur.
De coöperatieve vennootschap De Ideale Woning meldt per brief van 28 januari 2019 dat 5
mandaten binnen de raad van bestuur van De Ideale Woning vrijkomen. Omdat de gemeente
Kalmthout lid is van De Ideale Woning, kan zij, naast de aanduiding van een gemeentelijke
vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen, ook een kandidaat-bestuurder
voordragen.
RAADSLID WIES PEETERS WORDT AANGEDUID ALS GEMEENTELIJKE
VERTEGENWOORDIGER VOOR DE ALGEMENE VERGADERING EN RAADSLID MAGGY
BEYERS ALS KANDIDAAT-BESTUURDER VOOR DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE
IDEALE WONING.
26. Erkend Regionaal Samenwerkingsverband
gemeentelijke vertegenwoordiger.

vzw

(ERSV):

aanduiding

van

een

Na de vernieuwing van de gemeenteraad moet de gemeenteraad overgaan tot de aanduiding
van haar afgevaardigde voor het bijwonen van de gewone en/of buitengewone algemene
vergaderingen van de verenigingen waarvan de gemeente lid is.
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Omdat de gemeente lid is van het Erkend Regionaal Samenwerkingsverband vzw (ERSV),
wordt voorgesteld om een gemeentelijke vertegenwoordiger in de algemene vergaderingen af
te vaardigen.
DE RAAD DUIDT LUKAS JACOBS AAN ALS GEMEENTELIJKE VERTEGENWOORDIGER
IN HET ERKEND REGIONAAL SAMENWERKINGSVERBAND VZW.
27. LEADER MarkAante Kempen: aanduiding van een stemgerechtigd afgevaardigde en een
adviserend afgevaardigde in de Plaatselijke Groep LEADER MarkAante Kempen+.
Op 29 maart 2007 keurde de gemeenteraad het ontwerp van intentieverklaring ter realisatie
van een samenwerking rond de uitbouw van de Leaderwerking goed.
Tijdens de vergadering van de gemeenteraad van 23 oktober 2008 werd de overeenkomst
van de interlokale vereniging “MarkAante Kempen” goedgekeurd. De overeenkomst werd
gesloten voor onbepaalde duur. Het doel van deze vereniging bestaat erin om een aantal
gezamenlijke initiatieven te nemen rond lokale plattelandsontwikkeling in het kader van het
Europese subsidieprogramma Leader.
Aan het begin van de nieuwe legislatuur is het wenselijk een nieuwe stemgerechtigd
afgevaardigde én een adviserend afgevaardigde voor de Plaatselijke Groep LEADER
MarkAante Kempen+ aan te duiden.
VOOR DE LEADER MARKAANTE KEMPEN WORDT SCHEPEN SANDRA
HOPPENBROUWERS AANGEDUID ALS STEMGERECHTIGD AFGEVAARDIGDE EN
MEVROUW LEA VAN LOOVEREN ALS ADVISEREND AFGEVAARDIGDE IN DE
PLAATSELIJKE GROEP LEADER MARKAANTE KEMPEN+.
28. Intergemeentelijke projectvereniging
Sociaal economisch laboratorium (Selab):
aanduiding van een stemgerechtigd lid en lid met raadgevende stem voor de raad van
bestuur.
Omdat de gemeente lid is van de intergemeentelijke projectvereniging Selab, een
samenwerkingsverband voor samenwerking en overleg in de sociale economie tussen de
lokale besturen van Brasschaat, Brecht, Kapellen, Kalmthout, Malle, Schoten, Stabroek en
Wuustwezel, dient na de vernieuwing van de gemeenteraad overgegaan te worden tot de
aanduiding van gemeentelijk stemgerechtigd lid én een gemeentelijk lid met raadgevende
stem voor de raad van bestuur van Selab.
DE RAAD GAAT OVER TOT AANDUIDING VAN SCHEPEN MAARTEN DE BOCK ALS
STEMGERECHTIGD LID EN RAADSLID INGA VERHAERT ALS LID MET RAADGEVENDE
STEM VOOR DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE INTERGEMEENTELIJKE
PROJECTVERENIGING SELAB.
29. Lokaal Gezondheidsoverleg vzw (Logo): aanduiding van een gemeentelijk vertegenwoordiger en kandidaat-bestuurder.
De gemeente Kalmthout is sinds 2003 lid van het Lokaal Gezondheidsoverleg (afgekort
Logo). Ook voor dit samenwerkingsverband zal de gemeenteraad naar aanleiding van de
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nieuwe legislatuur moeten overgaan tot het aanduiden
vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van Logo.

van

een

gemeentelijke

Bovendien kan de gemeenteraad een kandidaat-bestuurder aanduiden voor de raad van
bestuur van Logo.
DE RAAD DUIDT RAADSLID ANITA VAN DER POEL AAN ALS GEMEENTELIJK
VERTEGENWOORDIGER EN RAADSLID CINDY DE ROEVE ALS KANDIDAATBESTUURDER AAN VOOR HET LOKAAL GEZONDHEIDSOVERLEG.
30. Syndicaal onderhandelings- en overlegcomité: aanduiding van een vertegenwoordiging
namens de gemeenteraad.
Naar aanleiding van de vernieuwing van de gemeenteraad dienen tevens drie nieuwe
vertegenwoordigers te worden aangeduid namens de werkgever in het syndicaal
onderhandelings- en overlegcomité van het overheidspersoneel.
IN HET SYNDICAAL ONDERHANDELINGS- EN OVERLEGCOMITÉ WORDEN DE
VOLGENDE VERTEGENWOORDERS NAMENS DE GEMEENTERAAD AANGEDUID:
RAADSLEDEN LIES VAN DEN KEYBUS, CLARISSE DE RYDT EN MONIQUE AERTS.
31. Interlokale vereniging Jeugdregio Noorderkempen (JoNK ILV): aanduiding van een
stemgerechtigd lid en plaatsvervangend lid in het beheerscomité.
In de vergadering van de gemeenteraad van 30 maart 2015 werd beslist om toe te treden tot
de interlokale vereniging Jeugdregio Noorderkempen (afgekort JoNK ILV).
Tijdens dezelfde raadszitting werd een stemgerechtigd lid én een plaatsvervangend lid voor
het beheerscomité van JoNK ILV afgevaardigd.
Als gevolg van de vernieuwing van de legislatuur, dient opnieuw te worden overgegaan tot de
aanduiding van een stemgerechtigd lid én een plaatsvervangend lid voor het beheerscomité
van JoNK ILV.
DE RAAD GAAT OVER TOT AANDUIDING VAN SCHEPEN SILKE LATHOUWERS ALS
STEMGERECHTIGD LID EN RAADSLID DOMIEN ARNOLD ALS PLAATSVERVANGEND
LID IN HET BEHEERSCOMITÉ VAN DE INTERLOKALE VERENIGING JEUGDREGIO
NOORDERKEMPEN.
32. Poolstok: aanduiding van een gemeentelijke vertegenwoordiger.
Omdat de gemeente lid is van Poolstok (het vroegere Jobpunt Vlaanderen), het Vlaamse
Selectiecentrum voor Overheidspersoneel, dient ook voor de algemene vergaderingen van
deze organisatie overgegaan te worden tot de aanduiding van een gemeentelijke
vertegenwoordiger.
BURGEMEESTER LUKAS JACOBS WORDT AANGEDUID ALS GEMEENTELIJKE
VERTEGENWOORDIGER VOOR DE ALGEMENE VERGADERINGEN VAN POOLSTOK.
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33. Vereniging van gidsen van het bijenteeltmuseum van Kalmthout vzw: aanduiding van
gemeentelijke afgevaardigden.
Bij raadsbesluit van 13 januari 1986 ging de gemeenteraad principieel akkoord om toe te
treden tot de vzw Vereniging van gidsen van het bijenteeltmuseum te Kalmthout.
Het artikel 10 van de statuten schrijft voor dat de gemeente Kalmthout het recht heeft om zich
op alle algemene vergaderingen te laten vertegenwoordigen door zes daartoe aangestelde
vertegenwoordigers.
Na de vernieuwing van de gemeenteraad wordt nu voorgesteld om over te gaan tot de
aanduiding van de gemeentelijke afgevaardigden in de vzw Vereniging van gidsen van het
bijenteeltmuseum.
DE RAAD GAAT OVER TOT DE AANDUIDING VAN DE VOLGENDE GEMEENTELIJKE
AFGEVAARDIGDEN IN DE VZW VERENIGING VAN GIDSEN VAN HET
BIJENTEELTMUSEUM: SCHEPEN SANDRA HOPPENBROUWERS EN RAADSLEDEN
STEFANIE VAN LOOVEREN, HANNE BEYERS, CLARISSE DE RYDT, ANITA VAN DER
POEL EN KOEN VANHEES.
34. Gitok: aanduiding van afgevaardigden vanwege de inrichtende macht in de bestuurscommissie.
De bestuurscommissie van Gitok is een adviesorgaan voor de inrichtende macht. Ondanks
het feit dat er geen decretale verplichting is tot het oprichten van een bestuurscommissie,
heeft het verleden bewezen dat deze commissie een belangrijke meerwaarde voor de school
met zich meebrengt.
De werking van de bestuurscommissie is gebaseerd op statuten die in zitting van 29
november 2007 door de gemeenteraad werden goedgekeurd. In deze statuten staat o.a. dat
de commissie bestaat uit ten minste 9 en ten hoogste 15 leden. Naast leden aangeduid door
de inrichtende macht dienen in de commissie voor minstens de helft personen te zetelen die
met bevoegdheid het sociaal-economisch leven uit de regio vertegenwoordigen. De
vertegenwoordigers van de inrichtende macht worden aangesteld door de gemeenteraad, de
andere leden worden aangeduid door het college van burgemeester en schepenen.
Na de vernieuwing van de gemeenteraad moet de raad opnieuw overgaan tot de aanduiding
van haar afgevaardigden in de bestuurscommissie van het Instituut Gitok.
Volgens het artikel 4.1 van de statuten van de bestuurscommissie kan de gemeenteraad
maximum 7 vertegenwoordigers aanduiden: minstens één van de door de inrichtende macht
aangestelde leden als raadslid moet behoren tot een fractie in de gemeenteraad die geen
deel uitmaakt van bestuursmeerderheid.
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Naast de schepen van onderwijs Jef Van den Bergh (CD&V), dienen dus nog 6 andere
raadsleden te worden aangeduid voor de bestuurscommissie.
DE RAAD GAAT OVER TOT AANDUIDING VAN DE VOLGENDE AFGEVAARDIGDEN
VANWEGE DE INRICHTENDE MACHT IN DE BESTUURSCOMMISSIE: SCHEPEN JEF
VAN DEN BERGH EN RAADSLEDEN LIES VAN DEN KEYBUS, DIETER BEYERS, WIES
PEETERS, CLARISSE DE RYDT, GILLES DELCROIX EN INGA VERHAERT.
35. Scholengemeenschap GIB-Gitok: aanduiding van afgevaardigden in het beheerscomité.
De scholengemeenschap GIB (Brasschaat) en GITOK (Kalmthout) wordt beheerd door een
beheerscomité. Dit comité is samengesteld uit 4 vertegenwoordigers van elke inrichtende
macht, met name de gemeentebesturen van Brasschaat en Kalmthout. De raad moet nu bij
de start van de nieuwe legislatuur opnieuw deze vertegenwoordigers aanduiden.
Naast de schepen van onderwijs Jef Van den Bergh (CD&V), dienen nog 3 andere
raadsleden te worden aangeduid voor de beheerscomité.
DE RAAD GAAT OVER TOT AANDUIDING VAN DE HIERNA VOLGENDE
AFGEVAARDIGDEN IN HET BEHEERSCOMITÉ VAN DE SCHOLENGEMEENSCHAP GIBGITOK: SCHEPEN JEF VAN DEN BERGH EN DE RAADSLEDEN LIES VAN DEN KEYBUS,
DIETER BEYERS EN HANS DE SCHEPPER.
36. Scholengemeenschap GIB-Gitok: aanduiding van een werkend en een plaatsvervangend
vertegenwoordiger in de reaffectatiecommissie.
Sinds 1 september 1999 bestaat de scholengemeenschap GIB/Gitok. Volgens het besluit van
de Vlaamse regering van 29 april 1992 en latere wijzigingen dient elke scholengemeenschap
een reaffectatiecommissie op te richten, waarbij deze commissie is samengesteld uit
evenveel vertegenwoordigers van de inrichtende machten van de scholen van de
scholengemeenschap enerzijds en de representatieve vakorganisaties anderzijds.
Binnen deze commissie werd destijds afgesproken om de schepen bevoegd voor onderwijs
van de gemeente Kalmthout als voorzitter van deze commissie aan te duiden, de
ondervoorzitter is de schepen van onderwijs van Brasschaat en de secretaris van de
commissie wisselt jaarlijks tussen een personeelslid van het secretariaat van GIB en Gitok;
Wegens de vernieuwing van de legislatuur dient overgegaan te worden tot aanduiding van de
vertegenwoordiging
vanwege
het
gemeentebestuur
van
Kalmthout
in
de
reaffectatiecommissie van de scholengemeenschap GIB/Gitok.
Naast de schepen van onderwijs Jef Van den Bergh (CD&V), die optreedt in deze commissie
als werkend lid, dient een plaatsvervangend lid te worden aangeduid door de gemeenteraad.
DE RAAD GAAT OVER TOT AANDUIDING VAN SCHEPEN JEF VAN DEN BERGH ALS
WERKEND LID EN RAADSLID LIES VAN DEN KEYBUS ALS PLAATSVERVANGEND LID
IN DE REAFFECTATIECOMMISSIE VAN DE SCHOLENGEMEENSCHAP GIB-GITOK.
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37. Scholengemeenschap Grens: aanduiding van afgevaardigden in het beheerscomité.
De scholengemeenschap gemeentelijk onderwijs Grens wordt beheerd door een
beheerscomité. Dit comité is samengesteld uit vertegenwoordigers van de verschillende
inrichtende machten, met name de gemeentebesturen van Essen, Kalmthout en Wuustwezel.
Het artikel 4 van de afgesloten overeenkomst bepaalt dat door elke gemeenteraad een lid
van het schepencollege wordt afgevaardigd. Er moet ook een vervangend lid met hetzelfde
mandaat worden aangeduid in het geval van afwezigheid van het effectief lid.
Naast de schepen van onderwijs Jef Van den Bergh (CD&V), die optreedt in dit comité als
effectief lid, dient een plaatsvervangend lid te worden aangeduid door de gemeenteraad.
DE RAAD DUIDT SCHEPEN JEF VAN DEN BERGH AAN ALS EFFECTIEF LID EN
RAADSLID LIES VAN DEN KEYBUS AAN ALS PLAATSVERVANGEND LID IN HET
BEHEERSCOMITÉ VAN DE SCHOLENGEMEENSCHAP GRENS.
38. Scholengemeenschap Grens: aanduiding van een werkend en een plaatsvervangend
vertegenwoordiger in de reaffectatiecommissie.
Het huishoudelijk reglement van de reaffectatiecommissie van de scholengemeenschap
Grens bepaalt dat er zeven vertegenwoordigers in de reaffectatiecommissie vanuit de
schoolbesturen en de representatieve vakverenigingen moeten worden aangeduid.
Binnen het beheerscomité van de scholengemeenschap gemeentelijk onderwijs Grens werd
afgesproken dat vanuit het gemeentebestuur van Kalmthout 2 leden kunnen aangeduid
worden, met name de schepen van onderwijs en één directeur van één van de gemeentelijke
basisscholen.
Volgens het huishoudelijk reglement moet zowel een werkend als een plaatsvervangend
vertegenwoordiger aangeduid worden.
Naast de schepen van onderwijs Jef Van den Bergh (CD&V), die optreedt in deze commissie
als werkend lid, dient een plaatsvervangend lid te worden aangeduid door de gemeenteraad.
DE RAAD GAAT OVER TOT AANDUIDING VAN JEF VAN DEN BERGH ALS WERKEND
LID EN RAADSLID LIES VAN DEN KEYBUS ALS PLAATSVERVANGEND LID IN DE
REAFFECTATIECOMMISSIE VAN DE SCHOLENGEMEENSCHAP GRENS.
ONDERWIJS.
39. Goedkeuring van de capaciteitsbepaling voor het eerste leerjaar Gitok eerste graad.
Een schoolbestuur moet voor het eerste leerjaar van de eerste graad van haar secundaire
scholen de capaciteit bepalen. Capaciteit is het totaal aantal leerlingen dat een schoolbestuur
per niveau beschouwt als het maximaal aantal leerlingen.
Een schoolbestuur bepaalt autonoom de capaciteit en kan hierbij rekening houden met
bijvoorbeeld materiële omstandigheden of pedagogisch-didactische overwegingen. Een
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leerling kan geweigerd worden op basis van capaciteit als de desbetreffende capaciteit vóór
de start van de inschrijvingen is vastgelegd. Een schoolbestuur kan de capaciteit tijdens de
lopende inschrijvingsperiode niet verlagen. De capaciteit verhogen kan wel.
De inschrijfperiode voor Gitok eerste graad start op de infobeurs voor de leerlingen van het
zesde leerjaar basisonderwijs vanaf dinsdag 26 februari 2019.
Omdat het vastleggen van de capaciteit van een school behoort tot de bevoegdheid van de
gemeenteraad, wordt gevraagd aan de raadsleden om voor het eerste leerjaar van Gitok
eerste graad (Kapellensteenweg 501 te Kalmthout) de capaciteit vast te leggen op 160
leerlingen (A- en B-stroom).
DE CAPACITEITSBEPALING VOOR HET EERSTE LEERJAAR GITOK EERSTE GRAAD
WORDT GOEDGEKEURD.
AANGEVRAAGD AGENDAPUNT.
40. Oprichten van een bouwcomité – op verzoek van het raadslid Wouter Vanden Bergh
(Open VLD).
DE GEMEENTERAAD GAAT NIET IN OP HET VERZOEK VAN RAADSLID WOUTER
VANDEN BERGH OM EEN BOUWCOMITÉ OP TE RICHTEN.
GOEDKEURING VAN HET VERSLAG.
41. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 28 januari 2019 van de
gemeenteraad.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het verslag van de vergadering van 28 januari
2019 van de gemeenteraad goed te keuren.
HET VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN 28 JANUARI 2019 WORDT UNANIEM
GOEDGEKEURD.

BESLOTEN ZITTING
Nihil
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