OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 NOVEMBER 2018 VAN
DE GEMEENTERAAD.
OPENBARE ZITTING
AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF KALMTHOUT.
1. Goedkeuring van het aangepaste prijssubsidiereglement.
In de zitting van 27 november 2017 van de gemeenteraad én de raad van bestuur van het
AGB Kalmthout werd het prijssubsidiereglement voor het Autonoom Gemeentebedrijf
Kalmthout goedgekeurd. Dit reglement was gebaseerd op budgetcijfers voor het dienstjaar
2018. Dit reglement wordt nu aangepast aan de cijfers zoals voorzien in het aangepaste
meerjarenplan 2016-2021, de budgetwijziging voor het dienstjaar 2018 en het budget voor het
dienstjaar 2019.
Het aangepaste prijssubsidiereglement wordt voorgelegd aan de raad van bestuur van het
Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout en moet nu worden goedgekeurd door de
gemeenteraad.
DE GEMEENTERAAD VERLEENT ZIJN GOEDKEURING AAN HET AANGEPASTE
PRIJSSUBSIDIEREGLEMENT met 24 jastemmen van Jan Oerlemans, Maggy Beyers, Joris
Alen, Jozef Duerloo, Clarisse De Rydt, Sigrid Van Heybeeck, Nick Brosens, Veerle De Block,
Pieter Brosens, Jan Van Esbroeck, Hans De Schepper, Alfons Dierckx, Bianca Veraart, Stijn
de Koning, Dirk Van Peel, Stefanie Van Looveren, Didier Van Aert, René Francken, Wies
Peeters, Jan Breugelmans, Silke Lathouwers, Sandra Hoppenbrouwers, Maarten De Bock
en Lukas Jacobs.
FINANCIEEL BELEID.
2. Kerkfabrieken: kennisname van de budgetwijziging 2018 van de kerkfabriek van OnzeLieve-Vrouw Bezoeking en van Bijstand (Achterbroek).
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om kennis te nemen van de budgetwijziging voor het
dienstjaar 2018 van de kerkfabriek van Onze-Lieve-Vrouw Bezoeking en van Bijstand
(Achterbroek).
De budgetwijziging heeft géén impact op de uit te betalen toelagen door ons gemeentebestuur.
In 2018 dienen er géén toelagen uitbetaald te worden aan de kerkfabrieken. De wijziging zelf
betreft een niet voorziene onderhoudskost aan het gebouw van de kerk van Achterbroek voor
een bedrag van 1.460€.
De bisschop van Antwerpen verleende op 8 oktober 2018 zijn gunstig advies over deze
budgetwijziging.

DE RAAD NEEMT KENNIS VAN DE BUDGETWIJZIGING 2018 VAN DE KERKFABRIEK VAN
ONZE-LIEVE-VROUW BEZOEKING EN VAN BIJSTAND (ACHTERBROEK).
PATRIMONIUM.
3. Goedkeuring van de notariële ontwerpakte voor de kosteloze grondafstand door
projectontwikkeling Van Wellen nv – Kneuterlaan.
Aan de raad wordt gevraagd om zijn goedkeuring te verlenen aan de notariële ontwerpakte
voor de kosteloze grondafstand door de firma projectontwikkeling Van Wellen NV (HermannDebrouxlaan 40-42 te 1160 Oudergem) van percelen grond in de Kneuterlaan.
Het gaat hier over een perceel grond (kadastraal bekend als sectie G, nummer 576/n) met een
oppervlakte van 1.470 m²), een perceel grond (kadastraal bekend als sectie G, nummer
576/g/2) met een oppervlakte van 105 m² en een perceel grond (kadastraal bekend als sectie
G, nummer 576/m/2) met een oppervlakte van 281 m². Deze percelen moesten worden
overgedragen aan het gemeentebestuur op basis van een verkavelingsvergunning van 10 juli
1974. Tot op heden was deze overdracht niet notarieel geregeld.
Het ontwerp van notariële akte werd opgesteld door notaris Charlotte Lesage uit Brugge. 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 PROJECTONTWIKKELING VAN WELLEN NV –
KNEUTERLAAN met 24 jastemmen van Jan Oerlemans, Maggy Beyers, Joris Alen, Jozef
Duerloo, Clarisse De Rydt, Sigrid Van Heybeeck, Nick Brosens, Veerle De Block, Pieter
Brosens, Jan Van Esbroeck, Hans De Schepper, Alfons Dierckx, Bianca Veraart, Stijn de
Koning, Dirk Van Peel, Stefanie Van Looveren, Didier Van Aert, René Francken, Wies
Peeters, Jan Breugelmans, Silke Lathouwers, Sandra Hoppenbrouwers, Maarten De Bock
en Lukas Jacobs.
INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING.
4. Dienstverlenende vereniging CIPAL: goedkeuring van het ontwerp van statutenwijziging en
vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot
de agendapunten over de statutenwijzigingen op de buitengewone algemene vergadering van
14 december 2018.
Op 14 december 2018 houdt de dienstverlenende vereniging CIPAL een buitengewone
algemene vergadering. Tijdens deze vergadering zal de statutenwijziging van CIPAL
besproken worden.
Het voorstel van statutenwijziging werd bezorgd aan het gemeentebestuur op 12 september
2018.
Dit voorstel van statutenwijziging omvat een wijziging van de statutaire bepalingen ingevolge
het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 dat in werking treedt op 1 januari 2019.
Aan de raad wordt gevraagd om het voorstel tot statutenwijziging goed te keuren. Ook wordt
gevraagd om de gemeentelijke vertegenwoordiger te mandateren om de nodige beslissingen
te nemen.

DE RAAD KEURT HET ONTWERP VAN STATUTENWIJZIGING VAN CIPAL GOED EN
STELT HET MANDAAT VAN DE VERTEGENWOORDIGER VAN DE GEMEENTE MET
BETREKKING TOT DE AGENDAPUNTEN OVER DE STATUTENWIJZIGINGEN OP DE
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 14 DECEMBER 2018 VAST met 23
jastemmen van Jan Oerlemans, Maggy Beyers, Joris Alen, Jozef Duerloo, Clarisse De Rydt,
Sigrid Van Heybeeck, Nick Brosens, Veerle De Block, Pieter Brosens, Jan Van Esbroeck,
Alfons Dierckx, Bianca Veraart, Stijn de Koning, Dirk Van Peel, Stefanie Van Looveren,
Didier Van Aert, René Francken, Wies Peeters, Jan Breugelmans, Silke Lathouwers, Sandra
Hoppenbrouwers, Maarten De Bock en Lukas Jacobs en 1 onthouding van Hans De
Schepper.
5. Dienstverlenende vereniging CIPAL: vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten van de
buitengewone algemene vergadering van 14 december 2018.
De dienstverlenende vereniging CIPAL organiseert een algemene vergadering op 14
december 2018.
Volgende agendapunten zullen worden besproken:
1. Bespreking en goedkeuring van de begroting voor het boekjaar 2019 met inbegrip van
de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie.
2. Wijziging van de eerste zin van artikel 5 van de statuten om deze zin te vervangen
door volgende zin:
“De zetel van de vereniging is gevestigd te 2440 Geel, Gasthuisbos 4.”
3. Wijziging aan artikel 36, §1 van de statuten, om er het vijfde lid te vervangen door
volgende tekst:
“Behalve in (1) spoedgevallen, welke de raad van bestuur met twee derden van de
geldig uitgebrachte stemmen vaststelt en waardoor de oproepingstermijn kan worden
verkort tot minimaal 30 kalenderdagen, en (2) het geval waarvan sprake in artikel 37
van de statuten, wordt de bijeenroeping van de algemene vergadering uiterlijk
vijfenveertig kalenderdagen voor haar zitting bij aangetekende brief of via een
adequate digitale wijze van communicatie aan de deelnemers medegedeeld.”
Wijziging aan artikel 36, §1 van de statuten, om er het zesde lid te schrappen.
4. Wijziging aan artikel 37 van de statuten, om er het tweede lid te vervangen door
volgende tekst:
“Is het aantal vertegenwoordigde stemmen onvoldoende om geldig te beraadslagen
en te beslissen, geldt een termijn van minimaal dertig kalenderdagen om een nieuwe
algemene vergadering bijeen te roepen. Die vergadering kan geldig beraadslagen en
beslissen over de punten die een tweede maal op de agenda voorkomen ongeacht
het aantal vertegenwoordigde stemmen. De tekst van artikel 37 wordt in de tweede
bijeenroeping vermeld.”
5. Wijziging aan de statuten om er in fine een nieuw artikel 49 in te voegen waarvan de
tekst luidt als volgt:
“Artikel 49.
§1. Vanaf de eerste algehele vervanging van de raad van bestuur naar aanleiding
van de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 zijn volgende wijzigingen van de
statuten automatisch van toepassing:
in artikel 15, §1, eerste zin wordt het getal “tweeëntwintig” vervangen door “vijftien”;
in artikel 15, §1, eerste zin wordt tussen “de” en “deelnemers” het woord
“gemeentelijke” ingevoegd;
in artikel 15, §1, eerste lid, wordt het getal “48” vervangen door “436” en achter het
woord “decreet” de woorden “over het lokaal bestuur” toegevoegd;
aan artikel 15, §1, tweede lid wordt een zin toegevoegd die luidt als volgt “Maximaal
twee derden van de leden mag van hetzelfde geslacht zijn.”
in artikel 15, §2 worden de eerste en derde zin geschrapt;

in artikel 15 wordt §3 vervangen door volgende tekst: “Als de deelnemende
gemeenten kandidaat-bestuurders voordragen die geen lid zijn van een
gemeenteraad of van een districtsraad van een van de deelnemende gemeenten,
maar van wie de deskundigheid over de statutair bepaalde doelstellingen manifest
aantoonbaar is, wordt die voordracht uitdrukkelijk gemotiveerd. In dat geval is de
onverenigbaarheid van het mandaat van bestuurder met de functie van werknemer
van een deelnemend openbaar bestuur, vermeld in artikel 436, eerste lid, 8° van het
decreet over het lokaal bestuur, niet van toepassing.”;
de tekst van artikel 15bis wordt vervangen door volgende tekst:
“§1. Aan de vergaderingen van de raad van bestuur wordt deelgenomen door ten
hoogste één door een deelnemer-gemeente aangewezen afgevaardigde die lid is met
raadgevende stem. Iedere deelnemende gemeente heeft het recht, tot lid van de raad
van bestuur met raadgevende stem, een gemeenteraadslid aan te wijzen, verkozen
op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van
burgemeester of schepenen, en deze aanwijzing voor te leggen aan de algemene
vergadering die overgaat tot de samenstelling van de raad van bestuur na de
algehele vernieuwing van de gemeenteraden;
§2. Indien slechts één gemeente van dit recht gebruik maakt, neemt de algemene
vergadering akte van deze gemeenteraadsbeslissing en woont het aldus
aangewezen lid vanaf dat ogenblik met raadgevende stem de zittingen van de raad
van bestuur bij.
Bij verlies van het mandaat van een overeenkomstig de voorgaande paragraaf
aangewezen lid met raadgevende stem vóór het verstrijken van de duur bepaald in §
3 van dit artikel, heeft de gemeente die de oorspronkelijke aanwijzing heeft verricht,
het recht onmiddellijk in de vervanging te voorzien bij gemeenteraadsbeslissing. Het
aldus aangewezen lid wordt opgenomen in de eerstvolgende raad van bestuur en
voltooit het mandaat van zijn voorganger.
§3. Indien meer dan één gemeente van dit recht gebruik maakt, neemt de algemene
vergadering akte van de gemeenteraadsbeslissingen en bepaalt zij de rangorde van
de aangewezen leden met raadgevende stem in afdalende volgorde als volgt:
- in eerste instantie komen de leden aan bod die aangewezen werden door de
gemeenten die niet vertegenwoordigd zijn in de raad van bestuur door een op hun
voordracht benoemd bestuurder;
- in tweede instantie komen de leden aan bod die met eenparigheid van stemmen
door hun gemeenteraad aangewezen werden;
- vervolgens komen de leden aan bod die niet van hetzelfde geslacht zijn als de
meerderheid van de bestuurders;
- tenslotte geldt in ondergeschikte orde de leeftijd waarbij voorrang wordt gegeven
aan het jongste aangewezen lid.
Het eerste volgens deze rangorde aangewezen lid met raadgevende stem woont
vanaf dat ogenblik de raad van bestuur bij. Bij verlies van het mandaat van een
overeenkomstig deze paragraaf aangewezen lid met raadgevende stem vóór het
verstrijken van de duur bepaald in § 3 van dit artikel, komt het opengevallen mandaat
toe aan het aangewezen lid dat in de oorspronkelijk opgemaakte rangorde als best
geplaatste daarvoor in aanmerking komt. Het aldus aangewezen lid woont vanaf dat
ogenblik de zittingen van de raad van bestuur bij en voltooit het mandaat van zijn
voorganger.
§3. De duur van het mandaat van lid met raadgevende stem bedraagt zes jaar. Het is
hernieuwbaar. Het eindigt onmiddellijk na de eerste algemene vergadering die
overgaat tot de samenstelling van de raad van bestuur na de algehele vernieuwing
van de gemeenteraden.
§4. De bepalingen van artikel 17, §2 van de statuten zijn van toepassing op het lid
van de raad van bestuur met raadgevende stem. Het lid met raadgevende stem wordt
geacht ontslagnemend te zijn bij vrijwillig ontslag en bij afzetting waartoe wordt beslist
door de gemeenteraad die hem heeft afgevaardigd.”

artikel 25 wordt geschrapt (afschaffing van het directiecomité);
in artikel 28 worden het zinsdeel “hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur,
door het directiecomité als college” en de tekst “(casu quo directiecomité)” geschrapt;
in artikel 47, §2 wordt de laatste zin geschrapt.
§2. Er wordt volmacht verleend aan de Raad van Bestuur om de statuten te
coördineren van zodra de wijzigingen bedoeld in voorgaande paragraaf
plaatsvinden.”
6. Wijzigingen aan het opschrift van de statuten om deze in overeenstemming te
brengen met de genomen besluiten.
7. Statutaire ontslagen en benoemingen.
8. Machten te verlenen tot uitvoering van de genomen besluiten.
De agenda en de begroting 2019 liggen ter goedkeuring van de raad samen met het verlenen
van het mandaat aan de gemeentelijke vertegenwoordiger.
HET MANDAAT VAN DE VERTEGENWOORDIGER VAN DE GEMEENTE MET
BETREKKING TOT DE AGENDAPUNTEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE
VERGADERING VAN 14 DECEMBER 2018 WORDT VASTGESTELD met 23 jastemmen
van Jan Oerlemans, Maggy Beyers, Joris Alen, Jozef Duerloo, Clarisse De Rydt, Sigrid Van
Heybeeck, Nick Brosens, Veerle De Block, Pieter Brosens, Jan Van Esbroeck, Alfons
Dierckx, Bianca Veraart, Stijn de Koning, Dirk Van Peel, Stefanie Van Looveren, Didier Van
Aert, René Francken, Wies Peeters, Jan Breugelmans, Silke Lathouwers, Sandra
Hoppenbrouwers, Maarten De Bock en Lukas Jacobs en 1 onthouding van Hans De
Schepper.
6. Opdrachthoudende vereniging IGEAN Milieu en Veiligheid: vaststelling van het mandaat
van de vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten van de
buitengewone algemene vergadering van 19 december 2018.
Op 19 december 2018 houdt de opdrachthoudende vereniging IGEAN Milieu en Veiligheid een
buitengewone algemene vergadering. Tijdens deze vergadering zal onder meer de
statutenwijziging van IGEAN Milieu en Veiligheid besproken worden.
Het voorstel van statutenwijziging werd bezorgd aan het gemeentebestuur op 19 september
2018 conform het artikel 39 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking
dat stelt dat uiterlijk 90 kalenderdagen voor de algemene vergadering die de
statutenwijzigingen moet beoordelen, het ontwerp van statutenwijziging aan de deelnemers
dient overgemaakt te worden.
Dit voorstel van statutenwijziging omvat een wijziging van de statutaire bepalingen ingevolge
het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 dat in werking treedt op 1 januari 2019.
Aan de raad wordt gevraagd om het voorstel tot statutenwijziging goed te keuren. Ook wordt
gevraagd om de gemeentelijke vertegenwoordiger te mandateren om de nodige beslissingen
te nemen.
HET MANDAAT VAN DE VERTEGENWOORDIGER VAN DE GEMEENTE MET
BETREKKING TOT DE AGENDAPUNTEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE
VERGADERING VAN 19 DECEMBER 2018 WORDT VASTGESTELD met 23 jastemmen
van Jan Oerlemans, Maggy Beyers, Joris Alen, Jozef Duerloo, Clarisse De Rydt, Sigrid Van
Heybeeck, Nick Brosens, Veerle De Block, Pieter Brosens, Jan Van Esbroeck, Alfons
Dierckx, Bianca Veraart, Stijn de Koning, Dirk Van Peel, Stefanie Van Looveren, Didier Van
Aert, René Francken, Wies Peeters, Jan Breugelmans, Silke Lathouwers, Sandra
Hoppenbrouwers, Maarten De Bock en Lukas Jacobs en 1 onthouding van Hans De
Schepper.

7. Dienstverlenende vereniging IGEAN Dienstverlening: vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten van de
buitengewone algemene vergadering van 19 december 2018.
Op 19 december 2018 houdt de dienstverlenende vereniging IGEAN Dienstverlening een
buitengewone algemene vergadering. Tijdens deze vergadering zal onder meer de
statutenwijziging van IGEAN Dienstverlening besproken worden.
Het voorstel van statutenwijziging werd bezorgd aan het gemeentebestuur op 19 september
2018 conform het artikel 39 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking
dat stelt dat uiterlijk 90 kalenderdagen voor de algemene vergadering die de
statutenwijzigingen moet beoordelen, het ontwerp van statutenwijziging aan de deelnemers
dient overgemaakt te worden.
Dit voorstel van statutenwijziging omvat een wijziging van de statutaire bepalingen ingevolge
het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 dat in werking treedt op 1 januari 2019.
Aan de raad wordt gevraagd om het voorstel tot statutenwijziging goed te keuren. Ook wordt
gevraagd om de gemeentelijke vertegenwoordiger te mandateren om de nodige beslissingen
te nemen.
HET MANDAAT VAN DE VERTEGENWOORDIGER VAN DE GEMEENTE MET
BETREKKING TOT DE AGENDAPUNTEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE
VERGADERING VAN 19 DECEMBER 2018 WORDT VASTGESTELD met 23 jastemmen
van Jan Oerlemans, Maggy Beyers, Joris Alen, Jozef Duerloo, Clarisse De Rydt, Sigrid Van
Heybeeck, Nick Brosens, Veerle De Block, Pieter Brosens, Jan Van Esbroeck, Alfons
Dierckx, Bianca Veraart, Stijn de Koning, Dirk Van Peel, Stefanie Van Looveren, Didier Van
Aert, René Francken, Wies Peeters, Jan Breugelmans, Silke Lathouwers, Sandra
Hoppenbrouwers, Maarten De Bock en Lukas Jacobs en 1 onthouding van Hans De
Schepper.
8. Opdrachthoudende vereniging Water-link: vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten van de
buitengewone algemene vergadering van 20 december 2018.
De opdrachthoudende vereniging Water-link organiseert op 20 december 2018 haar
buitengewone algemene vergadering.
Op deze buitengewone algemene vergadering worden volgende agendapunten besproken:
1. Begroting 2019 en overzicht van de te ontwikkelen activiteiten in 2019 binnen de
strategie 2016-22 – goedkeuring.
2. Fusievoorstel:
Kennisneming en bespreking van het fusievoorstel, gezamenlijk opgesteld door de
bestuursorganen van de bij de fusie betrokken vereniging en vennootschap met
toepassing van het artikel 719 van het Wetboek van vennootschappen, neergelegd op
de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, afdeling Antwerpen, door
de over te nemen vennootschap en bij het Belgisch Staatsblad door de overnemende
vereniging, uiterlijk zes weken voor de algemene vergadering welke over de fusie moet
beslissen, hierna genoemd ‘het Fusievoorstel’.
3. Besluitvorming aangaande de volgende agendapunten:
Fusiebesluit, waarbij het intergemeentelijk samenwerkingsverband in de rechtsvorm
van een opdrachthoudende vereniging ‘water-link’, met maatschappelijke zetel te 2018
Antwerpen,
Mechelsesteenweg
66,
BTW-nummer
BE-0204.923.881,
ondernemingsnummer (rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen)

0204.923.881, bij wijze van met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting de
naamloze vennootschap ‘Induss’, met maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen,
Mechelsesteenweg 66, BTW-nummer BE-0826.855.813, ondernemingsnummer
(rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0826.855.813, overneemt
volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden als bepaald in het Fusievoorstel.
Bijzondere volmacht KBO en BTW.
4. Varia en mededelingen.
a.
Volmacht voor aandeelhouders – Fusievoorstel
b.
Beslissingskader interimarbeid – Ter goedkeuring.
De raad wordt gevraagd om de gemeentelijke afgevaardigde te mandateren en zijn
goedkeuring te hechten aan de agenda van de desbetreffende vergadering.
HET MANDAAT VAN DE VERTEGENWOORDIGER VAN DE GEMEENTE MET
BETREKKING TOT DE AGENDAPUNTEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE
VERGADERING VAN 20 DECEMBER 2018 WORDT VASTGESTELD met 23 jastemmen
van Jan Oerlemans, Maggy Beyers, Joris Alen, Jozef Duerloo, Clarisse De Rydt, Sigrid Van
Heybeeck, Nick Brosens, Veerle De Block, Pieter Brosens, Jan Van Esbroeck, Alfons
Dierckx, Bianca Veraart, Stijn de Koning, Dirk Van Peel, Stefanie Van Looveren, Didier Van
Aert, René Francken, Wies Peeters, Jan Breugelmans, Silke Lathouwers, Sandra
Hoppenbrouwers, Maarten De Bock en Lukas Jacobs en 1 onthouding van Hans De
Schepper.
9. Opdrachthoudende vereniging PIDPA: vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten van de
buitengewone algemene vergadering van 17 december 2018.
Op 17 december 2018 houdt de opdrachthoudende vereniging PIDPA zijn buitengewone
algemene vergadering.
De agenda van de buitengewone algemene vergadering van PIDPA van 17 december 2018
ziet eruit als volgt:
1. Nazicht van de volmachten/raadsbesluiten voor de afgevaardigden.
2. Statutenwijziging.
3. Code van goed bestuur.
4. Presentiegelden en vergoedingen – vaststellen kader.
5. Uitzendarbeid – vaststellen kader.
6. Uitbreiding van de drinkwateropdracht en bijgaande kapitaalverhoging in de
gemeenten Boechout, Kapellen en Kontich.
7. Begroting 2019 met kennisgeving van de te ontwikkelen activiteiten en te volgen
strategieën in 2019.
8. Benoeming(en).
9. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering.
Het voorstel van statutenwijziging werd reeds tijdens de vergadering van 24 september 2018
goedgekeurd.
Aan de raad wordt gevraagd om de agenda met onder andere de begroting 2019 goed te
keuren. Ook wordt gevraagd om de gemeentelijke vertegenwoordiger te mandateren om de
nodige beslissingen te nemen.
HET MANDAAT VAN DE VERTEGENWOORDIGER VAN DE GEMEENTE MET
BETREKKING TOT DE AGENDAPUNTEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE
VERGADERING VAN 17 DECEMBER 2018 WORDT VASTGESTELD met 23 jastemmen
van Jan Oerlemans, Maggy Beyers, Joris Alen, Jozef Duerloo, Clarisse De Rydt, Sigrid Van

Heybeeck, Nick Brosens, Veerle De Block, Pieter Brosens, Jan Van Esbroeck, Alfons
Dierckx, Bianca Veraart, Stijn de Koning, Dirk Van Peel, Stefanie Van Looveren, Didier Van
Aert, René Francken, Wies Peeters, Jan Breugelmans, Silke Lathouwers, Sandra
Hoppenbrouwers, Maarten De Bock en Lukas Jacobs en 1 onthouding van Hans De
Schepper.
GOEDKEURING VAN HET VERSLAG.
10. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 22 oktober 2018 van de
gemeenteraad.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het verslag van de vergadering van 22 oktober
2018 van de gemeenteraad goed te keuren.
HET VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN 22 OKTOBER 2018 VAN DE
GEMEENTERAAD WORDT UNANIEM GOEDGEKEURD.

