OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 25 MAART 2019 VAN DE
GEMEENTERAAD.
OPENBARE ZITTING
ALGEMEEN BELEID.
1. Definitieve toetreding tot het raamcontract universele postdiensten van de VVSG.
Op 9 oktober 2017 nam het college van burgemeester en schepenen de beslissing om deel
te nemen aan de aankoopcentrale voor de aanbesteding van de overheidsopdracht voor
diensten “Raamovereenkomst postdiensten Vlaamse lokale besturen” van de vzw VVSG.
De vzw VVSG fungeert als aanbestedende overheid of aankoopcentrale in dit dossier. De
raamovereenkomst zelf wordt opgedeeld in percelen in functie van de regio en het voorwerp
van de postdienst.
De opdracht werd op 17 oktober 2018 door het directiecomité van de vzw VVSG gegund aan
Bpost. Er werd door een concurrent van Bpost een schorsingsverzoek bij de
Ondernemingsrechtbank ingediend. Op 17 januari 2019 besliste deze rechtbank zich
onbevoegd in dit dossier en daarom kan de VVSG nu uiteindelijk het raamcontract sluiten.
Aan de gemeenteraad wordt nu gevraagd om zijn akkoord te verlenen over de definitieve
toetreding tot het raamcontract voor de universele postdiensten.
DE RAAD GAAT AKKOORD MET DE DEFINITIEVE TOETREDING
RAAMCONTRACT VOOR DE UNIVERSELE POSTDIENSTEN VAN DE VVSG.

TOT

HET

FINANCIEEL BELEID.
2. Goedkeuring van het retributiereglement voor de ziekenwagendienst.
Het K.B. van 28 november 2018 betreffende de facturatie van een tussenkomst voor
dringende geneeskundige hulpverlening door een ambulancedienst legt voor dringende
medische hulpverlening een forfaitaire vergoeding van 60 euro op. Het bestaande
gemeenteraadsbesluit van 15 december 2014 over de retributie op de ziekenwagendienst
moet daaraan aangepast worden.
Aan de raad wordt gevraagd
ziekenwagendienst goed te keuren.
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DE RAAD KEURT HET RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR DE ZIEKENWAGENDIENST
GOED.
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PATRIMONIUM.
3. Goedkeuring van de notariële ontwerpakte voor de kosteloze grondafstand langs
Nieuwmoer-Dorp door MACO bvba.
Op 11 december 2017 diende de heer Philip Gommers namens MACO bvba (Van
Dammedreef 42 te Kalmthout) een aanvraag in tot het bekomen van een stedenbouwkundige
vergunning voor het bouwen van een meergezinswoning met 16 woongelegenheden met
achtergelegen 19 parkeerplaatsen én een fiets- en afvalberging met als adres NieuwmoerDorp zonder nummer te Kalmthout-Nieuwmoer (thans kadastraal gekend als afdeling 2,
sectie C, nummers 786s, 786y, 786x, 786t en 786z).
Op 3 april 2018 verleende het college van burgemeester en schepenen de
stedenbouwkundige vergunning. Als voorwaarde werd onder andere een kosteloze
grondafstand van een strook grond (met een opgemeten oppervlakte van 33,50 m²), gelegen
tussen de huidige rooilijn en het ontworpen gebouw langsheen Nieuwmoer-Dorp, evenals het
gedeelte tussen de huidige rooilijn en het verlengde van de voorgevel van het ontworpen
gebouw langsheen de zijde van Nieuwmoer-Dorp, opgelegd.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de notariële ontwerpakte voor deze kosteloze
grondafstand goed te keuren.
DE RAAD VERLEENT ZIJN GOEDKEURING AAN DE NOTARIËLE ONTWERPAKTE VOOR
DE KOSTELOZE GRONDAFSTAND LANGS NIEUWMOER-DORP DOOR MACO BVBA.
4. Goedkeuring van de notariële ontwerpakte voor kosteloze grondafstand van de
wegbedding van de Meester Van den Eeckhautstraat door de familie Gommers e.a..
Op 26 augustus 2009 werd door landmeter Jan Winkeler (Achterbroeksteenweg 60 te 2920
Kalmthout) in naam van de familie Gommers, de heer en mevrouw Andriessen - Sanders en
mevrouw Donckers een aanvraag ingediend tot het bekomen van een
verkavelingsvergunning voor het verkavelen van gronden gelegen tussen de Kempenlaan en
de Essensteenweg te Nieuwmoer (kadastraal gekend als Afdeling 2, Sectie C nummers 784
z3/deel, 784 b4, 784 s2/deel, 784 p3, 784 h3, 784 w3, 786 z, 786 t, 786 s, 786 x, 786 y, 787
t, 790 g2 en 793 h4). Deze gronden hebben een gezamenlijke oppervlakte van 8.877m²
hebben. De verkaveling voorziet in 19 bouwkavels, allen bestemd voor het oprichten van
eengezinswoningen, deels in halfopen en deels in vrijstaand verband.
Op 23 juni 2011 keurde de gemeenteraad de vaststelling van het stratentracé en de
wegenisuitrustingsvoorwaarden met betrekking tot deze verkavelingsaanvraag goed. De
gemeenteraad verleende hiermee zijn goedkeuring aan het tracé van de ontworpen
verkeersweg, met name de Meester Van den Eeckhautstraat, bestemd om na aanleg en
uitrusting ingelijfd te worden bij het openbaar domein van de gemeente.
Als voorwaarde werd onder andere opgelegd dat na voltooiing van de voormelde werken de
aangelegde infrastructuur, samen met de grond die door deze infrastructuur wordt
ingenomen, kosteloos moet overgedragen worden aan de gemeente Kalmthout met het oog
op de inlijving bij het gemeentelijk openbaar domein. De kosteloze afstand dient uitgevoerd te
worden bij notariële akte waarbij de kosten ten laste zijn van de verkavelaar.
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Op 7 november 2011 leverde het schepencollege de verkavelingsvergunning af voor het
verkavelen van gronden in de Meester Van den Eeckhautstraat, gelegen tussen de
Kempenlaan en de Essensteenweg te Nieuwmoer.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het ontwerp van notariële akte met betrekking tot
de kosteloze grondafstand van een perceel grond, met name de wegbedding van de Meester
Van den Eeckhautstraat, met een oppervlakte van 2.457m², aangeduid als lot 20 op het
opmetingsplan, goed te keuren.
DE RAAD VERLEENT ZIJN GOEDKEURING AAN DE NOTARIËLE ONTWERPAKTE VOOR
KOSTELOZE GRONDAFSTAND VAN DE WEGBEDDING VAN DE MEESTER VAN DEN
EECKHAUTSTRAAT DOOR DE FAMILIE GOMMERS E.A..
SAMENWERKINGSVERBANDEN.
5. Intergemeentelijke vereniging PONTES: goedkeuring van de samenstelling van de raad
van bestuur.
De gemeente is aangesloten bij de intergemeentelijke vereniging PONTES.
De statuten van PONTES bepalen dat de raad van bestuur uit vijftien bestuurders bestaat
met stemrecht en één bestuurder met raadgevende stem. Daarnaast bepalen de statuten
tevens dat:
- elke gemeente met een crematorium op het grondgebied recht heeft op één
bestuurder,
- de overige mandaten voor de raad van bestuur worden toegewezen volgens
de grootte van de verschillende kiesdistricten en het aantal aandelen waarover
een deelnemer beschikt,
- de gemeente een kandidaat-bestuurder met raadgevende stem kan
voordragen die geen deel uitmaakt van het college van burgemeester en
schepenen.
Kalmthout behoort tot het kiesdistrict Kapellen (Brasschaat, Kalmthout, Kapellen, Schoten,
Stabroek, Wijnegem, Wommelgem, Zandhoven en Zoersel). Dit kiesdistrict heeft recht op één
bestuurder die voorgedragen wordt voor zes jaar.
Per brief van 5 maart 2019 van PONTES wordt nu gevraagd om de samenstelling van deze
raad te laten goedkeuren door de gemeenteraad.
De raad van bestuur ziet er als volgt uit:
Kiesdistrict
Antwerpen

Gemeente
stad Antwerpen/district
stad Antwerpen/district
Hoboken
stad Antwerpen/district
Hoboken
stad Antwerpen/district
Berchem
stad Antwerpen/district
Deurne
Wilrijk

Mandataris
Tom De Boeck
Carine Leys
Lieselot Keymis
Tjerk Sekeris
Linda Verlinden
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Boom
Herentals
Kapellen
Lier
Mechelen
Pelt
Turnhout

gemeente Kontich
gemeente Westerlo
gemeente Schoten
stad Lier
stad Mechelen
stad Lommel
gemeente Pelt
gemeente Mol
stad Turnhout

Marleen Van den Eynde
Tinne Wuyts
Lieven De Smet
Annemie Goris
Alexander Vandersmissen
Karel Wieërs
Dirk Vanseggelen
Jos Lodewijckx
Koen De Busser
Ludwig Nietvelt

DE RAAD VERLEENT ZIJN GOEDKEURING AAN DE SAMENSTELLING VAN DE RAAD
VAN BESTUUR VAN DE INTERGEMEENTELIJKE VERENIGING PONTES.
6. Vereniging voor Openbaar Groen vzw: aanduiding van een gemeentelijke vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen en een kandidaat-bestuurder voor de raad van
bestuur.
De gemeente Kalmthout maakt deel uit van de Vereniging voor Openbaar Groen vzw
(afgekort VVOG). Aan het begin van de nieuwe legislatuur dient een nieuwe gemeentelijke
vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van de vzw VVOG aangeduid te
worden. Er is ook de mogelijkheid tot het aanduiden van een kandidaat-bestuurder voor de
raad van bestuur van deze vzw.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een nieuwe vertegenwoordiger aan te duiden en
eventueel een kandidaat-bestuurder voor de raad van bestuur van de vzw VVOG.
DE RAAD DUIDT SCHEPEN JAN OERLEMANS AAN ALS VERTEGENWOORDIGER IN DE
ALGEMENE VERGADERINGEN EN ALS KANDIDAAT-BESTUURDER IN DE RAAD VAN
BESTUUR VAN DE VERENIGING VOOR OPENBAAR GROEN VZW.
7. Bosgroep Antwerpen Noord vzw: aanduiding van een gemeentelijke vertegenwoordiger
voor de algemene vergaderingen en een kandidaat-bestuurder voor de raad van bestuur.
De gemeente maakt deel uit van de Bosgroep Antwerpen Noord vzw. Deze Bosgroep heeft
als hoofddoel om de boseigenaars te ondersteunen, te adviseren en te helpen om samen een
duurzaam bosbeheer te realiseren.
Voor de bestuursperiode van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2024 kan de
gemeenteraad een kandidaat-bestuurder aanduiden voor de raad van bestuur én een
gemeentelijke vertegenwoordiger voor de algemene vergadering.
DE RAAD DUIDT RAADSLID JEF DUERLOO AAN ALS GEMEENTELIJKE
VERTEGENWOORDIGER IN DE ALGEMENE VERGADERINGEN EN DRAAGT SCHEPEN
JAN OERLEMANS VOOR ALS KANDIDAAT-BESTUURDER VOOR DE RAAD VAN
BESTUUR VAN BOSGROEP ANTWERPEN NOORD VZW.
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8. Sportregio Antwerpse Kempen: aanduiding van een stemgerechtigde lid en plaatsvervangend lid voor het beheerscomité.
De gemeente maakt sinds 1 januari 2007 deel uit van de interlokale vereniging “Sportregio
Antwerpse Kempen”.
Het artikel 6 van de samenwerkingsovereenkomst voor de sportregio Antwerpse Kempen
bepaalt dat het beheerscomité is samengesteld uit stemgerechtigde en niet-stemgerechtigde
leden. Elke deelnemer van dit samenwerkingsverband kan maximum één vertegenwoordiger
als stemgerechtigd lid afvaardigen. Er kan tevens een plaatsvervangend afgevaardigde
aangesteld worden.
De stemgerechtigde en plaatsvervangende vertegenwoordigers van de gemeenten in het
beheerscomité moeten steeds burgemeester, schepen of gemeenteraadslid zijn.
DE RAAD DUIDT SCHEPEN MAARTEN DE BOCK AAN ALS STEMGERECHTIGD LID EN
RAADSLID DIDIER VAN AERT ALS PLAATSVERVANGEND LID VOOR HET
BEHEERSCOMITÉ VAN DE SPORTREGIO ANTWERPSE KEMPEN.
9. Bijzondere commissie van overleg en advies voor het grenspark Kalmthoutse Heide:
aanduiding van een gemeentelijke afgevaardigde.
De gemeente maakt deel uit van het grenspark Kalmthoutse Heide. Dit
samenwerkingsverband heeft onder andere tot doel het behoud en de versterking van de
natuurlijke rijkdommen en biodiversiteit van het grensoverschrijdend park Kalmthoutse Heide.
Naar aanleiding van de nieuwe bestuursperiode is het ook voor dit samenwerkingsverband
noodzakelijk om een gemeentelijke afgevaardigde aan te duiden.
DE RAAD DUIDT BURGEMEESTER LUKAS JACOBS AAN ALS GEMEENTELIJKE
AFGEVAARDIGDE IN DE BIJZONDERE COMMISSIE VAN OVERLEG EN ADVIES VOOR
HET GRENSPARK KALMTHOUTSE HEIDE.
10. Belgische-Nederlands GrensOverleg (BENEGO): aanduiding van twee gemeentelijke
vertegenwoordigers voor de algemene vergaderingen.
De gemeente maakt deel uit van het publiekrechtelijk grensoverschrijdend
samenwerkingsverband BENEGO of het Belgisch-Nederlands grensoverleg.
Wegens de vernieuwing van de gemeenteraad is het noodzakelijk om twee gemeentelijke
vertegenwoordigers in de algemene vergaderingen van BENEGO aan te duiden voor de
volledige bestuursperiode 2019-2024.
DE RAAD DUIDT DE RAADSLEDEN DIETER BEYERS EN CLARISSE DE RYDT AAN ALS
GEMEENTELIJKE VERTEGENWOORDIGERS VOOR DE ALGEMENE VERGADERINGEN
VAN BENEGO.
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11. Scholengemeenschap GIB-Gitok: aanduiding
Onderhandelingscomité Scholengemeenschap (OCSG).

van

afgevaardigden

in

het

Met de gemeente Brasschaat bestaat er een intergemeentelijke samenwerkingsovereenkomst
voor het vormen van de scholengemeenschap voor het secundair onderwijs GIB-Gitok. Op het
niveau van de scholengemeenschap is het noodzakelijk dat er regelmatig een overkoepelend
vakbondsoverleg georganiseerd wordt. Dit gebeurt in het Onderhandelingscomité
Scholengemeenschap (afgekort OCSG) GIB-Gitok. Hier worden materies besproken die
zowel het personeel van het GIB als van Gitok aanbelangen.
Het artikel 6 uit het huishoudelijk reglement van het OCSG GIB-Gitok bepaalt dat de
afvaardiging van de schoolbesturen uit zes leden bestaat die bevoegd zijn om verbintenissen
aan te gaan in naam van de openbare overheid en die door hun respectievelijke
schoolbestuur gekozen worden. Elk van deze personen kan vervangen worden door een
behoorlijk gemachtigde afgevaardigde.
Het gemeentebestuur van Kalmthout kan dus drie afgevaardigden aanduiden voor het OCSG
GIB-Gitok. Er wordt voorgesteld om minstens de schepen bevoegd van onderwijs hiervoor
aan te duiden.
SCHEPEN JEF VAN DEN BERGH EN RAADSLEDEN WIES PEETERS EN MAGGY
BEYERS
WORDEN
AANGEDUID
ALS
AFGEVAARDIGDEN
IN
HET
ONDERHANDELINGSCOMITÉ SCHOLENGEMEENSCHAP GIB-GITOK.
12.
Scholengemeenschap
Grens:
aanduiding
van
Onderhandelingscomité Scholengemeenschap (OCSG).

afgevaardigden

in

het

Met de gemeenten Essen en Wuustwezel bestaat er een intergemeentelijke
samenwerkingsovereenkomst voor het vormen van de scholengemeenschap Grens. Op het
niveau van de scholengemeenschap is het noodzakelijk dat er regelmatig een overkoepelend
vakbondsoverleg georganiseerd wordt. Dit gebeurt in het Onderhandelingscomité
Scholengemeenschap (afgekort OCSG). Hier worden materies besproken die zowel het
personeel van Kadrie en Maatjes als van De Wissel (Wuustwezel), Klim Op (Wuustwezel), ’t
Blokje (Wuustwezel) en Wigo (Essen) aanbelangen.
Het artikel 6 uit het huishoudelijk reglement van het OCSG Grens bepaalt dat de afvaardiging
van de schoolbesturen uit minimaal 1 lid van elk schoolbestuur bestaat en maximaal gelijk is
aan het totaal aantal leden van de afvaardiging van de vakorganisaties. Elk van deze
personen kan vervangen worden door een behoorlijk gemachtigde afgevaardigde.
Voorgesteld wordt om zeker de schepen bevoegd van onderwijs hiervoor aan te duiden.
SCHEPEN JEF VAN DEN BERGH EN RAADSLID LIES VAN DEN KEYBUS WORDEN
AANGEDUID ALS AFGEVAARDIGDEN IN HET ONDERHANDELINGSCOMITÉ
SCHOLENGEMEENSCHAP GRENS.
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13. Afzonderlijk Bijzonder Onderhandelings- en Overlegcomité (ABOC): aanduiding van
afgevaardigden namens de inrichtende macht.
Overheden hebben de verplichting om met de representatieve vakorganisaties van haar
(school)personeel te onderhandelen en te overleggen vooraleer er algemene maatregelen
voor het personeel worden genomen. Dit overleg en onderhandelen gebeurt in een
Afzonderlijk Bijzonder Onderhandelings- en Overlegcomité (afgekort ABOC).
Dit comité is samengesteld enerzijds uit een afvaardiging van de overheid als schoolbestuur
en anderzijds uit een afvaardiging van iedere representatieve vakorganisatie die aanwezig is
in de school. De overheidsafvaardiging bestaat uit maximaal zeven leden. De burgemeester
is van rechtswege voorzitter. De afgevaardigden van de inrichtende macht moeten personen
zijn die bevoegd zijn om de openbare overheid te verbinden.
Voorgesteld wordt om zeker de schepen bevoegd van onderwijs hiervoor aan te duiden. Op
deze manier kunnen, naast de schepen van onderwijs en de burgemeester, nog 5 leden
afgevaardigd worden voor het vakbondsoverleg van het onderwijzend personeel.
SCHEPEN VAN ONDERWIJS JEF VAN DEN BERGH, BURGEMEESTER LUKAS JACOBS
EN RAADSLEDEN LIES VAN DEN KEYBUS, WIES PEETERS, INGA VERHAERT,
WOUTER VANDEN BERGH EN MAGGY BEYERS WORDEN AANGEDUID ALS
AFGEVAARDIGDEN NAMENS DE INRICHTENDE MACHT IN HET AFZONDERLIJK
BIJZONDER ONDERHANDELINGS- EN OVERLEGCOMITÉ.
VERKIEZING VAN DE POLITIERAAD.
14. Kennisname van het besluit van 24 januari 2019 van de Deputatie van de provincieraad
met betrekking tot de verkiezing van de leden van de politieraad.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om formeel kennis te nemen van de beslissing van 24
januari 2019 van de Deputatie van de provincieraad van Antwerpen waarbij de verkiezing van
de leden van de politieraad ongeldig wordt verklaard.
DE RAAD NEEMT KENNIS VAN HET BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE
PROVINCIERAAD MET BETREKKING TOT DE VERKIEZING VAN DE LEDEN VAN DE
POLITIERAAD.
15. Verkiezing van de leden van de politieraad (meergemeentezone).
De gemeenteraad gaat over tot de verkiezing van de leden van politieraad. De leden van de
politieraad worden verkozen uit de leden van de gemeenteraad. De gemeenteraad van
Kalmthout kan 6 leden aanduiden voor de politieraad van de politiezone Grens. De
politiezone Grens bestaat uit de gemeenten Kalmthout, Essen en Wuustwezel.
Volgende kandidaten voor de politieraad werden voorgedragen:
Dieter Beyers
Cindy De Roeve
Jef Duerloo
Didier Van Aert
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Jan Van Esbroeck
Stefanie Van Looveren
DE VOLGENDE 6 PERSONEN MET HUN OPVOLGERS WORDEN VERKOZEN ALS LID
VAN DE POLITIERAAD:
DIETER BEYERS
CINDY DE ROEVE
JEF DUERLOO (OPVOLGER: JAN VAN ESBROECK)
DIDIER VAN AERT
JAN VAN ESBROECK (OPVOLGER: INGA VERHAERT)
STEFANIE VAN LOOVEREN
GOEDKEURING VAN HET VERSLAG.
16. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 25 februari 2019 van de
gemeenteraad.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het verslag van de vergadering van 25 februari
2019 van de gemeenteraad goed te keuren.
HET VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN 25 FEBRUARI
GEMEENTERAAD WORDT GOEDGEKEURD.

2019 VAN DE

BESLOTEN ZITTING
Nihil
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