Gemeenteraad
Datum: 25 februari 2019

Aanwezig: L. Jacobs, burgemeester-voorzitter; S. Lathouwers, J. Van den Bergh, S.
Hoppenbrouwers, M. De Bock, schepenen; K. Vanhees, H. De Schepper, M. Aerts, L.
Peeters, M. Beyers, C. De Rydt, D. Van Aert, I. Verhaert, J. Duerloo, S. Van Looveren, C. De
Roeve, H. Beyers, D. Beyers, G. Delcroix, L. Van den Keybus, A. Van der Poel, W. Vanden
Bergh, D. Arnold, raadsleden ;
V. Gabriels, algemeen directeur.
Verontschuldigd: J. Oerlemans, schepen en J. Van Esbroeck, raadslid.

De voorzitter opent de zitting te 20.00 uur.
Bij lottrekking wordt schepen Maarten De Bock (CD&V) aangeduid als eerste stemmer.
Vervolgens wordt overgegaan tot afhandeling van de dagorde van de gemeenteraad.

DAGORDE
============
OPENBARE ZITTING
Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout.
1. Aanstelling van de leden van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de aangepaste statuten.
3. Goedkeuring van het ontwerp van notariële akte voor de vestiging van een erfpacht voor het
sportpark Heikant.
Algemeen beleid.
4. Kennisname van het beleidsprogramma.
5. Goedkeuring van het huishoudelijk reglement voor de leden van de gemeenteraad.
6. Oprichting en samenstelling van de raadscommissie Algemeen Beleid.
Patrimonium.
7. Verkavelingsaanvraag Gert Matheusen – Frans Raatsstraat: beslissing over de zaak van de
wegen.
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8. Goedkeuring van 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.
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.
11. Opdrachthoudende vereniging IVEKA: aanduiding van de vertegenwoordiger van de
gemeente op de algemene vergaderingen.
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.
13. Opdrachthoudende vereniging IGEAN milieu en veiligheid: aanduiding van
vertegenwoordigers en plaatsvervangers in de algemene vergadering en het adviescomité
veiligheid en het adviescomité milieu.
14. Opdrachthoudende vereniging IGEAN milieu en veiligheid: aanduiding van een bestuurder
voor de raad van bestuur van IGEAN milieu en veiligheid.
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.
16. Dienstverlenende vereniging IGEAN dienstverlening: aanduiding van vertegenwoordigers
en plaatsvervangers in de algemene vergadering en beleidsgroep energie.
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.
18. Dienstverlenende vereniging Cipal: aanduiding van de vertegenwoordiger van de
gemeente voor de algemene vergaderingen.
19. Dienstverlenende vereniging IKA: voordracht van een kandidaat-bestuurder en aanduiding
van een gemeentelijke vertegenwoordiger in de Algemene Vergaderingen.
20. Intergemeentelijke vereniging Pontes: aanduiding van een vertegenwoordiger en een
plaatsvervanger in de algemene vergaderingen.
21. Regionaal Landschap De Voorkempen vzw: aanduiding van een gemeentelijke
vertegenwoordiger en een kandidaat-bestuurder.
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22. Projectvereniging Erfgoed Voorkempen: aanduiding van een effectieve vertegenwoordiger
en een raadgevend vertegenwoordiger.
23. Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten vzw (OVSG): aanduiding van een
gemeentelijke vertegenwoordiger in de algemene vergadering.
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.
25. De Ideale Woning: aanduiding van een gemeentelijke vertegenwoordiger voor de algemene
vergadering en een kandidaat-bestuurder voor de raad van bestuur.
26. Erkend Regionaal Samenwerkingsverband vzw (ERSV): aanduiding van een gemeentelijke
vertegenwoordiger.
27. LEADER MarkAante Kempen: aanduiding van een stemgerechtigd afgevaardigde en een
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.
29. Lokaal Gezondheidsoverleg vzw (Logo): aanduiding van een gemeentelijk vertegenwoordiger en kandidaat-bestuurder.
30. Syndicaal onderhandelings- en overlegcomité: aanduiding van een vertegenwoordiging
namens de gemeenteraad.
31. Interlokale vereniging Jeugdregio Noorderkempen (JoNK ILV): aanduiding van een
stemgerechtigd lid en plaatsvervangend lid in het beheerscomité.
32. Poolstok: aanduiding van een gemeentelijke vertegenwoordiger.
33. Vereniging van gidsen van het bijenteeltmuseum van Kalmthout vzw: aanduiding van
gemeentelijke afgevaardigden.
34. Gitok: aanduiding van afgevaardigden vanwege de inrichtende macht in de bestuurscommissie.
35. Scholengemeenschap GIB-Gitok: aanduiding van afgevaardigden in het beheerscomité.
36. Scholengemeenschap GIB-Gitok: aanduiding van een werkend en een plaatsvervangend
vertegenwoordiger in de reaffectatiecommissie.
37. Scholengemeenschap Grens: aanduiding van afgevaardigden in het beheerscomité.
38. Scholengemeenschap Grens: aanduiding van een werkend en een plaatsvervangend
vertegenwoordiger in de reaffectatiecommissie.
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Onderwijs.
39. Goedkeuring van de capaciteitsbepaling voor het eerste leerjaar van Gitok eerste graad.
Aangevraagd agendapunt.
40. Oprichten van een bouwcomité. – op verzoek van het raadslid Wouter Vanden Bergh (Open
VLD).
Goedkeuring van het verslag.
41 . Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 28 januari 2019 van de
gemeenteraad.

BESLOTEN ZITTING

Nihil

VERSLAG
===========

OPENBARE ZITTING
AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF KALMTHOUT.
1. Aanstelling van de leden van de raad van bestuur.
De voorzitter geeft het woord aan de voorzitter van het AGB Kalmthout Maarten De Bock
(CD&V). Hij licht dit agendapunt toe. Zoals verleden legislatuur én bepaald in de statuten van
het AGB Kalmthout, zal de raad van bestuur van het AGB Kalmthout worden samengesteld uit
de leden van de gemeenteraad.
Gelet op het artikel 235 van decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 dat stelt dat na de
volledige vernieuwing van de gemeenteraad tot volledige vernieuwing van de raad van bestuur
van
het
Autonoom
Gemeentebedrijf
wordt
overgegaan;
dat de leden van de raad van bestuur worden benoemd door de gemeenteraad;
Gelet op het raadsbesluit van 20 juni 2016 betreffende de goedkeuring van de oprichting en
de statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout (afgekort AGB Kalmthout);
Gelet op het ministerieel besluit van 26 september 2016 over de goedkeuring van de oprichting
en de statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout; dat de kennisgeving van de
oprichting werd gepubliceerd op 10 oktober 2016 in het Belgisch Staatsblad;
Gelet op de goedkeuring door de gemeenteraad in zitting van 22 oktober 2018 van de
statutenwijziging voor het AGB Kalmthout;
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Overwegende dat in het artikel 6 van de statuten bepaald is dat alle gemeenteraadsleden lid
zijn van de raad van bestuur van het AGB Kalmthout;
BESLUIT: met 23 jastemmen van Maarten De Bock, Clarisse De Rydt, Wouter Vanden
Bergh, Inga Verhaert, Jef Duerloo, Anita Van der Poel, Gilles Delcroix, Domien Arnold, Koen
Vanhees, Hans De Schepper, Monique Aerts, Lies Van den Keybus, Cindy De Roeve, Dieter
Beyers, Hanne Beyers, Stefanie Van Looveren, Maggy Beyers, Wies Peeters, Didier Van
Aert, Sandra Hoppenbrouwers, Silke Lathouwers, Jef Van den Bergh en Lukas Jacobs
Enig artikel.De gemeenteraad stelt volgende raadsleden aan als bestuurder van de raad van bestuur van
het AGB Kalmthout:
Lukas Jacobs,
Didier Van Aert,
Silke Lathouwers,
Inga Verhaert,
Jef Van den Bergh,
Jef Duerloo,
Jan Oerlemans,
Stefanie Van Looveren,
Sandra Hoppenbrouwers,
Cindy De Roeve,
Maarten De Bock,
Hanne Beyers,
Koen Vanhees,
Dieter Beyers,
Hans De Schepper,
Gilles Delcroix,
Monique Aerts,
Lies Van den Keybus,
Wies Peeters,
Anita Van der Poel,
Jan Van Esbroeck,
Wouter Vanden Bergh,
Maggy Beyers,
Domien Arnold.
Clarisse De Rydt,

De voorzitter schorst de vergadering om 20.02 uur en opent tijdelijk de vergadering van het
AGB Kalmthout. Nadat het eerste agendapunt “Voorstel van aangepaste statuten van het
Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout” werd behandeld en goedgekeurd in de vergadering van
vandaag van het Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout, opent de voorzitter opnieuw de zitting
van de gemeenteraad om 20.04 uur. Bij akkoord van de gemeenteraad werd aan het publiek
de toelating gegeven om aanwezig te zijn tijdens het behandelen van het bewuste agendapunt
door het AGB Kalmthout.

2. Goedkeuring van de aangepaste statuten.
De voorzitter geeft het woord aan de voorzitter van het AGB Kalmthout Maarten De Bock
(CD&V) die dit agendapunt toelicht.
Raadslid Wouter Vanden Bergh (Open VLD) stemt tegen omdat hij zich niet kan verzoenen
met het feit dat publiek niet aanwezig mag zijn tijdens het behandelen van agendapunten van
het AGB Kalmthout. Dit is tegen de regels van de transparantie.
De voorzitter antwoordt dat de decretale regels opleggen dat de vergaderingen van een
Autonoom Gemeentebedrijf steeds in besloten zitting worden georganiseerd. Dit heeft niets
met een gebrek aan transparantie te maken.

5 / 87

Gelet op het artikel 233 van decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 dat stelt dat de
wijzigingen in de statuten van een Autonoom Gemeentebedrijf worden aangebracht bij
beslissing van de gemeenteraad, op voorstel of na advies van de raad van bestuur van het
Autonoom Gemeentebedrijf in kwestie;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 20 juni 2016 waarin de oprichting en de statuten van
het Autonoom gemeentebedrijf Kalmthout, afgekort AGB Kalmthout, werden goedgekeurd;
Gelet op de goedkeuring van de gemeenteraadsbeslissing van 20 juni 2016 door de Vlaamse
minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding
op 26 september 2016 en de publicatie van deze beslissing in het Belgisch Staatsblad van 10
oktober 2016;
Gelet op het voorstel van de raad van bestuur van het AGB Kalmthout, in zitting van 22 oktober
2018, betreffende de aanpassing van de statuten voor het AGB Kalmthout en de goedkeuring
van deze aangepaste statuten door de gemeenteraad in zitting van 22 oktober 2018;
Gelet op het voorstel van de raad van bestuur van het AGB Kalmthout in zitting van heden over
het aanpassen van de statuten van het AGB Kalmthout, meer bepaald het artikel 17 met
betrekking tot het directiecomité; dat de raad van bestuur van het AGB Kalmthout voorstelt om
dit artikel te wijzigen naar “Het directiecomité bestaat uit de leden van het college van
burgemeester en schepenen”;
Gehoord de voorzitter;
BESLUIT : met 22 jastemmen van Maarten De Bock, Clarisse De Rydt, Inga Verhaert, Jef
Duerloo, Anita Van der Poel, Gilles Delcroix, Domien Arnold, Koen Vanhees, Hans De
Schepper, Monique Aerts, Lies Van den Keybus, Cindy De Roeve, Dieter Beyers, Hanne
Beyers, Stefanie Van Looveren, Maggy Beyers, Wies Peeters, Didier Van Aert, Sandra
Hoppenbrouwers, Silke Lathouwers, Jef Van den Bergh en Lukas Jacobs en 1 neenstem van
Wouter Vanden Bergh.
Artikel 1.De gemeenteraad keurt de aangepaste statuten goed. De aangepaste statuten gaan hierbij
integraal als bijlage.
Art. 2.Dit besluit wordt overgemaakt aan het AGB Kalmthout en aan de toezichthoudende overheid.
Zoals voorzien in het artikel 286 van het decreet lokaal bestuur worden de gewijzigde statuten
tevens gepubliceerd op de gemeentelijke website.
3. Goedkeuring van het ontwerp van notariële akte voor de vestiging van een erfpacht voor het
sportpark Heikant.
De voorzitter licht dit agendapunt toe.
Raadslid Koen Vanhees (Vlaams Belang) antwoordt dat het dossier van het sportpark een
lange voorgeschiedenis kent. Hij heeft zijn bedenkingen bij dit dossier reeds in het begin geuit.
Hij zal dit agendapunt mee goedkeuren omdat het sportpark er nu is en dan ook verder moet
worden gerund.
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Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald de artikels 231 en
volgende betreffende het autonoom gemeentebedrijf;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 20 juni 2016 over de oprichting van het Autonoom
Gemeentebedrijf Kalmthout (afgekort AGB Kalmthout) en de goedkeuring van de statuten van
het AGB Kalmthout;
Gelet op het ministerieel besluit van 26 september 2016 over de goedkeuring van de oprichting
en de statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout (afgekort AGB); dat de
kennisgeving van de oprichting van het AGB Kalmthout op 10 oktober 2016 werd gepubliceerd
in het Belgisch Staatsblad;
Overwegende dat het gemeentebestuur een deel van zijn patrimonium, waaronder het
sportpark Heikant (Heikantstraat 60 te Kalmthout), meer bepaald de terreinen en infrastructuur
bestemd voor voetbal, petanque, atletiek en het speelterrein voor het beheer en de exploitatie
wenst over te dragen aan het AGB Kalmthout; dat het gemeentebestuur via een
erfpachtovereenkomst de modaliteiten van deze patrimoniumoverdracht wenst te regelen;
Gelet op de goedkeuring door de gemeenteraad en de raad van bestuur van het AGB
Kalmthout in zitting van 22 oktober 2018 van de erfpachtovereenkomst tussen het
gemeentebestuur en het AGB Kalmthout voor het sportpark Heikant; dat deze overeenkomst
nu wordt vastgelegd in een ontwerp van notariële akte;
Gelet op het splitsingsplan opgemaakt door landmeter-expert Gert Matheusen uit Essen van
30 augustus 2018;

Gelet op het ontwerp van notariële akte, zoals opgesteld door de geassocieerde notarissen
Dejongh, De Boungne en De Smedt uit Kalmthout;
Overwegende dat nu aan de gemeenteraad gevraagd wordt om goedkeuring te verlenen aan
het ontwerp van notariële akte voor de vestiging van een erfpacht voor het sportpark Heikant
BESLUIT: met 23 jastemmen van Maarten De Bock, Clarisse De Rydt, Wouter Vanden
Bergh, Inga Verhaert, Jef Duerloo, Anita Van der Poel, Gilles Delcroix, Domien Arnold, Koen
Vanhees, Hans De Schepper, Monique Aerts, Lies Van den Keybus, Cindy De Roeve, Dieter
Beyers, Hanne Beyers, Stefanie Van Looveren, Maggy Beyers, Wies Peeters, Didier Van
Aert, Sandra Hoppenbrouwers, Silke Lathouwers, Jef Van den Bergh en Lukas Jacobs.
Artikel 1.De gemeenteraad keurt het ontwerp van notariële akte voor de vestiging van een erfpacht voor
het beheer en de exploitatie van het sportpark Heikant (Heikantstraat 60 te Kalmthout), zoals
aangeduid op het splitingsplan, tussen het gemeentebestuur van Kalmthout en het AGB
Kalmthout, goed.
Art. 2.De gemeenteraad zal het directiecomité van het AGB Kalmthout en de geassocieerde
notarissen Dejongh, De Boungne en De Smedt uit Kalmthout op de hoogte brengen van deze
beslissing.
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ALGEMEEN BELEID.
4. Kennisname van het beleidsprogramma.
De voorzitter overloopt het beleidsprogramma voor de volgende legislatuur. Het is de
bedoeling om tegen het einde van 2019 een meerjarenplanning voor te leggen waarin de
specifieke punten uit het beleidsprogramma worden omgezet in een financiële
meerjarenplanning.
De speerpunten in het beleidsprogramma zijn de volgende :
- de bouw van het nieuwe gemeentehuis;
- de ontwikkeling van een welzijnscampus;
- op het vlak van mobiliteit en ruimtelijke ordening zijn er ook belangrijke uitdagingen zoals:
- het wonen in de stationsomgeving en de creatie van betaalbare woningen.
- de verdere aanleg van de openbare ruimte aan het Heidestatieplein.
- de bouw van een nieuwe turnhal op het Sportpark;
- het toekennen van meer financiële middelen aan jeugdvereniging;
- een toekomstvisie ontwikkelen wat betreft de kerken;
- een onderzoek naar een busverbinding met het ziekenhuis Klina;
- het plaatsen van camera’s binnen ons veiligheidsbeleid;
- aandacht voor buurtprojecten waarbij het de bedoeling is om mensen samen te brengen en
aandacht voor zorg tussen buren;
- de opstart en afwerking van het ruimtelijk uitvoeringsplan Rijkmaker;
- het plaatsen van een nieuwe brandtoren op de Kalmthoutse Heide.
De voorzitter overloopt verder de verschillende hoofdstukken en licht er selectief een aantal
aandachtspunten uit:
- De totale schuldenlast blijft beperkt en wordt verder afgebouwd. We blijven investeren maar
binnen de marge. De gemeentelijke belastingen worden niet verhoogd en zijn sinds 2003
ongewijzigd.
- Wat betreft communicatie zal er een nieuwe meer vraaggestuurde website worden
gelanceerd. Er zal veel aandacht worden geschonken aan een participatief en communicatief
beleid.
-Wonen in Kalmthout is aangenaam maar blijft duur. Er zullen nieuwe sociale huur- en
koopwoningen worden opgericht en de 50%-maatregel bij verkavelingen blijft geldig. Er zal
nauwer worden samengewerkt met het SVK. Ook nieuwe woonvormen zoals woningdelen en
andere vormen van kleinschalig en gemeenschappelijk wonen zullen worden gestimuleerd.
- Op het vlak van ruimtelijke planning staat onder andere het opstellen van het RUP
Woonbos II. Een verordening waarbij locaties voor nieuwe appartementen worden vastgelegd
zal worden opgesteld. Ook zal er gewerkt worden rond waardevolle woningen. Wonen is een
onderdeel van ruimtelijke planning. De ontwikkeling van de site rond het gemeentehuis zal
ook worden onderzocht omdat hier wat publieke voorzieningen samenkomen. De
ontwikkeling van de ruimte rond het Strijboshof en de Markgraaf zal worden onderzocht.
- Voor het beleidsdomein Werken zetten we verder de ambtenaar lokale economie in. In
vorige legislatuur werd unaniem het detailhandelsplan goedgekeurd. We hebben aandacht
voor de kernwinkelgebieden. We zullen uiteraard ook de landbouw niet vergeten.
- Mobiliteit is ook een belangrijk onderdeel van het beleidsplan: inzetten op veilig verkeer, het
verkeer in de dorpskernen, aandacht voor voetgangers en fietsers, aanleg van fietspaden, de
trage wegen, het fietsdeal-principe, …. De aanleg van fietspaden in de Heikantstraat en de
Franse Weg staat ook nog op de planning. De deelfietsen Blue bikes zouden we graag
uitbreiden naar Kalmthout. Wat de auto betreft wensen we onder andere het sluipverkeer
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tegen te gaan en in te zetten op autodelen. Voor de handhaving rekenen we ook op
camera’s.
- In de publieke ruimte zullen we een aantal riolerings- en wegenprojecten starten. We
onderzoeken de toekomst van de verschillende pastorijen van Heuvel en Heide. We werken
aan een kerkenbeleidsplan dat we eind dit jaar zullen voorleggen aan de gemeenteraad.
- Op het vlak van veiligheid wordt er gezocht naar een geschikte huisvesting voor de politie.
Er wordt ook gedacht aan een mogelijke schaalvergroting. De rol van de wijkagent en de
buurtpreventie in samenwerking met de buurtinformatienetwerken wordt benadrukt. Wat de
brandweer betreft, zal er een oplossing moeten worden gezocht voor de inbreng van het
gemeentelijk onroerend goed in het patrimonium van de zone. Voor de gemeentelijke
ziekenwagendienst wordt er naar een oplossing gezocht.
- Wat welzijn en zorg betreft gaat de aandacht uit naar het verder uitwerken van het lokaal
sociaal beleid. Inzetten op de dienstverlening en het ontwikkelen van het regionaal
zorgstrategisch plan zijn ook belangrijke aandachtspunten. Ook vraaggestuurde zorg en
buurtgericht werken zullen onze aandacht wegdragen. Verder kijken we naar de
zorgzaamheid in de buurt en zetten we in op armoedebestrijding bij kinderen en jongeren. We
ondersteunen het Twinkeltje en Tkruideniertje. Het verhogen van de levenskwaliteit verdient
aandacht en de ontwikkeling van beleidsinitiatieven op dit vlak. Verder hebben we aandacht
voor het Charter gezonde gemeente, de geestelijke gezondheidszorg en thuiszorg en de
toegankelijkheid van de infrastructuur.
- Voor het beleidsdomein Milieu en natuur ondersteunen we de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Het gemeentelijk afvalbeleid en zwerfvuil e.d. worden
begeleid door positieve campagnes maar ook door gerichte handhaving. De doelstellingen uit
het Burgemeesterconvenant en de doelstelling om de gemeentelijke CO²-uitstoot te
verminderen met 20 procent worden verder ondersteund.
- Op het vlak van Natuur wensen we straatbomen te behouden, geen onkruidmiddelen te
gebruiken bij het groenonderhoud, de begraafplaatsen verder te vergroenen en de aanleg
van een urnenbos te verwezenlijken. De grote eenheden natuur vergen verder de nodige
aandacht.
- Kinderen en jongeren zijn de toekomst. We onderzoeken wat mogelijk is voor het domein
Diesterweg. We ondersteunen de bouw van nieuwe jeugdlokalen, we wensen een kindvriendelijke gemeente te zijn, we leggen nieuwe speelterreinen aan en streven naar
kwalitatieve kinderopvang en steunen de onthaalouders, de kinderdagverblijven en de
scholen.
- Ouderen zijn steeds ruimer aanwezig in onze vergrijzende maatschappij. We staan achter
het Memorandum van de Ouderenadviesraad. We werken samen met de woonzorgcentra en
maken werk van het zorgloket. We hebben aandacht voor aangepaste woonvormen voor
ouderen zoals in de Warandalei, de stationsomgeving van Kalmthout en het project in de
Zoete Dreef.
- We zorgen verder voor de sportieve infrastructuur en ondersteunen de sportverenigingen.
Projecten zoals Buurtsporten, G-sportinitiatieven en het Sportkompas kunnen onze interesse
wegdragen. De heraanleg van de tennisterreinen op de Zwarte Hond, de turnhal, de
mountainbikeroute, de aanleg van een kunstgrasveld voor voetbalclub Heibos, de aanleg van
een parking aan de terreinen van voetbalclub Achterbroek zijn andere sportprojecten.
- Wat het cultuurbeleid betreft zal er extra worden ingezet op de mogelijkheden van de
kerkelijke infrastructuur. We zorgen voor culturele voorstellingen op maat van burger. In het
nieuwe gemeentehuis zal plaats worden voorzien voor bijkomende culturele activiteiten. Het
budget voor culturele programmatie zal worden verhoogd waardoor heten dan ook worden
uitgebreid. We zorgen verder voor de verbetering van de culturele infrastructuur zoals de
Zonnedauw, het kunsthuis E. Albert, Den Blijdenberg en den Boogart.
- We zetten verder in op de ontwikkeling van het beleidsdomein Toerisme. De verbetering
van de inkom van de Kalmthoutse Heide zal een nieuw elan geven. In samenwerking met
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andere partners zullen we de onthaalruimte beter en mooier inrichten. We ondersteunen de
verschillende overnachtingsmogelijkheden en tegelijkertijd promoten we de toeristische
mogelijkheden van Kalmthout.
- De scholen in Kalmthout doen het goed. We ondersteunen een kwalitatieve schoolomgeving
en het netoverschrijdend samenwerken. De vraag van de basisschool Achterbroek naar een
“brede school” op één locatie verdient onze aandacht.
- We zetten in op ontwikkelingssamenwerking en op eerlijke handel.
Raadslid Koen Vanhees (Vlaams Belang) heeft het volledige beleidsprogramma doorgelezen
en aandachtig naar de toelichting van de voorzitter geluisterd. Hij heeft toch nog enkele
vragen en opmerkingen.
Op het vlak van ruimtelijke planning en mobiliteit gaat het over het volgende:
- De bindende bepalingen in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en het
mobiliteitsplan moeten worden uitgevoerd.
- De bouw van het nieuwe gemeentehuis werd uitgesteld maar er is nu nood aan een
dergelijk gebouw gelet op het samengaan van het OCMW en de gemeente én de
behoefte van de diensten zoals de jeugddienst die in een chalet huizen. Hoe ver staan
deze plannen? Hij wijst er op dat de opmaak van het plan moet gebeuren vanuit het
oogpunt van de burger. De burger moet gemakkelijk zijn weg naar de verschillende
loketten en diensten kunnen vinden.
- De vraag voor een nieuw politiebureau heeft ook een voorgeschiedenis. De voorzitter
heeft laten vallen dat er aan het station plaats is voor een nieuw politiegebouw. Is er
dan nog twijfel over deze locatie? In het kader van de toekomstige ontwikkeling van
de stationsomgeving is het dan wel belangrijk dat men weet of dit gebouw er zal
komen of niet.
- De verdere verappartementisering van Kalmthout gaat nog door. Dit leeft al lang in de
gemeente en de bouw van appartementen is alleen maar toegenomen.
- Hij vraagt of de oude witgeschilderde woningen in de Schooldreef zullen worden
omgevormd naar appartementen? Dit biedt uiteraard meer woongelegenheid maar
zorgt ook voor de aangroei van meer autoverkeer.
De voorzitter kent de vrees die er leeft in de omgeving van de Schooldreef maar zegt dat dit
niet klopt want het strookt niet met onze gewenste ruimtelijke ordening. De sociale
huisvestingsmaatschappij De Ideale Woning plant wel vernieuwbouw maar geen
appartementen.
- Raadslid Koen Vanhees (Vlaams Belang) wijst ook op de hoogdringendheid van het
RUP Woonbos 2. Het RUP Woonbos 1 is ondertussen gerealiseerd. Hij heeft reeds in het
verleden op deze hoogdringendheid gewezen.
- De verdere bouw van de sociale huur- en koopwoningen zijn de voltooiing van plannen
die al ettelijke jaren in de loop zijn.
- Is het gemeentebestuur van plan om de Markgraaf over te nemen? Ooit was de
verkaveling van dit domein toegelaten. De huidige eigenaar heeft dit overgenomen van de
vorige eigenaar.
De voorzitter antwoordt dat het voorlopig nog niet duidelijk is wat de mogelijkheden van dit
domein zijn. De eigenaar heeft het domein te koop gesteld. Belangrijk is dat de toekomstige
ontwikkeling verzoenbaar moet zijn met de natuurlijke omgeving. We kiezen voor een zachte
nevenbestemming.
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Raadslid Vanhees (Vlaams Belang) wijst ook op het belang van een busverbinding naar Klina
en de algemene zorg voor goede verbindingen met het openbaar vervoer. Hij wenst dat dit zo
snel mogelijk zal worden verwezenlijkt. Hij is er van overtuigd dat we als kleine gemeente
waakzaam moeten zijn om niet naast de boot te zullen vallen in dergelijke dossiers.
In onze gemeente zijn er twee KMO-zones. Zo werd in het verleden de POM Antwerpen
aangesteld voor het dossier van de ontwikkeling van de KMO-zone Rijkmaker. Werd er
ondertussen al iets op papier gezet door POM Antwerpen?
De voorzitter antwoordt dat het RUP Rijkmaker in opmaak is. Deze ontwikkeling zal een
belangrijke mobiliteitsimpact hebben: waar zal de bijkomende ingang tot de industriezone
liggen en wat zal de impact zijn op de dorpskern van Nieuwmoer? Verder moet er rekening
gehouden worden met de financiële haalbaarheid. Momenteel zijn de gronden eigenaar van
van verschillende eigenaars. Krijgen we dit optimaal georganiseerd? De studie van de POM
loopt intussen verder en zal waarschijnlijk volgend jaar tot resultaat leiden.
Raadslid Koen Vanhees (Vlaams Belang) is akkoord om met de kerkfabrieken samen te
werken voor culturele doeleinden. Het gebruik van zaaltjes in de verschillende wijken is een
goede zaak. Hij vraagt wat er zal gebeuren met het domein Diesterweg: dit terrein ligt er al
zeer lang en wordt vandaag goed gebruikt door jeugd. Ik stelde reeds in 2013 in de
gemeenteraad een vraag wat men hier wou mee doen. Op het einde van 2013 antwoordde
de burgemeester dat hij dit dossier verdere zou bekijken met VESPA. Er werd in 2015 een
retributiereglement opgesteld voor het gebruik van de gronden en een aantal specifieke
lokalen. Zijn er ondertussen nog bewegingen in dit dossier? Het zou een goede zaak zijn om
dit domein verder te kunnen gebruiken.
De voorzitter antwoordt dat de stad Antwerpen als eigenaar partners zoekt om een erfpacht
af te sluiten voor een lange periode. De visie van de gemeente is dat ze achter een nieuw
project kunnen staan als de gemeente kan blijven doen wat er nu gebeurt. Er werd een
marktoproep gelanceerd vanuit de stad Antwerpen. De gemeente heeft reeds aan de stad
Antwerpen laten blijken dat ze voor het gebruik van Diesterweg wenst samen te werken met
potentiële partners. Het zou een mooie match betekenen voor het bestuur: het verder gebruik
van de buitenterreinen en enkele gebouwen zou zeer interessant zijn. Men moet er wel
rekening mee houden dat een erfpacht enkel mogelijk is als de gebouwen en het terrein
zullen gebruikt worden voor bepaalde doelstellingen zoals welzijn en jeugd. Ook het
gewestplan geeft aan dat het domein ligt in een zone voor gemeenschapsvoorzieningen. Er is
dus geen commerciële bestemming of ontwikkeling mogelijk. De gemeente heeft ook nog een
slag om de arm omwille van het feit dat elke ruimtelijke ontwikkeling van het domein moet
passeren via de gemeente. Het bestuur gaat nu in overleg met de stad Antwerpen. Dit
dossier zal de volgende jaren zeker concreter worden.
Raadslid Vanhees (Vlaams Belang) vraagt of er zicht is op de bouw van de nieuwe turnhal.
De voorzitter meldt dat de beide sportverenigingen Gymka en Crescendo hun neuzen in
dezelfde richting hebben gedraaid. Het college van burgemeester en schepenen heeft in dit
dossier een architect aangesteld.
Raadslid Vanhees (Vlaams Belang) merkt op dat wijkwerken zeer centraal staat in dit
memorandum. Hij vraagt waar het dorpshuis van Achterbroek zal worden ingeplant en wat de
invulling er van zal zijn.
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De voorzitter repliceert dat dit nog niet duidelijk is. De Dorpsraad van Achterbroek zal hierbij
worden betrokken. We zullen nagaan of dit kan binnen bestaande infrastructuur in
Achterbroek en hoe de werking er van zal worden ingevuld.
Raadslid Vanhees (Vlaams Belang) vraagt of het niet mogelijk is om twee keer per jaar een
overzicht te geven van het totale financiële plaatje wat betreft de werking van de Brandweer
Zone Rand. Hij herinnert zich een infoavond in 2011 waar een blauwdruk van een studie rond
de ziekenwagendienst werd gegeven. De ziekenwagendiensten van verschillende gemeenten
werden in deze studie niet mee opgenomen. Het antwoord op de integratie van de
ziekenwagendienst in de brandweer was toen negatief. Met de pensionering in aantocht van
de verantwoordelijke Luc Soetewey is het belangrijk om na te gaan wat de mogelijkheden
zijn. Het is ook niet eenvoudig om nieuwe gekwalificeerde vrijwilligers te vinden. Er zijn maar
twee opties: samenwerken met Klina of met de Brandweer Zone Rand.
De voorzitter voegt er aan toe dat het bestuur morgen zal vergaderen met Klina over het
opzetten van een zorgpunt en de dienstverlening van de ziekenwagen. De snelle interventietijd is hierbij ook belangrijk. We streven in dit dossier eerst en vooral de belangen van de
Kalmthoutenaar na.
Raadslid Hans De Schepper (GROEN) vindt het een zeer mooi beleidsplan maar hij verdenkt
de voorzitter in positieve zin ervan om alle beleidsprogramma’s van de verschillende politieke
partijen bij elkaar te hebben gelegd om uiteindelijk dit plan op te stellen. Het is de bevestiging
dat iedereen goede ideeën heeft en dat soms de voorzitter, soms u dit tracht te concretiseren
in dit beleidsplan. Het plan is soms vaag maar dit is natuurlijk eigen aan een beleidsplan
omdat het een beschrijving is van de intentie waar men de komende zes jaar naartoe wil
gaan. Hoe concretiseren we dit nu in een actieplan en zetten we dit om in een budget naar
het meerjarenplan toe? Hoe gaan we dit allemaal betalen binnen een financieel gezond
beleid zonder de verhoging van de belastingen en de opcentiemen? Op het vlak van
participatie en communicatie worden er vaak informatievergaderingen georganiseerd.
Hopelijk zullen we een verbetering zien van de informatievergaderingen die eigenlijk geen
inspraakvergaderingen waren. We zien deze vergaderingen graag veranderen naar echte
inspraakvergaderingen zoals bijvoorbeeld bij drastische wijzigingen bij ruimtelijke
uitvoeringsplannen.
Raadslid De Schepper (GROEN) merkt op dat binnen het beleidsdomein Wonen sprake is
van de verhoging van 75 huurwoningen en appartementen. Dit is niet voldoende want het is
nauwelijks de helft van wat we in 2025 dienen te realiseren. Belangrijk is eveneens om de 50
procentnorm verder te handhaven. Hij verwijst naar de vorige gemeenteraad waar een
dossier werd behandeld waarbij deze norm werd omzeild. We moeten de achterdeur kunnen
sluiten en de norm doortrekken. Wat betreft de uitdagingen rond nieuwe woonvormen zal de
ontwikkeling van de stationsomgeving in Kalmthout belangrijk zijn. Hier ligt dus een uitdaging
voor het mooiste project waar we trots op zullen kunnen zijn. De bouw van een nieuwe
politiekantoor voor 120 mensen die daar zullen werken is belangrijk maar dan verliezen we
wel een deel van de ruimte die bedoeld is voor wonen en samenleven. Initiatieven rond
nieuwe woonvormen, duurzaam wonen, de beperking van de verappartementisering klinken
schitterend. De steun aan detailhandel moet nog serieus worden uitgewerkt want de
leegstand is aan het stijgen. Zo staan in de Heidestatiestraat 8 panden leeg. Hier moet toch
zwaar over worden nagedacht.
De voorzitter antwoordt dat de leegstand van winkels niet zal verminderen maar hij wijst er
wel op dat de leegstand lager is dan enkele jaren geleden. Hij is zelfs de laagste van de 70
gemeenten in de provincie Antwerpen.
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Raadslid De Schepper (GROEN) wenst dat er meer wordt ingezet op het samenwerken met
sociale en culturele organisaties. Hij wijst op het Twinkeltje en Tkruideniertje. Ook een
kringloopwinkel is wenselijk maar daar beslissen we uiteindelijk niet zelf over. De link tussen
mobiliteit en ruimtelijke ordening is ondeelbaar. Zijn hoop is hier waarheid geworden. Hij
juicht de schoolstraten, de fietsstraten, het gebruik van deelfietsen en een busverbinding naar
Klina toe. Ook het autodelen en als verrassing een fietstunnel heeft hij in het beleidsplan
opgemerkt.
De voorzitter antwoordt dat zowel het autodelen als de fietstunnel zullen worden onderzocht.
Raadslid De Schepper (GROEN) vindt dat bij de bouw van een nieuw gemeentehuis
aandacht moet worden gegeven aan de volledige heraanleg van een bruisende site en niet
enkel een administratieve site die na de werkuren zonder leven valt. Het idee van een
welzijnscampus op Den Heuvel draagt ook zijn voorkeur weg. Aandacht voor de geestelijke
gezondheid is ook zeer goed. Hij hoopt dat de heraanleg van de Ganzendries snel zal
gebeuren. De pastorijen zullen blijkbaar op de markt komen. Deze gebouwen zijn oud en
voldoen niet aan de normen. Er komt dan ruimte ter beschikking waar de gemeente een
bepaalde functie aan kan geven ten voordeel van de lokale gemeenschap. Vroeger heeft
Open VLD nog een oproep gedaan om de pastorijen een andere functie te geven dan ze
hebben. Rond welzijn en zorg staat alles vermeld in het beleidsplan.
Raadslid De Schepper (GROEN) wijst op de ondertekening van het burgemeesterconvenant
en klimaatactieplan. Belangrijk is het behoud van de kleine landschapselementen als
verbinding tussen natuurgebieden. Dit werd jaren stiefmoederlijk behandeld. Landbouwers
moeten dit ook respecteren. Hij roept op om streng toe te zien op het behoud van de
straatbomen. Kapvergunningen zijn één ding maar het kappen moet steeds met respect
gebeuren. Hij haalt als voorbeeld de kappingen in De Greef aan: dit is voor hem eigenlijk
massamoord. Het behoud van de Diesterweg is essentieel. Het is zeer belangrijk dat we dit
domein als gemeente kunnen blijven gebruiken voor onze jeugd. Goed is ook de budgettaire
ondersteuning van de jeugdverenigingen bij de bouw en renovatie van de jeugdlokalen en dit
naar analogie met de gemeentelijke steun voor de sportverenigingen.
De voorzitter zegt dat het reeds realiteit is dat er lokalen worden gebouwd volgens het
principe waarbij de gemeente 70% en verenigingen 30% van de kosten voor hun rekening
nemen.
Raadslid De Schepper (GROEN) denkt dat dit voor sport niet steeds wordt toegepast. De
kerkgebouwen inrichten voor cultureel medegebruik is een kans om culturele evenementen te
organiseren in kerken. Het is een tussenstap om te komen naar een fatsoenlijke
gemeentelijke culturele infrastructuur voor concerten, theater, enz. Men moet meer zelf
programmeren maar dit impliceert wel dat de personeelsbezetting van de cultuurdienst wordt
uitgebreid want anders blijft dit dode letter. Een brede school in Achterbroek is een goed
initiatief. Zijn conclusie van daarstraks blijft natuurlijk wel gelden: hoe gaan we dit allemaal
betalen?
De voorzitter geeft aan dat hierover een uitspraak zal volgen op het einde van het jaar bij het
voorleggen van het meerjarenplan aan de gemeenteraad. Hij merkt op dat er veel steun is
voor de doelstellingen die zijn opgenomen in de beleidsnota.

13 / 87

Raadslid Jef Duerloo (N-VA) stelt zich vragen bij de fietstunnels. De NMBS of Infrabel zal dit
alleen mee bekostigen als de spoorwegovergang dichtgaat. Is dit project zonder steun van
deze organisatie wel financieel haalbaar?
De voorzitter beaamt dat dit een duur project is. We zullen samen met de partners onderzoeken wat nu werkelijk kan en waar de prioriteiten liggen. We moeten de kansen en de
mogelijkheden onderzoeken. Het is belangrijk om dit serieus te bekijken.
Raadslid Duerloo (N-VA) wijst ook op de enorme drukte aan de stations van Heide en
Kalmthout. Hij vraagt zich af in hoeverre dit realistisch is.
De voorzitter zegt dat we dit nu juist zullen onderzoeken. We hebben wel specialisten nodig
om dit verder te onderzoeken.
Raadslid Anita Van der Poel (N-VA) zegt dat de provincie is gestopt met het subsidiëren van
de nachtbussen. Wat kan de gemeente ondertussen doen om toch fuifbussen in te zetten?
Schepen van jeugd Silke Lathouwers (CD&V) wijst op de organisatie van het feestkonvooi
samen met de gemeentebesturen van Wuustwezel en Essen. Organisatoren kunnen dit
konvooi inzetten voor hun fuif. Zo wordt dit reeds gebruikt bij Baltazaar. We organiseren dit
zonder provinciale tussenkomst. Op Oudjaar doet De Lijn dit al.
Raadslid Wouter Vanden Bergh (Open VLD) zal zich beperken en niet ingaan op het ganse
programma. Hij wil ingaan op de toekomstige ontsluiting van de Dura-site. Hij is heel
benieuwd wat er zal uitkomen op een mogelijke fiets- en voetgangerstunnel. De oplossing
voor een vlotte ontsluiting zou de bouw van een autotunnel kunnen zijn. Het raadslid is blij om
in het beleidsprogramma terug te vinden dat men dit gaat onderzoeken. Naar zijn aanvoelen
is het beleidsprogramma te ambitieus. Er is een enorme last wat betreft de toepassing van
het DBFM-principe voor patrimonium binnen het bestuur. Het onderdeel “Maintenance” wordt
er vaak uitgehaald omwille van de kostprijs. Vele zaken zullen de financiële last van de
gemeente op lange termijn sterk verhogen wat dan ook nadelig zal zijn voor de jongere
generatie. Hij heeft ook wel heel wat fijne zaken gelezen.
De voorzitter voegt er aan toe dat Open VLD toch ook meer ambitie binnen de gemeente
wenst.
Raadslid Inga Verhaert (SP.a) vindt dat in het beleidsplan niet alles concreet wordt gemaakt.
Zij kijkt uit naar de cijfers van het meerjarenplan zoals ze einde dit jaar zullen worden
voorgesteld aan de gemeenteraad. Zij wenst toch al bepaalde bekommernissen mee te
geven. Haar voorstel is om haar bekommernissen mee op te nemen want je doet er
uiteindelijk profijt mee.
Raadslid Inga Verhaert (SP.a) zou graag zien dat dat de provinciale middelen voor bepaalde
beleidsdomeinen die werden overgeheveld naar gemeentefonds ook lokaal enkel voor deze
specifieke beleidsdomeinen zouden worden besteed. De overheveling van deze middelen
naar het Gemeentefonds mag niet tot minder dienstverlening leiden. In concreto gaat het hier
over 160.000 euro voor Kalmthout alleen. Zij zou dus graag zien dat in Kalmthout deze
middelen enkel voor die beleidsdomeinen worden gebruikt waarvoor ze eerst en vooral waren
bestemd.
De voorzitter vraagt of zij zeker is over dit bedrag.
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Raadslid Inga Verhaert (SP.a) bevestigt dit bedrag.
Raadslid Inga Verhaert (SP.a) meldt dat er voor de organisatie van de fuifbussen nog
financiële middelen kunnen gehaald worden bij de provincie. Er is nog een potje geld ter
beschikking. Zij heeft in het beleidsprogramma verder geen streefcijfers gelezen rond
kinderopvang. De organisatie van bijkomende kinderopvang is erg nodig. Zij wenst graag te
zien welke de eigen gemeentelijke verantwoordelijkheid zal zijn en wat de concrete ambitie is
voor het creëren van bijkomende plaatsen. Nu blijven vrouwen nog vaak thuis omwille van
een tekort aan kinderopvang. Dit heeft gevolgen voor hun verdere loopbaan enz.. Zij heeft
verder niets gelezen op het vlak van gelijke kansen. Wat betreft onderwijs werd er wel
nagedacht over de infrastructuur maar werd er ook nagedacht over de scholen van de andere
netten? Zij wil hier graag over meedenken, ook wat betreft de verkeersveiligheid in en om de
school. Verder mist zij een eigen onderwijsvisie voor alle scholen op het grondgebied. Zij
denkt dan onder meer aan de ongekwalificeerde uitstroom, de spijbelproblematiek en de
betaalbaarheid van schoolfacturen. Omdat de gemeente bevoegd is voor het flankerend
onderwijsbeleid, verwacht zij dan ook dat er een visie wordt ontwikkeld. Het raadslid is niet
tegen het opzetten van een busverbinding naar Klina maar ze wijst wel naar het
kostenplaatje. Zij is voorstander van een dergelijke busverbinding maar ze vindt dat we er
driemaal voor betalen: belastingen die naar De Lijn gaan, een extra gemeentelijke subsidie
en de reiziger betaalt ook op zijn beurt voor een kaartje. Er zal op de tafel moeten worden
geklopt bij De Lijn. Wat milieu betreft, leest ze niets over de mestproblematiek. Ze verwijst
naar de hernieuwing van het mestactieplan en de gevolgen voor onze inwoners. Voor het
energieloket hebben we een ambtenaar met voldoende tijd nodig want het provinciebestuur
heeft met één pennentrek de provinciale groepsaankopen afgeschaft.
Wat betreft de cultuurinfrastructuur en -programmatie zijn investeringen het gemakkelijkste.
Een goede bestaffing van de diensten is moeilijker. Cultuurhuizen zijn vragende partij want nu
liggen de meeste lasten op de schouders van de vrijwilligers. De mogelijkheid van een
vrijetijdspas moet onderzocht worden. Zij helpt graag bij de uitwerking ervan. We moeten
verder gaan dan een vrijblijvend onderzoek.
De voorzitter is blij dat het beleidsplan goed werd gelezen. Er worden alternatieven
aangeboden en er werden concrete vragen gesteld. Er is geen sprake van het pikken van
ideeën voor het eigen beleidsprogramma: het is niet meer dan logisch dat er raakvlakken zijn
met de andere politieke programma’s en ideeën. Dit verhaal wordt vervolgd bij het opstellen
van de meerjarenplanning in het najaar.
Raadslid Didier Van Aert (CD&V) voegt er aan toe dat zijn partij CD&V zeer tevreden is met
dit programma. Hij wijst op vijf zaken:
- De bouw van het nieuwe gemeentehuis: de integratie tussen gemeente en OCMW
kan enkel succesvol zijn als de beide administraties samen zitten in één gebouw;
- De aandacht voor betaalbare woningen en meer specifiek de erfpachtwoningen;
- De steun aan de verenigingen en niet alleen voor sport maar ook voor jeugd;
- Het beleidsdomein Cultuur waarbij de kritiek was dat het stiefmoederlijk werd
behandeld. Hierin zal de komende jaren worden geïnvesteerd. Hij wijst ook op de
samenhang met het kerkenbeleidsplan;
- Hoe zal dit allemaal worden gefinancieerd? Er zijn in Kalmthout geen
belastingsverhogingen meer sinds 2003 en de schuldafbouw wordt verder gezet.
Zijn conclusie is dat het een mooi en evenwichtig beleidsplan is dat van Kalmthout een nog
mooiere gemeente maakt om in te wonen en in te leven.
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De gemeenteraad neemt kennis van het voorliggende beleidsprogramma.
5. Goedkeuring van het huishoudelijk reglement voor de leden van de gemeenteraad.
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald het artikel 38 dat
stelt dat de gemeenteraad bij aanvang van de zittingsperiode een huishoudelijk reglement
vaststelt waarin aanvullende maatregelen worden opgenomen in verband met de werking van
de raad;
Gelet op de beslissing van 25 februari 2013 van de gemeenteraad waarbij het huishoudelijk
reglement van de gemeenteraad werd vastgesteld; dat dit reglement tot op vandaag
ongewijzigd is gebleven;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 6 juli 2018 houdende het statuut van de
lokale en provinciale mandataris;
Gelet op het overleg van 4 februari 2019 tussen de voorzitter van de gemeenteraad, de
fractieleiders van de gemeenteraad en de gemeentelijke administratie over het voorstel van
huishoudelijk reglement; dat door de aanwezigen een aantal opmerkingen werden
geformuleerd en dat het voorstel van huishoudelijk reglement in onderling overleg tussen alle
raadsfracties werd aangepast;
Overwegende dat de gemeenteraad kan instemmen met de voorgestelde wijzigingen;
BESLUIT: met 23 jastemmen van Maarten De Bock, Clarisse De Rydt, Wouter Vanden
Bergh, Inga Verhaert, Jef Duerloo, Anita Van der Poel, Gilles Delcroix, Domien Arnold, Koen
Vanhees, Hans De Schepper, Monique Aerts, Lies Van den Keybus, Cindy De Roeve, Dieter
Beyers, Hanne Beyers, Stefanie Van Looveren, Maggy Beyers, Wies Peeters, Didier Van
Aert, Sandra Hoppenbrouwers, Silke Lathouwers, Jef Van den Bergh en Lukas Jacobs.
Enig artikel:De gemeenteraad keurt het huishoudelijk reglement voor de leden van de gemeenteraad
goed. Het reglement gaat hierbij integraal als bijlage.
“HUISHOUDELIJK REGLEMENT

VAN DE GEMEENTERAAD
VAN KALMTHOUT

INHOUDSOPGAVE
TITEL I:

BIJEENROEPING

p. 4

TITEL II:

OPENBARE OF BESLOTEN VERGADERING

p. 6

TITEL III:

INFORMATIE VOOR RAADSLEDEN EN PUBLIEK

p. 7

TITEL IV:

QUORUM

p. 10

TITEL V:

WIJZE VAN VERGADEREN

p. 11

TITEL VI:

WIJZE VAN STEMMEN

p. 14
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TITEL VII:

NOTULEN, ZITTINGSVERSLAG EN ONDERTEKENING

p. 17

TITEL VIII:

FRACTIES

p. 19

TITEL IX:

RAADSCOMMISSIES

p. 20

TITEL X:

VERGOEDINGEN RAADSLEDEN

p. 22

TITEL XI:

VERZOEKSCHRIFTEN en SPREEKRECHT

p. 24

TITEL I: BIJEENROEPING
Artikel 1:
§ 1. De gemeenteraad vergadert in principe elke laatste maandag van de maand en telkens de
zaken die tot zijn bevoegdheid behoren het vereisen. De gemeenteraad vergadert ten minste
tienmaal per jaar, maar niet tussen 11 juli en 15 augustus. De gemeenteraad stelt in de eerste
zitting van elk dienstjaar de vergaderdata van het lopende dienstjaar vast.
§ 2. De voorzitter van de gemeenteraad beslist tot bijeenroeping van de gemeenteraad en stelt
de agenda van de vergadering op.
De voorzitter roept de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn bijeen door een
(gezamenlijke) oproeping met als bedoeling de vergaderingen aansluitend te laten doorgaan.
Hierbij stelt de voorzitter voor gemeente en OCMW duidelijk onderscheiden agenda’s op.
§ 3. De oproeping wordt verzonden via e-mail. De dossiers die betrekking hebben op de agenda
worden ter beschikking gesteld via het digitaal vergaderplatform, op de wijze zoals voorzien in
het artikel 9, §1 van dit reglement.
§ 4. De voorzitter van de gemeenteraad moet de gemeenteraad bijeenroepen op verzoek van:
1° een derde van de zittinghebbende leden;
2° een vijfde van de zittinghebbende leden als zes weken na de datum van de vorige
gemeenteraad nog geen bijeenroeping is gebeurd. De periode van zes weken wordt
geschorst van 11 juli tot en met 15 augustus;
3° het college van burgemeester en schepenen;
4° de burgemeester voor zover het verzoek uitsluitend betrekking heeft op de eigen
bevoegdheden van de burgemeester.
In hun schriftelijke aanvraag aan de algemeen directeur moeten de aanvragers de agenda
vermelden, met voor elk punt een toegelicht voorstel van beslissing, en de datum en het uur
van de beoogde vergadering. De algemeen directeur bezorgt vervolgens de voorstellen aan de
gemeenteraadsvoorzitter. Deze aanvraag moet ingediend worden, zodanig dat de voorzitter de
oproepingstermijnen bepaald in het artikel 2 van dit reglement, kan nakomen.
De voorzitter roept de vergadering bijeen op de voorgestelde datum en het aangewezen uur
en met de voorgestelde agenda.
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Artikel 2 :
§ 1. De (gezamenlijke) oproeping wordt tenminste acht dagen vóór de dag van de vergadering
bezorgd aan de gemeenteraadsleden.
In spoedeisende gevallen kan gemotiveerd van deze oproepingsperiode worden afgeweken.
Een gezamenlijke oproeping in spoedeisende gevallen kan enkel als er zowel voor de
gemeenteraad als de raad voor maatschappelijk welzijn spoedeisende punten zijn.
§ 2. De oproeping vermeldt in elk geval de plaats, de dag, het tijdstip en de agenda van de
vergadering en bevat een toegelicht voorstel van beslissing bij elk agendapunt. De
agendapunten moeten voldoende duidelijk omschreven zijn.
Een gezamenlijke oproeping bevat duidelijk onderscheiden agenda’s voor de gemeenteraad
en de raad voor maatschappelijk welzijn.
Artikel 3:
§ 1. Gemeenteraadsleden kunnen uiterlijk vijf dagen vóór de vergadering punten aan de
agenda van de gemeenteraad toevoegen. Hiertoe bezorgen ze hun toegelicht voorstel van
beslissing aan de algemeen directeur, die de voorstellen bezorgt aan de
gemeenteraadsvoorzitter. Noch een lid van het college van burgemeester en schepenen, noch
het college als orgaan, kan van deze mogelijkheid gebruik maken.
§ 2. De algemeen directeur deelt de aanvullende agendapunten zoals vastgesteld door de
voorzitter van de gemeenteraad onmiddellijk mee aan de gemeenteraadsleden, samen met de
bijbehorende toegelichte voorstellen.

TITEL II: OPENBARE OF BESLOTEN VERGADERING
Artikel 4:
§ 1. De vergaderingen van de gemeenteraad zijn in principe openbaar.
§ 2. De vergadering is niet openbaar als:
1° het om aangelegenheden gaat die de persoonlijke levenssfeer raken. Zodra een
dergelijk punt aan de orde is, beveelt de voorzitter de behandeling in besloten
vergadering;
2° de gemeenteraad met twee derde van de aanwezige leden en op gemotiveerde wijze
beslist tot behandeling in besloten vergadering, in het belang van de openbare orde of
op grond van ernstige bezwaren tegen de openbaarheid..
De vergaderingen over de beleidsrapporten (= het meerjarenplan, de aanpassingen van het
meerjarenplan en de jaarrekening) zijn in elk geval openbaar.
Artikel 5:
Bij een gezamenlijke oproeping opent de voorzitter eerst de openbare zitting van de
gemeenteraad, waarbij hij de vergadering van de gemeenteraad schorst nadat de agenda van
het openbare deel afgewerkt is. Tijdens deze schorsing van de gemeenteraad opent de
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voorzitter de raad voor maatschappelijk welzijn waarna de agenda van de raad voor
maatschappelijk welzijn volledig afgewerkt wordt. Na het sluiten van de vergadering van de
raad voor maatschappelijk welzijn, opent de voorzitter het besloten deel van de gemeenteraad.
De besloten vergadering kan enkel plaatsvinden na de openbare vergadering, uitgezonderd in
tuchtzaken.
Als tijdens de openbare vergadering van de gemeenteraad blijkt dat de behandeling van een
punt in besloten zitting moet worden voortgezet, kan de openbare vergadering van de
gemeenteraad, enkel met dit doel, worden onderbroken.
Als tijdens de besloten vergadering van de gemeenteraad blijkt dat de behandeling van een
punt in openbare zitting moet gebeuren, dan wordt dat punt opgenomen op de agenda van de
eerstvolgende gemeenteraad. In geval van dringende noodzakelijkheid van het punt, of in geval
van de eedaflegging van een personeelslid kan de besloten zitting, enkel met dat doel, worden
onderbroken.
Artikel 6:
De gemeenteraadsleden, alsmede alle andere personen die krachtens de wet of het decreet
de besloten vergaderingen van de gemeenteraad bijwonen, zijn tot geheimhouding verplicht.

TITEL III: INFORMATIE VOOR RAADSLEDEN EN PUBLIEK
Artikel 7:
§ 1. Plaats, dag en uur van de gemeenteraadsvergadering en de agenda worden openbaar
bekend gemaakt door publicatie op de webstek van de gemeente. Dit gebeurt uiterlijk acht
dagen voor de vergadering.
Indien raadsleden punten aan de agenda toevoegen, wordt de aangepaste agenda binnen de
24 uur nadat hij is vastgesteld, op dezelfde wijze bekendgemaakt
In spoedeisende gevallen wordt de agenda uiterlijk 24 uur nadat hij is vastgesteld, en uiterlijk
vóór de aanvang van de vergadering, op dezelfde wijze bekendgemaakt.
Artikel 8:
§ 1. De beslissingen van de gemeenteraad worden door de burgemeester bekendgemaakt op
de webstek van de gemeente zoals bepaald in de artikelen 285 tot 287 van het decreet over
het lokaal bestuur.
Artikel 9:
§ 1. Voor elk agendapunt worden de dossiers, in het bijzonder de verklarende nota's, de
feitelijke gegevens, de eventueel verleende adviezen en de ontwerpen van beslissing
betreffende de op de agenda ingeschreven zaken, vanaf de verzending van de oproeping, ter
beschikking gehouden van de raadsleden op het gemeentesecretariaat op volgende
momenten:
elke maandag en woensdag van 9u00 tot 12u00 en van 13u30 tot 16u30,
elke dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u00tot 12u00 en van 13u30 tot 15u00,
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de maandag voorafgaand aan de gemeenteraad van 18u30 uur tot 20u00 tenzij de
betrokken maandag een wettelijke feestdag betreft;
één uur voor de zitting in de gemeenteraadzaal.

De dossiers worden voor de raadsleden tevens via het digitaal vergaderplatform ter
beschikking gesteld. Alle raadsleden krijgen een beveiligde toegang tot het digitaal
vergaderplatform van de gemeente.
§ 2. Elk ontwerp van meerjarenplan, aanpassingen van het meerjarenplan en jaarrekening,
worden op zijn minst veertien dagen vóór de vergadering waarop het ontwerp besproken wordt
aan ieder lid van de gemeenteraad bezorgd.
Vanaf het ogenblik dat het ontwerp van het beleidsrapport bezorgd is aan de raadsleden, wordt
aan hen ook de bijbehorende documentatie ter beschikking gesteld.
Deze stukken worden op dezelfde wijze bezorgd aan de raadsleden zoals de oproeping in het
artikel 1, §3 van dit reglement.
§ 3. Aan de raadsleden moet, op hun verzoek, door de algemeen directeur of de door hem
aangewezen personeelsleden technische toelichting worden verstrekt over de stukken in de
dossiers voor de vergadering van de gemeenteraad.
Onder technische toelichting wordt verstaan het verstrekken van inlichtingen ter verduidelijking
van de feitelijke gegevens die in de dossiers voorkomen en van het verloop van de procedure.
De raadsleden richten hun verzoek mondeling of per e-mail aan de algemeen directeur of aan
de adjunct-algemeendirecteur.
Op een schriftelijk vraag wordt schriftelijk geantwoord tenzij het raadslid een mondelinge
toelichting wenst. De mondelinge toelichting gebeurt tijdens de kantooruren tenzij anders wordt
overeengekomen.
Artikel 10:
§1. De gemeenteraadsleden hebben het recht van inzage in alle dossiers, stukken en akten,
ongeacht de drager, die het bestuur van de gemeente betreffen.
§2. De notulen van het college van burgemeester en schepenen worden, uiterlijk op dezelfde
dag als de vergadering van het college volgend op deze waarop de notulen werden
goedgekeurd, ter beschikking aan de gemeenteraadsleden. Dit gebeurt via het digitaal
vergaderplatform.
§ 3. De briefwisseling gericht aan de voorzitter van de gemeenteraad en die bestemd is voor
de gemeenteraad, wordt meegedeeld via het digitaal vergaderplatform aan de
gemeenteraadsleden.
§ 4. De raadsleden hebben via het digitaal vergaderplatform steeds toegang tot het register
van inkomende briefwisseling en de verslagen van gemeentelijke adviesraden en commissies.
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§ 5. Alle andere documenten en dossiers dan die in de artikelen 9 en 10, §2 tot §4, die
betrekking hebben op het bestuur van de gemeente, kunnen door de raadsleden ter plaatse
geraadpleegd worden tijdens de openingsuren van de gemeentelijke administratie.
Om het college in de mogelijkheid te stellen te onderzoeken of de gevraagde stukken of akten
betrekking hebben op het bestuur van de gemeente, delen de raadsleden aan het college
schriftelijk mee welke documenten zij wensen te raadplegen.
Aan de raadsleden wordt uiterlijk binnen acht werkdagen na de ontvangst van de aanvraag
meegedeeld waar en wanneer de stukken kunnen worden ingezien.
Het raadslid, dat de in deze paragraaf bedoelde stukken niet is komen raadplegen tijdens de
week volgend op het tijdstip waarop hem is meegedeeld dat ze ter inzage liggen, wordt geacht
af te zien van inzage, tenzij het raadslid tijdig verwittigd heeft dat hij/zij niet in de mogelijkheid
verkeert op het aangegeven tijdstip aanwezig te kunnen zijn. In dat geval wordt een andere
afspraak gemaakt.
§ 6. De gemeenteraadsleden kunnen een afschrift verkrijgen van die dossiers, stukken en
akten. De vergoeding die eventueel wordt gevraagd voor het afschrift, mag in geen geval meer
bedragen dan de kostprijs.
§ 7. De gemeenteraadsleden hebben het recht de gemeentelijke instellingen en diensten die
de gemeente opricht en beheert te bezoeken, ook de autonome gemeentebedrijven.
Om het college in de mogelijkheid te stellen het bezoekrecht praktisch te organiseren, delen
de raadsleden minstens acht werkdagen vooraf schriftelijk mee welke instelling zij willen
bezoeken en op welke dag en welk uur.
Tijdens het bezoek van een gemeentelijke inrichting mogen de raadsleden zich niet mengen in
de werking. De raadsleden zijn op bezoek en gedragen zich als een bezoeker.
Artikel 11:
§ 1. De gemeenteraadsleden hebben het recht aan het college van burgemeester en
schepenen mondelinge en schriftelijke vragen te stellen. Daarvoor is geen toegelicht voorstel
van beslissing nodig.
Op schriftelijke vragen van raadsleden wordt binnen de maand na ontvangst schriftelijk
geantwoord.
§ 2. Na afhandeling van de agenda van de openbare vergadering van de gemeenteraad
kunnen de raadsleden actualiteitsvragen stellen over gemeentelijke aangelegenheden, die niet
op de agenda van de gemeenteraad staan.
Deze actualiteitsvragen moeten uiterlijk om 10.00 uur op de dag van de gemeenteraadszitting
schriftelijk aan de voorzitter én aan de algemeen directeur worden bezorgd.
Op deze actualiteitsvragen wordt dan op de zitting van de gemeenteraad geantwoord door een
lid van het college van burgemeester en schepenen na afloop van de openbare zitting van de
gemeenteraad.
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Als dit onmogelijk zou zijn, dan wordt de vraag schriftelijk beantwoord binnen de 14 dagen na
de gemeenteraadszitting.
De maximum tijdsduur voor het stellen en eventueel beantwoorden van alle mondelinge vragen
wordt vastgesteld op een half uur. De vraagstelling dient op een kernachtige manier te
gebeuren.

TITEL IV: QUORUM
Artikel 12:
§ 1. De gemeenteraad kan enkel beraadslagen of beslissen als de meerderheid van de
zittinghebbende leden van de gemeenteraad aanwezig is.
Indien een kwartier na het vastgestelde uur niet voldoende leden aanwezig zijn om geldig te
kunnen beraadslagen, stelt de voorzitter vast dat de vergadering niet kan doorgaan.
§ 2. De gemeenteraad kan echter, als hij eenmaal bijeengeroepen is zonder dat het vereiste
aantal leden aanwezig is, na een tweede oproeping, ongeacht het aantal aanwezige leden, op
geldige wijze beraadslagen en beslissen over de onderwerpen die voor de tweede maal op de
agenda voorkomen.
In de oproep wordt vermeld dat het om een tweede oproeping gaat. In de tweede oproeping
worden de bepalingen van het artikel 26 van het decreet over het lokaal bestuur overgenomen.

TITEL V: WIJZE VAN VERGADEREN
Artikel 13:
§ 1. De voorzitter zit de vergaderingen van de gemeenteraad voor, en opent en sluit de
vergaderingen.
Op de voor de vergadering vastgestelde dag en uur en zodra voldoende leden aanwezig zijn
om geldig te kunnen beraadslagen, verklaart de voorzitter de vergadering voor geopend.
§ 2. Het laten deelnemen van derde personen aan de vergadering is slechts toegelaten in de
gevallen voorzien in het decreet over het lokaal bestuur. Buiten deze gevallen kunnen derden
bij de behandeling van een bepaald agendapunt slechts toegelaten worden met het oog op het
verstrekken van informatie, toelichtingen en/of technische adviezen inzake materies, waarin zij
uit hoofde van hun vorming, kwalificatie en /of beroepservaring als deskundig worden erkend.
Bovendien dienen zij door de voorzitter uitgenodigd te worden. Zij kunnen in geen geval
deelnemen aan de besluitvorming.
§ 3. De adjunct-algemeendirecteur woont de vergaderingen van de gemeenteraad bij.
Artikel 14:
§ 1. De voorzitter van de gemeenteraad geeft kennis van de tot de raad gerichte verzoeken en
doet alle mededelingen die de raad aanbelangen.
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De gemeenteraad vat daarna de behandeling aan van de punten die vermeld staan op de
agenda, in de daardoor bepaalde volgorde, tenzij de raad er anders over beslist.
§ 2. Een punt dat niet op de agenda van de gemeenteraad voorkomt, mag niet in bespreking
worden gebracht, behalve in spoedeisende gevallen.
Tot spoedbehandeling kan enkel worden besloten door ten minste twee derde van de
aanwezige leden. De namen van die leden en de motivering van de spoedeisendheid worden
in de notulen vermeld.
Artikel 15:
§ 1. Nadat het agendapunt werd toegelicht, vraagt de voorzitter van de gemeenteraad welk lid
aan het woord wenst te komen over het voorstel. De voorzitter verleent het woord naar de
volgorde van de aanvragen.
§ 2. Indien de gemeenteraad deskundigen wenst te horen, bepaalt de voorzitter van de raad
wanneer ze aan het woord komen.
De voorzitter kan aan de algemeen directeur of adjunct-algemeendirecteur vragen om
toelichtingen te geven.
Artikel 16:
Het woord kan door de voorzitter niet geweigerd worden voor een rechtzetting van beweerde
feiten.
In de volgende gevallen en volgorde wordt het woord verleend bij voorrang op de hoofdvraag,
waarvan de bespreking aldus wordt geschorst :
1° om te vragen dat men niet zal besluiten;
2° om de verdaging te vragen;
3° om een punt te verwijzen naar een gemeenteraadscommissie;
4° om voor te stellen dat een ander dan het in bespreking zijnde probleem bij voorrang
zou behandeld worden;
5° om te eisen dat het voorwerp van de beslissing concreet zou omschreven worden;
6° om naar het reglement te verwijzen.
Artikel 17:
De amendementen worden vóór de hoofdvraag en de subamendementen vóór de
amendementen ter stemming gelegd.
Artikel 18:
Niemand mag onderbroken worden wanneer hij spreekt, behalve voor een verwijzing naar het
reglement of voor een terugroeping tot de orde.
Als een gemeenteraadslid, aan wie het woord werd verleend, afdwaalt van het onderwerp, kan
alleen de voorzitter hem tot de behandeling van het onderwerp terugbrengen. Indien na een
eerste verwittiging het lid verder van het onderwerp blijft afdwalen, kan hem het woord door de
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voorzitter ontnomen worden. Elk lid, dat in weerwil van de beslissing van de voorzitter, tracht
aan het woord te blijven, wordt geacht de orde te verstoren.
Dit geldt eveneens voor hen, die het woord nemen zonder het te hebben gevraagd en
bekomen, en die aan het woord blijven in weerwil van het bevel van de voorzitter.
Elk scheldwoord, elke beledigende uitdrukking en elke persoonlijke aantijging worden geacht
de orde te verstoren.
Artikel 19:
§1. De voorzitter is belast met de handhaving van de orde in de raadsvergadering.
Van de handelingen die hij in dit verband stelt, wordt melding gemaakt in de notulen.
Elk raadslid dat de orde verstoort, wordt door de voorzitter tot de orde teruggeroepen. Elk lid
dat tot de orde werd teruggeroepen, mag zich verantwoorden, waarna de voorzitter beslist of
de terugroeping tot de orde gehandhaafd of ingetrokken wordt.
§ 2. De voorzitter kan, na een voorafgaande waarschuwing, elke toehoorder die openlijk tekens
van goedkeuring of van afkeuring geeft of die op enigerlei wijze wanorde veroorzaakt, uit de
zaal doen verwijderen.
De voorzitter kan bovendien een proces-verbaal opmaken tegen die persoon en dat procesverbaal bezorgen aan het openbaar ministerie met het oog op de eventuele vervolging van de
betrokkene.
Artikel 20:
Wanneer de vergadering rumoerig wordt, zodat het normale verloop van de bespreking in het
gedrang wordt gebracht, kondigt de voorzitter aan dat hij, bij voortzetting van het rumoer, de
vergadering zal schorsen of sluiten.
Indien de wanorde toch aanhoudt, schorst of sluit hij de vergadering. De leden van de raad
moeten dan onmiddellijk de zaal verlaten.
Van deze schorsing of sluiting wordt melding gemaakt in de notulen.
Artikel 21:
Nadat de leden voldoende aan het woord zijn geweest en indien hij oordeelt dat het agendapunt
voldoende werd besproken, sluit de voorzitter de bespreking.
Artikel 22:
De toewijzing van de plaatsen van de raadsleden in de raadszaal worden bepaald door de
voorzitter van de gemeenteraad in overleg met de fractieleiders.
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TITEL VI: WIJZE VAN STEMMEN
Artikel 23:
§ 1. Voor elke stemming in de gemeenteraad omschrijft de voorzitter het voorwerp van de
bespreking waarover de vergadering zich moet uitspreken.
§ 2. De beslissingen worden bij volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen
genomen. De volstrekte meerderheid is gelijk aan meer dan de helft van de stemmen,
onthoudingen, blanco en ongeldige stemmen niet meegerekend. Bij staking van stemmen is
het voorstel verworpen.
Artikel 24:
§1. De gemeenteraad stemt over het eigen deel van elk beleidsrapport.
Nadat zowel de gemeenteraad als de raad voor maatschappelijk welzijn elk hun deel van het
beleidsrapport hebben vastgesteld, keurt de gemeenteraad het deel van het beleidsrapport
goed zoals vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn. Door die goedkeuring wordt
het beleidsrapport in zijn geheel geacht definitief vastgesteld te zijn. De gemeenteraad kan het
deel van het beleidsrapport zoals vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn niet
goedkeuren als dat de financiële belangen van de gemeente bedreigt. In dat geval vervalt de
eventuele vaststelling van het deel van het beleidsrapport zoals vastgesteld door de
gemeenteraad.
§ 2. De gemeenteraad stemt telkens over het geheel van het eigen deel van het beleidsrapport.
In afwijking daarvan kan elk gemeenteraadslid de afzonderlijke stemming eisen over een of
meer onderdelen die hij aanwijst in het gemeentelijke deel van het beleidsrapport. In dat geval
mag de gemeenteraad pas over het geheel van zijn deel van het beleidsrapport stemmen na
de afzonderlijke stemming.
Als deze afzonderlijke stemming tot gevolg heeft dat het ontwerp van beleidsrapport moet
worden gewijzigd, wordt de stemming over het geheel verdaagd tot een volgende vergadering
van de gemeenteraad. Als de raad voor maatschappelijk welzijn voordien zijn deel van het
beleidsrapport al had vastgesteld, vervalt die vaststelling en stelt de raad voor maatschappelijk
welzijn het gewijzigde ontwerp van beleidsrapport vast op een volgende vergadering.
Artikel 25:
§ 1. De leden van de gemeenteraad stemmen niet geheim, behalve in de gevallen bedoeld in
§ 3.
§ 2. Er zijn drie mogelijke werkwijzen van stemmen:
1° de mondelinge stemming;
2° de geheime stemming;
3° de elektronisch uitgebrachte naamstemming.
§ 3. Over de volgende aangelegenheden wordt geheim gestemd:
1° de vervallenverklaring van het mandaat van gemeenteraadslid en van schepen;
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2° het aanwijzen van de leden en het beëindigen van deze aanwijzing van de
gemeentelijke bestuursorganen en van de vertegenwoordigers van de gemeente in
overlegorganen en in de organen van andere rechtspersonen en feitelijke verenigingen;
3° individuele personeelszaken.
Artikel 26:
§ 1. De mondelinge stemming geschiedt door elk raadslid ‘ja’, ‘neen’ of ‘onthouding’ te laten
uitspreken.
Bij aanvang van de bestuursperiode wordt de eerste stemmer in overleg met de voorzitter
aangeduid.
Vervolgens wordt er in wijzerzin gestemd.
Deze regeling geldt voor de ganse bestuursperiode.
§2. De voorzitter stemt als laatste, behalve bij geheime stemming.
Wanneer er na de stem van de voorzitter evenveel stemmen voor als tegen het voorstel zijn,
dan is er staking van stemmen en is het voorstel verworpen (behalve in de gevallen van het
artikel 29 van dit reglement). De stem van de voorzitter is niet doorslaggevend bij staking van
stemmen.
Artikel 27:
Voor een geheime stemming worden vooraf gemaakte stembriefjes gebruikt en wordt
eenvormig schrijfgerief ter beschikking gesteld.
De raadsleden stemmen ‘ja’, ‘neen’ of onthouden zich. De onthouding gebeurt door het afgeven
van een blanco stembriefje.
Voor de stemming en de stemopneming is het bureau samengesteld uit de voorzitter en de
jongste twee raadsleden. Ieder raadslid is gemachtigd de regelmatigheid van de
stemopnemingen na te gaan.
Artikel 28:
Vooraleer tot de stemopneming over te gaan, wordt het aantal stembriefjes geteld. Stemt dit
aantal niet overeen met het aantal raadsleden, die aan de stemming hebben deelgenomen,
dan worden de stembriefjes vernietigd en wordt elk raadslid uitgenodigd opnieuw te stemmen.
Artikel 29:
Voor elke benoeming tot ambten, elke contractuele aanstelling, elke verkiezing en elke
voordracht van kandidaten wordt tot een afzonderlijke stemming overgegaan. Als bij de
benoeming, de contractuele aanstelling, de verkiezing of de voordracht van kandidaten de
vereiste meerderheid niet wordt verkregen bij de eerste stemming, wordt opnieuw gestemd
over de twee kandidaten die de meeste stemmen hebben behaald.
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Als bij de eerste stemming sommige kandidaten een gelijk aantal stemmen behaald hebben,
dan wordt de jongste kandidaat tot de herstemming toegelaten. Personen worden benoemd,
aangesteld, verkozen of voorgedragen bij volstrekte meerderheid van stemmen. Bij staking van
stemmen heeft de jongste kandidaat de voorkeur.

TITEL VII: NOTULEN, ZITTINGSVERSLAG EN ONDERTEKENING
Artikel 30:
§1. De notulen van de gemeenteraad vermelden, in chronologische volgorde, alle besproken
onderwerpen, alsook het gevolg dat gegeven werd aan die punten waarover de gemeenteraad
geen beslissing heeft genomen.
Zij maken eveneens duidelijk melding van alle beslissingen. Behalve bij geheime stemming of
bij unanimiteit, vermelden de notulen voor elk raadslid of hij voor of tegen het voorstel heeft
gestemd of zich onthield.
§ 2. De zittingsverslagen van de vergaderingen van de gemeenteraad vermelden, in
chronologische volgorde, alle besproken onderwerpen, de essentie van de tussenkomsten en
van de mondeling en schriftelijk gestelde vragen en antwoorden. Het zittingsverslag kan
worden vervangen door een audio-opname van de openbare zitting van de gemeenteraad.
Een raadslid kan vragen om in het zittingsverslag de rechtvaardiging van zijn stemgedrag op
te nemen.
§ 3. Als de gemeenteraad een aangelegenheid overeenkomstig het artikel 4, §2 en 5 van dit
reglement in besloten vergadering behandelt, vermelden de notulen alleen de beslissingen en
wordt er geen zittingsverslag opgesteld.
Artikel 31:
§ 1. De notulen en het zittingsverslag van de vergadering van de gemeenteraad worden onder
de verantwoordelijkheid van de algemeen directeur opgesteld overeenkomstig de bepalingen
van artikelen 277 en 278 van het decreet over het lokaal bestuur.
§ 2. De notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering zijn, behalve in spoedeisende
gevallen, ten minste acht dagen voor de vergadering ter beschikking via het digitaal
vergaderplatform.
§ 3. Elk gemeenteraadslid heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken over
de redactie van de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering. Als die
opmerkingen door de gemeenteraad worden aangenomen, worden de notulen en het
zittingsverslag in die zin aangepast.
Als er geen opmerkingen worden gemaakt, worden de notulen en het zittingsverslag als
goedgekeurd beschouwd en worden ze door de voorzitter van de gemeenteraad en de
algemeen directeur ondertekend. In het geval de gemeenteraad bij spoedeisendheid werd
samengeroepen, kan de gemeenteraad beslissen om opmerkingen toe te laten op de
eerstvolgende vergadering.
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§ 4. Zo dikwijls de gemeenteraad het gewenst acht, worden de notulen geheel of gedeeltelijk
staande de vergadering opgemaakt en door algemeen directeur en de meerderheid van de
aanwezige raadsleden ondertekend.
Artikel 32:
§ 1. De reglementen, beslissingen, akten, brieven en alle andere stukken worden ondertekend
zoals bepaald in de artikelen 279 tot 283 van het decreet over het lokaal bestuur.
§ 2. De stukken die niet vermeld worden in de artikelen 279, §1 tot §3 en §5 van het decreet
over het lokaal bestuur, worden ondertekend door de burgemeester en medeondertekend door
de algemeen directeur. Zij kunnen deze bevoegdheid overdragen conform de artikelen 280 en
283 van het decreet over het lokaal bestuur.

TITEL VIII: FRACTIES
Artikel 33:
Het gemeenteraadslid of de gemeenteraadsleden die op eenzelfde lijst verkozen zijn, vormen
één fractie. Een onderlinge vereniging tot één fractie of de vorming van twee fracties is mogelijk,
uiterlijk op de installatievergadering, in de gevallen en op de wijze vastgelegd in het artikel 36,
§2 van het decreet over het lokaal bestuur.

TITEL IX: RAADSCOMMISSIES
Artikel 34:
§1. De gemeenteraad richt de commissie Algemeen Beleid op die is samengesteld uit alle
gemeenteraadsleden. De commissie heeft als taak het voorbereiden van de besprekingen in
de gemeenteraadszittingen, het verlenen van advies en het formuleren van voorstellen over de
wijze waarop vorm wordt gegeven aan de inspraak van de bevolking telkens als dat voor de
beleidsvoering wenselijk wordt geacht. De commissie kan steeds deskundigen en
belanghebbenden horen.
§ 2. De gemeenteraad kan ook andere gemeenteraadscommissies oprichten en bepaalt per
gemeenteraadscommissie het aantal leden. Deze commissies bestaan uit alle
gemeenteraadsleden.
De evenredigheid vereist in ieder geval dat de som van het aantal mandaten dat toekomt aan
de fracties waarvan leden deel uitmaken van het college van burgemeester en schepenen
steeds hoger is dan de som van het aantal mandaten dat toekomt aan de andere fracties. Elke
fractie wijst de mandaten toe, die haar overeenkomstig deze berekeningswijze toekomen, door
middel van een voordracht, gericht aan de voorzitter van de gemeenteraad. Als de voorzitter
van de gemeenteraad voordrachten ontvangt voor meer kandidaten dan er mandaten te
begeven zijn voor een fractie, dan worden de mandaten toegewezen volgens de volgorde van
voorkomen op de akte van voordracht.
§ 3. Tot de eerstvolgende volledige vernieuwing van de gemeenteraad wordt een fractie geacht
eenzelfde aantal leden in de commissies te behouden. Indien één of meerdere leden verklaren
niet meer te behoren tot de fractie kan dit lid niet meer zetelen, noch als lid van deze fractie,
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noch als lid van een andere fractie. Niettemin behouden deze fracties het oorspronkelijke aantal
leden in de commissie.
§ 4. Om ontvankelijk te zijn moet de akte van voordracht voor elk van de kandidaatcommissieleden ten minste ondertekend zijn door een meerderheid van de leden van de fractie
waarvan het kandidaat-commissielid deel van uitmaakt. Indien de fractie van het kandidaatcommissielid slechts uit twee verkozenen bestaat, volstaat de handtekening van een van hen.
Niemand kan meer dan een akte ondertekenen per beschikbaar mandaat voor de fractie.
§ 5. Als ten gevolge van de toepassing van de evenredige vertegenwoordiging een fractie niet
vertegenwoordigd is in een commissie, kan de fractie een raadslid aanwijzen dat als lid met
raadgevende stem in de commissie zetelt.
§ 6. Elke commissie wordt voorgezeten door een gemeenteraadslid. De leden van het college
van burgemeester en schepenen kunnen geen voorzitter zijn van een commissie. Elke
commissie duidt onder zijn leden een voorzitter aan.
§ 7. De commissies worden door hun voorzitter bijeengeroepen.
De commissies kunnen geldig vergaderen, ongeacht het aantal aanwezige leden.
De vergaderingen van de commissies zijn in principe openbaar onder dezelfde voorwaarden
als voor de gemeenteraad (zie artikelen 4 tot en met 6 van dit reglement).
De leden van de commissies stemmen, zoals in de gemeenteraad, nooit geheim, behalve in
de gevallen zoals in het artikel 25 §3 van dit reglement.
De raadsleden kunnen, weliswaar zonder stemrecht, de vergaderingen van de commissies,
waarvan zij geen deel uitmaken, bijwonen.
Vooraleer aan de vergadering deel te nemen, tekenen de leden van elke commissie een
aanwezigheidslijst, die aan de algemeen directeur wordt bezorgd.
Het ambt van secretaris van elke raadscommissie wordt waargenomen door een of meer
personeelsleden van de gemeente, op voorstel van de algemeen directeur, aangewezen door
het college van burgemeester en schepenen.
§ 8. De tuchtcommissie worden voorgezeten door de voorzitter van de gemeenteraad. De
tuchtcommissie vergadert in besloten zitting.

TITEL X: VERGOEDINGEN RAADSLEDEN
Artikel 35:
§ 1. Aan de gemeenteraadsleden, met uitzondering van de burgemeester en de schepenen,
wordt presentiegeld verleend voor volgende vergaderingen waarop zij aanwezig zijn:
1° de vergaderingen van de gemeenteraad;
2° de vergaderingen van de gemeenteraadscommissies (incl. deze waarvoor raadsleden
overeenkomstig het artikel 37, §3, vierde lid van het decreet over het lokaal bestuur zijn
aangewezen als leden met raadgevende stem);
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3° de vergaderingen met de vertegenwoordigers van de intern verzelfstandigde
agentschappen;
4° de vergadering waarvoor men in principe recht op presentiegeld heeft, maar waarvoor
het aanwezigheidsquorum niet werd bereikt;
5° de vergaderingen die slechts gedeeltelijk werden bijgewoond;
6° de vergaderingen die werden hervat op een andere dag.
§ 2. Het presentiegeld bedraagt 200 euro voor de vergaderingen van de gemeenteraad. Het
presentiegeld zal jaarlijks worden geïndexeerd.
Het presentiegeld voor het bijwonen van de vergaderingen van de raadscommissies bedraagt
voor de raadsleden die er deel van uitmaken de helft van het bedrag van de toegekende
presentiegelden voor de vergaderingen van de gemeenteraad.
Artikel 36:
§ 1. Gemeenteraadsleden kunnen de kosten van studiedagen, vormingscursussen (ingericht
door overheidsinstanties, onderwijsinstellingen of VVSG) of publicaties terugvorderen van het
gemeentebestuur, voor zover deze cycli of studiedagen noodzakelijk zijn voor de uitoefening
van hun mandaat. Deze kosten moeten worden verantwoord met bewijsstukken. De kosten
worden per raadslid beperkt tot een bedrag van maximum 250 euro per jaar.
De terugvorderbare kosten mogen niet buitensporig zijn en moeten vergelijkbaar zijn met deze
van vormingsinitiatieven voor gemeente- en OCMW-personeel. Ze betreffen in principe enkel
vormingscycli of studiedagen in het binnenland. Er worden geen kosten vergoed voor het
behalen van bijkomende diploma’s.
De relevantie en de kostprijs van de vorming worden beoordeeld door de algemeen directeur.
§ 3. Terugbetaling van bijkomende kosten veroorzaakt door een specifieke gezinssituatie (bijv.
opvang van kinderen, ouderen, zieke of mindervalide gezinsleden), wegens aanwezigheid op
een raads- of commissievergadering, is mogelijk. Een verzoek tot terugbetaling met
verantwoordingsstukken kan worden ingediend bij de algemeen directeur.
Verplaatsingskosten van raadsleden, noodzakelijk voor de uitoefening van hun mandaat,
worden door het gemeentebestuur terugbetaald na voorlegging van bewijsstukken, op basis
van de wettelijk vastgestelde tarieven.
Jaarlijks wordt een overzicht gemaakt van de terugbetaling van de kosten van de
mandatarissen. Dat document is openbaar.
§ 4. De gemeente sluit een verzekering af om de burgerlijke aansprakelijkheid, met inbegrip
van de rechtsbijstand, te dekken die bij de normale uitoefening van hun mandaat persoonlijk
ten laste komt van de gemeenteraadsleden. De gemeente sluit daarnaast ook een verzekering
af voor ongevallen die de gemeenteraadsleden overkomen in het kader van de normale
uitoefening van hun ambt.
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TITEL XI: VERZOEKSCHRIFTEN en SPREEKRECHT
Artikel 37:
§ 1. Iedere burger heeft het recht verzoekschriften, door een of meer personen ondertekend,
schriftelijk bij de organen van de gemeente in te dienen.
Een verzoek is een vraag om iets te doen of te laten. Uit de tekst van het verzoekschrift moet
de vraag duidelijk zijn.
De organen van de gemeente zijn de gemeenteraad, het college van burgemeester en
schepenen, de voorzitter van de gemeenteraad, de burgemeester, de algemeen directeur en
elk ander orgaan van de gemeente dat als overheid optreedt.
§ 2. De verzoekschriften worden aan het orgaan van de gemeente gericht tot wiens
bevoegdheid de inhoud van het verzoek behoort. Komt een verzoekschrift niet bij het juiste
orgaan aan, dan bezorgt dit orgaan het verzoek aan de juiste bestemmeling.
§ 3. Verzoekschriften die een onderwerp betreffen dat niet tot de bevoegdheid van de
gemeente behoort, zijn onontvankelijk.
Verzoekschriften die duidelijk tot de bevoegdheid van het OCMW behoren, worden
overgemaakt aan het bevoegde orgaan van het OCMW. De indiener wordt daarvan op de
hoogte gebracht.
§ 4. Een schriftelijke vraag wordt niet als verzoekschrift beschouwd als:
1° de vraag onredelijk is of te vaag geformuleerd;
2° het louter een mening is en geen concreet verzoek;
3° de vraag anoniem, dat wil zeggen zonder vermelding van naam, voornaam en adres,
werd ingediend;
4° het taalgebruik ervan beledigend is.
Het orgaan of de voorzitter van het orgaan maakt deze beoordeling. Hij kan de indiener om
een nieuw geformuleerd verzoekschrift vragen dat wel aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden
voldoet.
Artikel 38:
§ 1. Is het een verzoekschrift voor de gemeenteraad, dan plaatst de voorzitter van de
gemeenteraad het verzoekschrift op de agenda van de eerstvolgende gemeenteraad indien
het minstens 14 dagen vóór de vergadering werd ontvangen. Wordt het verzoekschrift later
ingediend, dan komt het op de agenda van de volgende vergadering.
§ 2. De gemeenteraad kan de bij hem ingediende verzoekschriften naar het college van
burgemeester en schepenen of naar een gemeenteraadscommissie verwijzen met het verzoek
om over de inhoud ervan uitleg te verstrekken.
§ 3. De verzoeker of, indien het verzoekschrift door meerdere personen ondertekend is, de
eerste ondertekenaar van het verzoekschrift, kan worden gehoord door het betrokken orgaan
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van de gemeente. In dat geval heeft de verzoeker of de eerste ondertekenaar van een
verzoekschrift het recht zich te laten bijstaan door een persoon naar keuze.
§ 4. Het betrokken orgaan van de gemeente verstrekt, binnen drie maanden na de indiening
van het verzoekschrift, een gemotiveerd antwoord aan de verzoeker of, indien het
verzoekschrift door meer personen ondertekend is, aan de eerste ondertekenaar van het
verzoekschrift.
Artikel 39:
§ 1. Voor de aanvang van de openbare zitting van de gemeenteraad wordt er spreekrecht
voorzien voor het publiek. Per zitting van de gemeenteraad kunnen er maximum drie vragen
worden gesteld. Deze vragen worden behandeld in volgorde van ontvangst door de voorzitter
van de gemeenteraad.
Iedere inwoner van Kalmthout kan van dit spreekrecht gebruik maken. De inwoner kan
optreden als individu of namens een groep, vereniging of organisatie. Raadsleden en
ambtenaren van het gemeentebestuur van Kalmthout kunnen geen gebruik maken van dit
spreekrecht.
De uitoefening van het spreekrecht door de inwoners verloopt onder het toezicht van de
voorzitter die aan de inwoner het woord verleent of ontneemt.
§ 2. De vraag voor het uitoefenen van het spreekrecht moet minstens 10 dagen voor de zitting
van de gemeenteraad schriftelijk worden ingediend bij de voorzitter van de gemeenteraad én
bij de algemeen directeur.
De voorzitter beslist op advies van de algemeen directeur over de ontvankelijkheid van de
vraag. De inhoud van de vraag moet van gemeentelijk belang zijn. Vragen over personen,
persoonlijke aangelegenheden of over standpunten en het gedrag van raadsleden worden als
niet-ontvankelijk beschouwd.
Als een vraag als ontvankelijk wordt beschouwd, dan worden de raadsleden hiervan per e-mail
van op de hoogte gebracht. De vraagsteller wordt tevens per brief en per e-mail verwittigd van
de plaats, datum, uur wanneer de vraagsteller zal worden gehoord door de gemeenteraad.
Bij niet-ontvankelijkheid van de vraag wordt de vraagsteller hiervan schriftelijk op de hoogte
gebracht. De raadsleden worden in kennis gesteld van de niet-ontvankelijke vraag samen met
de motivatie hiervoor.”
6. Oprichting en samenstelling van de raadscommissie Algemeen Beleid.
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald het artikel 37
betreffende het oprichten van commissies door de gemeenteraad; dat deze commissies zijn
samengesteld uit gemeenteraadsleden en als taak hebben het voorbereiden van de
besprekingen in de gemeenteraadszittingen, het verlenen van advies en het formuleren van
voorstellen over de wijze waarop vorm wordt gegeven aan de inspraak van de bevolking
telkens als dat voor de beleidsvoering wenselijk wordt geacht;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om tijdens de huidige
bestuursperiode één enkele raadscommissie op te richten; dat deze commissie de naam zal
dragen van “raadsommissie Algemeen Beleid” en zal samengesteld worden uit alle
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gemeenteraadsleden; dat deze commissie tot doel heeft 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;
Gelet op het artikel 34 van het huishoudelijk reglement voor de raadsleden, zoals goedgekeurd
door de gemeenteraad in huidige zitting;
Gehoord de voorzitter;
BESLUIT: met 23 jastemmen van Maarten De Bock, Clarisse De Rydt, Wouter Vanden
Bergh, Inga Verhaert, Jef Duerloo, Anita Van der Poel, Gilles Delcroix, Domien Arnold, Koen
Vanhees, Hans De Schepper, Monique Aerts, Lies Van den Keybus, Cindy De Roeve, Dieter
Beyers, Hanne Beyers, Stefanie Van Looveren, Maggy Beyers, Wies Peeters, Didier Van
Aert, Sandra Hoppenbrouwers, Silke Lathouwers, Jef Van den Bergh en Lukas Jacobs.
Artikel 1.De gemeenteraad beslist om een raadscommissie Algemeen Beleid op te richten die als
opdracht krijgt 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.
Art. 2.De raadscommissie Algemeen Beleid wordt samengesteld uit alle gemeenteraadsleden.
Art. 3.De leden van de raadscommissie Algemeen Beleid ontvangen een presentiegeld voor het
bijwonen van de vergaderingen zoals voorzien in het huishoudelijk reglement van de
gemeenteraad.
PATRIMONIUM.
7. Verkavelingsaanvraag Gert Matheusen – Frans Raatsstraat: beslissing over de zaak van de
wegen.
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op de aanvraag tot het bekomen van een verkavelingsvergunning ingediend bij het
college van burgemeester en schepenen op 3 september 2018 door landmeter Gert Matheusen
(Heuvelplein 5 te Essen) voor het verkavelen van een terrein in twee percelen voor half-open
bebouwing in het tweede gedeelte van de Frans Raatsstraat (kadastraal gekend als Afdeling
1, sectie B, perceel 487H5); dat de aanvraag tevens voorziet in de afsplitsing van een repel
grond om af te staan aan de gemeente Kalmthout om toe te voegen aan het openbaar domein;
Overwegende dat het hierboven vermelde eigendom zich in woongebeid met landelijk karakter;
Overwegende dat het verkavelingsontwerp voorziet in de kosteloze grondafstand van een
strook grond met een oppervlakte van 34m² langsheen de Frans Raatsstraat;
Gelet op het verkavelingsplanplan zoals opgemaakt door landmeter-expert Gert Matheusen uit
Essen;
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Gelet op de omzendbrief RO 2001/01 van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting,
Innovatie, Media en Ruimtelijke Ordening, waarin, op basis van een aantal arresten van de
Raad van State, wordt gesteld dat verkavelingen waar een kosteloze grondafstand mee
gemoeid is, dienen beschouwd te worden als verkavelingen ‘met wegenaanleg’ in de zin van
het artikel 4.2.17 § 2 van de Vlaamse Codex ruimtelijke ordening; dat de gemeenteraad
derhalve een beslissing dient te nemen over de zaak van de wegen;
Overwegende dat het artikel 4.2.20 van de Vlaamse Codex ruimtelijke ordening de
mogelijkheid voorziet voor de vergunningverlenende overheid om bij verkavelingsvergunningen lasten op te leggen, ondermeer de kosteloze overdracht van gronden die
bestemd zijn om tot het openbaar domein te behoren;
Overwegende dat het niet meer dan normaal is, en overigens al decennia lang consequent
door de gemeente wordt toegepast, dat verkavelaars het gedeelte van de bedding van
openbare wegen, dat tot hun eigendom behoort, kosteloos overdragen aan de gemeente, en
in voorkomend geval op hun kosten instaan voor de aanleg c.q. uitbreiding van de
nutsleidingsnetten;
Gelet op de adviezen van de gemeentelijke groendienst, de gemeentelijke milieudienst en de
Brandweer Zone Rand;
Gehoord de voorzitter;
BESLUIT: met 23 jastemmen van Maarten De Bock, Clarisse De Rydt, Wouter Vanden
Bergh, Inga Verhaert, Jef Duerloo, Anita Van der Poel, Gilles Delcroix, Domien Arnold, Koen
Vanhees, Hans De Schepper, Monique Aerts, Lies Van den Keybus, Cindy De Roeve, Dieter
Beyers, Hanne Beyers, Stefanie Van Looveren, Maggy Beyers, Wies Peeters, Didier Van
Aert, Sandra Hoppenbrouwers, Silke Lathouwers, Jef Van den Bergh en Lukas Jacobs.
Artikel. 1De gemeenteraad 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 (kadastraal gekend als Afdeling 1, sectie B, perceel
487H5), op voorwaarde dat een repel grond langsheen de Frans Raatsstraat met een
oppervlakte van 34m² wordt afgesplitst om kosteloos te worden overgedragen aan de
gemeente Kalmthout om het toe te voegen bij het openbaar domein.
Art. 2.Het in het artikel 1 vermelde gedeelte van de Fr. Raatsstraat dient door de verkavelaar
kosteloos overgedragen te worden aan de gemeente Kalmthout door middel van een notariële
akte waarvan de kosten ten laste vallen van de verkavelaar, vooraleer de verkaveling wordt
uitgevoerd of één perceel te koop wordt aangeboden.
Art. 3.In voorkomend geval dient de verkavelaar op zijn kosten in te staan voor de aanleg c.q.
uitbreiding van de resp. nutsleidingsnetten voor gas, water, electriciteit, openbare verlichting
en TV-distributie.
Art. 4.De voorwaarden zoals opgelegd in de adviezen van de gemeentelijke groendienst, de
gemeentelijke milieudienst en de Brandweer Zone Rand dienen stipt te worden nageleefd.
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Art. 5.Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de verdere uitvoering van dit
besluit.
8. Goedkeuring van de notariële ontwerpakte voor de kosteloze grondafstand door de
consoorten Van Meel in de Molenbaan.
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op de aanvraag tot het bekomen van een verkavelingsvergunning ingediend bij het
college van burgemeester en schepenen op 12 december 2017 door landmeter Jan Winkeler
(Achterbroeksteenweg 60 te Kalmthout) in naam van de consoorten Van Meel tot het afsplitsen
van een perceel grond (kadastraal gekend als Sectie E nr. 577X 14, 577L 15 deel) voor
vrijstaande woningbouw gelegen op de hoek van de G. Van Geelstraat en de Molenbaan te
Kalmthout; dat de aanvraag betrekking heeft op een perceel dat gevormd wordt door een
bebouwd eigendom in woongebied en een achterliggend perceel welke gedeeltelijk in
woongebied en gedeeltelijk in agrarisch gebied gelegen is; dat de aanvraag de opsplitsing
omvat van het perceel in 4 loten, waarbij lot 1 bebouwd is, lot 2 de af te splitsen bouwkavel
betreft, lot 3 een perceel grond in agrarisch gebied betreft dat bestemd is om als tuin bij het
bouwperceel te voegen en lot 4 bestemd is om kosteloos af te staan aan de gemeente om het
te voegen bij het openbaar domein;
Overwegende dat het kwestieuze eigendom zich situeert gedeeltelijk in woongebied en
gedeeltelijk in agrarisch gebied;
Overwegende dat het verkavelingsontwerp voorziet in de kosteloze grondafstand van een
strook grond met een oppervlakte van 99m² langsheen de Molenbaan;
Gelet op het principieel akkoord van de gemeenteraad in zijn zitting van 28 mei 2018 met het
voorgelegde verkavelingsontwerp strekkende tot het afsplitsen van een perceel grond
(kadastraal gekend als Sectie E nr. 577X 14, 577L 15 deel) voor vrijstaande woningbouw
gelegen hoek van de G. Van Geelstraat met de Molenbaan te Kalmthout, op voorwaarde dat
een repel grond langsheen de Molenbaan met een oppervlakte van 99m² wordt afgesplitst om
kosteloos te worden overgedragen aan de gemeente Kalmthout om het toe te voegen bij het
openbaar domein;
Gelet op de verkavelingsvergunning afgeleverd door het schepencollege op 4 juni 2018
strekkende tot het afsplitsen van een perceel grond (kadastraal gekend als Sectie E nr. 577X
14, 577L 15 deel) voor vrijstaande woningbouw gelegen hoek van de G. Van Geelstraat met
de Molenbaan te Kalmthout; dat onder andere als voorwaarde in de verkavelingsvergunning
werd opgelegd dat vooraleer de verkaveling ten uitvoer wordt gebracht of één perceel te koop
wordt aangeboden, dient te worden voldaan aan de voorwaarden die bepaald werden door de
gemeenteraad in zitting van 28 mei 2018 waarbij de verkavelaar onder andere moet overgaan
tot de kosteloze grondafstand;
Gelet op het verkavelingsplan zoals opgemaakt
(Achterbroeksteenweg 56-60 te Kalmthout);

door

studiebureel

L.

Krinkels

Overwegende dat de notariële ontwerpakte zoals opgesteld door de geassocieerde notarissen
Dejongh, De Boungne en De Smedt uit Kalmthout voor de kosteloze grondafstand betrekking
heeft op een perceel grond (thans kadastraal bekend als Sectie E nr. 577X 14, 577L 15 deel)
langsheen de Molenbaan bestemd om ingelijfd te worden in het openbaar domein van de
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gemeente met een opgemeten oppervlakte van 99 m², zoals op het opmetingsplan (opgemaakt
door landmeter-expert Jan Winkeler) aangeduid als lot 4;
Overwegende dat deze grondafstand gratis zal gebeuren en dat deze verkrijging door het
gemeentebestuur zal gebeuren om ingelijfd te worden in het openbaar domein, zoals voorzien
in het raadsbesluit van 28 mei 2018;
BESLUIT: met 23 jastemmen van Maarten De Bock, Clarisse De Rydt, Wouter Vanden
Bergh, Inga Verhaert, Jef Duerloo, Anita Van der Poel, Gilles Delcroix, Domien Arnold, Koen
Vanhees, Hans De Schepper, Monique Aerts, Lies Van den Keybus, Cindy De Roeve, Dieter
Beyers, Hanne Beyers, Stefanie Van Looveren, Maggy Beyers, Wies Peeters, Didier Van
Aert, Sandra Hoppenbrouwers, Silke Lathouwers, Jef Van den Bergh en Lukas Jacobs.
Artikel 1.De notariële ontwerpakte zoals opgesteld door de geassocieerde notarissen Dejongh, De
Boungne en De Smedt uit Kalmthout voor de kosteloze grondafstand door de consoorten Van
Meel van een perceel grond (thans kadastraal bekend als Sectie E nr. 577X 14, 577L 15 deel)
langsheen de Molenbaan bestemd om ingelijfd te worden in het openbaar domein van de
gemeente, met een opgemeten oppervlakte van 99m², wordt goedgekeurd.
Art. 2.Een kopie van deze beslissing wordt bezorgd aan de geassocieerde notarissen Dejongh, De
Boungne en De Smedt uit Kalmthout.
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.
Gelet op het decreet lokaal bestuur en in het bijzonder op het artikel 40 inzake de bevoegdheid
van de gemeenteraad en op titel 3 inzake de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op de statuten van de opdrachthoudende vereniging PIDPA ;
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van de opdrachthoudende vereniging PIDPA
(Desguinlei 246 te 2018 Antwerpen);
Gelet op de aangetekende brief van 4 februari 2019 van PIDPA met de mededeling dat op
maandag 25 maart 2019 om 11u00 de buitengewone algemene vergadering van PIDPA wordt
georganiseerd op het hoofdkantoor, Desguinlei 246 te 2018 Antwerpen;
Overwegende dat de agenda van de buitengewone algemene vergadering van PIDPA van 25
maart 2019 de volgende agendapunten bevat:
- Nazicht van de volmachten/raadsbesluiten voor de afgevaardigden.
- Benoeming nieuwe bestuurders.
- Bepaling rangorde voorgedragen bestuurders met raadgevende stem. Aanwijzing.
- Benoemingen leden adviescomités.
- Goedkeuring van het verslag staande de vergadering;
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Gelet op het feit dat overeenkomstig de decretale bepalingen bij de algehele vernieuwing van
de gemeenteraden, binnen de eerste drie maanden van het jaar volgend op dat van de
verkiezingen, een algemene vergadering moet worden bijeengeroepen waarbij tot een algehele
vervanging van de raad van bestuur wordt overgegaan;
Gelet dat er eventueel voordrachten kunnen worden gedaan betreffende de adviescomités en
de afgevaardigde op de algemene vergadering;
Gelet op de brief van PIDPA van 4 februari 2019 met het voorstel van samenstelling van de
nieuwe raad van bestuur en toelichting betreffende de voordracht van een bestuurder met
raadgevende stem, de voordracht van de leden van de diverse adviescomité en de voordracht
van de afgevaardigde op de algemene vergadering;
Gezien mevrouw Clarisse De Rydt, gemeenteraadslid, tot de algehele vernieuwing nog steeds
deel uitmaakt van de raad van bestuur;
Overwegende dat bij de algehele vernieuwing van de gemeenteraden er voor de
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden de nodige voordrachten gedaan kunnen worden
voor de vorming van een nieuwe raad van bestuur, adviescomités en afgevaardigde op de
algemene vergadering;
Gelet op de e-mail van 12 februari 2019 van PIDPA met het voorstel tot samenstelling van de
nieuwe Raad van Bestuur;
Na geheime stemming;
BESLUIT: met 23 jastemmen van Maarten De Bock, Clarisse De Rydt, Wouter Vanden
Bergh, Inga Verhaert, Jef Duerloo, Anita Van der Poel, Gilles Delcroix, Domien Arnold, Koen
Vanhees, Hans De Schepper, Monique Aerts, Lies Van den Keybus, Cindy De Roeve, Dieter
Beyers, Hanne Beyers, Stefanie Van Looveren, Maggy Beyers, Wies Peeters, Didier Van
Aert, Sandra Hoppenbrouwers, Silke Lathouwers, Jef Van den Bergh en Lukas Jacobs.
Artikel 1.De gemeenteraad neemt kennis van de uitnodigingsbrief van 4 februari 2019, waarmee PIDPA
de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering heeft meegedeeld en deze agenda
heeft toegelicht.
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de agenda van de Buitengewone Algemene
Vergadering van de opdrachthoudende vereniging van 25 maart 2019 met als agendapunten:
- Nazicht van de volmachten/raadsbesluiten voor de afgevaardigden.
- Benoeming nieuwe bestuurders.
- Bepaling rangorde voorgedragen bestuurders met raadgevende stem. Aanwijzing.
- Benoemingen leden adviescomités.
- Goedkeuring van het verslag staande de vergadering.
Art. 2.De gemeenteraad neemt kennis van het voorstel betreffende de samenstelling van de nieuwe
Raad van Bestuur en keurt deze goed:
•

Fabienne Blavier (Mechelen)

•

Nicole Boonen (Retie)
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•

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)

Alle voorgestelde mandatarissen worden voorgedragen als kandidaat-lid voor de Raad van
Bestuur.
Art. 3.Als gemeentelijke vertegenwoordiger voor alle algemene vergaderingen van PIDPA voor de
periode van de ganse legislatuur 2019-2024, wordt aangewezen de heer Jef Duerloo met als
vervanger mevrouw Inga Verhaert.
Art. 4.Aan de gemeentelijke vertegenwoordiger wordt de opdracht gegeven om op de Buitengewone
Algemene Vergadering van 25 maart 2019 overeenkomstig deze beslissing te stemmen, alsook
de benoemingen goed te keuren, evenals op elke andere algemene vergadering die wordt
samengeroepen ter behandeling van de agendapunten van deze vergadering.
Art. 5.Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en
zal een kopie van deze beslissing bezorgen aan PIDPA, Desguinlei 246 te 2018 Antwerpen.
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.
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van de opdrachthoudende vereniging
water-link ov;
Gelet op de oproepingsbrief van 31 januari 2019 voor de algemene vergadering van water-link
ov, die plaatsvindt op 28 maart 2019 om 16.00 uur in de kantoren van de vereniging,
Mechelsesteenweg 66 te 2018 Antwerpen met als agenda:
1. Voordracht en benoeming leden Raad van Bestuur van water-link ov;
2. Vaststelling rangorde voorgedragen bestuurders met raadgevende stem.
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Gelet op de gecoördineerde statuten van water-link ov;
Overwegende dat er een vertegenwoordiger van de gemeente moet aangeduid worden, die
binnen de perken van zijn mandaat in naam van de gemeente Kalmthout de nodige
beslissingen dient te nemen betreffende de punten van de agenda van deze algemene
vergadering van water-link ov;
Overwegende het artikel 434, §1, eerste lid van het decreet over het lokaal bestuur dat in een
opdrachthoudende vereniging de leden van de raad van bestuur, bij geheime stemming,
benoemd wordt door de algemene vergadering;
Overwegende het artikel 434, §1, tweede lid van het decreet over het lokaal bestuur dat het
aantal leden van de raad van bestuur van een opdrachthoudende vereniging maximaal vijftien
leden bedraagt;
Overwegende artikel 434, §1, vijfde lid van het decreet lokaal bestuur dat maximaal twee
derden van de leden van de raad van bestuur van een opdrachthoudende vereniging van
hetzelfde geslacht is;
Gelet op het artikel 16 van de gecoördineerde statuten van water-link ov dat bepaalt dat de
Stad Antwerpen elf van de vijftien bestuurders mag voordragen; dat de overige bestuurders
benoemd worden uit kandidaten voorgedragen door de andere deelnemende gemeenten;
Overwegende het artikel 434, §2, eerste lid van het decreet lokaal bestuur dat de leden van de
raad van bestuur van een opdrachthoudende vereniging worden benoemd op voordracht van
de deelnemers;
Overwegende het artikel 434, §4 van het decreet lokaal bestuur dat niemand gelijktijdig
mandaten mag uitoefenen in de uitvoerende organen van meer dan drie opdrachthoudende
verenigingen;
Overwegende het artikel 436 van het decreet lokaal bestuur dat er een onverenigbaarheid
bestaat tussen het mandaat van bestuurder van een opdrachthoudende vereniging en
bepaalde ambten, functies of mandaten;
Overwegende dat de gemeente meent op basis van deze criteria een nuttige aanduiding te
kunnen doen;
BESLUIT: met 23 jastemmen van Maarten De Bock, Clarisse De Rydt, Wouter Vanden
Bergh, Inga Verhaert, Jef Duerloo, Anita Van der Poel, Gilles Delcroix, Domien Arnold, Koen
Vanhees, Hans De Schepper, Monique Aerts, Lies Van den Keybus, Cindy De Roeve, Dieter
Beyers, Hanne Beyers, Stefanie Van Looveren, Maggy Beyers, Wies Peeters, Didier Van
Aert, Sandra Hoppenbrouwers, Silke Lathouwers, Jef Van den Bergh en Lukas Jacobs.
Artikel 1.De gemeenteraad neemt kennis van de agenda van de algemene vergadering van de
opdrachthoudende vereniging water-link ov van 28 maart 2019 en verleent hieraan zijn
goedkeuring alsook als aan zijn inhoud:
1. Voordracht en benoeming leden Raad van Bestuur van water-link ov;
2. Vaststelling rangorde voorgedragen bestuurders met raadgevende stem.
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Art. 2.De heer Koen Vanhees, gemeenteraadslid, wordt aangeduid als vertegenwoordiger op de
algemene vergaderingen van Water-link ov voor de periode van heden tot het einde van de
gemeentelijke legislatuur.
Art. 3.De heer Wouter Vanden Bergh wordt aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger op
de algemene vergaderingen van Water-link ov voor de periode van heden tot het einde van de
gemeentelijke legislatuur.
Art. 4.De heer Jan Oerlemans, schepen, wordt voorgedragen als kandidaat-lid voor de raad van
bestuur van deze intergemeentelijke vereniging, voor een duur van zes jaar, vanaf de
Algemene Vergadering van 28 maart 2019 tot aan de eerste Algemene Vergadering in het jaar
2025.
Art. 5.De afgevaardigde op de algemene vergadering van water-link ov van 28 maart 2019 of iedere
andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden, te mandateren om
overeenkomstig bovenstaande beslissingen te stemmen op basis van het artikel 434, §1 van
het decreet lokaal bestuur.
Art. 6.Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van deze beslissing
en een kopie van deze beslissing te bezorgen aan water-link ov, Mechelsesteenweg 66 te 2018
Antwerpen.
11. Opdrachthoudende vereniging IVEKA: aanduiding van de vertegenwoordiger van de
gemeente op de algemene vergaderingen.
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op het feit dat de gemeente voor één of meerdere activiteiten aangesloten is bij de
opdrachthoudende vereniging IVEKA;
Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekend schrijven van 21 december 2018 werd
opgeroepen om deel te nemen aan de Algemene Vergadering in buitengewone zitting van
IVEKA die op 20 maart 2019 plaatsheeft in hotel Aldhem, Jagersdreef 1 te 2280 Grobbendonk;
Gelet op de principenota die als documentatie aan de gemeente per brief van 19 november
2018 overgemaakt werd;
Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt
dat de deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers voor een Algemene Vergadering van
een opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden
van de gemeenteraad en dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient
te worden herhaald voor elke Algemene Vergadering;
Gelet op het feit dat de vertegenwoordigers voor een algemene vergadering aangeduid kunnen
worden voor de volledige duurtijd van de gemeentelijke legislatuur, namelijk tot einde 2024;
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Gelet op het feit dat de decretale en statutaire onverenigbaarheden, zoals beschreven in het
punt 2 van het documentatiedossier dat aan de deelnemende gemeente overgemaakt werd,
ook gelden voor de vertegenwoordigers op de algemene vergadering en dat de vertegenwoordigers niet als kandidaat-lid mogen voorgedragen worden voor het Regionaal Bestuurscomité (RBC) of voor de Raad van Bestuur;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Na geheime stemming;
BESLUIT: met 23 jastemmen van Maarten De Bock, Clarisse De Rydt, Wouter Vanden
Bergh, Inga Verhaert, Jef Duerloo, Anita Van der Poel, Gilles Delcroix, Domien Arnold, Koen
Vanhees, Hans De Schepper, Monique Aerts, Lies Van den Keybus, Cindy De Roeve, Dieter
Beyers, Hanne Beyers, Stefanie Van Looveren, Maggy Beyers, Wies Peeters, Didier Van
Aert, Sandra Hoppenbrouwers, Silke Lathouwers, Jef Van den Bergh en Lukas Jacobs.
Artikel 1.Mevrouw Lies Van den Keybus, gemeenteraadslid, liesvandenkeybus@gmail.com , wonende
Bosweg 30 te 2920 Kalmthout, wordt aangeduid als vertegenwoordiger op de (Buitengewone)
Algemene Vergaderingen voor de periode van heden tot het einde van de gemeentelijke
legislatuur.
Art. 2.De heer Jef Duerloo, gemeenteraadslid, jef.duerloo@n-va.be , wonende Kapellaan 25 te 2920
Kalmthout, wordt aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger op de (Buitengewone)
Algemene Vergaderingen voor de periode van heden tot het einde van de gemeentelijke
legislatuur.
Art. 3.Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van voormelde
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende
vereniging IVEKA, ter attentie van het secretariaat, p/a Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle.
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.
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op het feit dat de gemeente voor één of meerder activiteiten aangesloten is bij de
opdrachthoudende vereniging IVEKA;
Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekend schrijven van 21 december 2018 werd
opgeroepen om deel te nemen aan de Algemene Vergadering in buitengewone zitting van
IVEKA die op 20 maart 2019 plaatsheeft in hotel Aldhem, Jagersdreef 1 te 2280 Grobbendonk;
Gelet op de principenota die als documentatie aan de gemeente op 19 november 2018
overgemaakt werd;
Gelet op het feit dat overeenkomstig het artikel 18 van de statuten alle huidige mandaten bij
IVEKA onmiddellijk vervallen na voornoemde Algemene Vergadering en dat deze tot een
algehele vervanging van de bestuursorganen dient over te gaan;
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Gelet op het feit dat de gemeente ingedeeld is bij een Regionaal Bestuurscomité (RBC);
Gelet op het feit dat overeenkomstig het artikel 17.2 van de statuten elke gemeente het recht
heeft om één kandidaat-lid voor te dragen voor het Regionaal Bestuurscomité (RBC);
Gelet op het feit dat overeenkomstig het artikel 12.2 van de statuten de deelnemende
gemeenten het recht hebben om maximaal 6 kandidaat-bestuurders voor te dragen en dat het
om dezelfde persoon moet gaan die voorgedragen wordt als kandidaat-lid voor het RBC;
Gelet op het feit dat het totaal aantal door de Algemene Vergadering te benoemen leden van
de Raad van Bestuur beperkt is tot zes;
Gelet op het feit dat het om ‘onafhankelijke bestuurders’ moet gaan in de zin van het artikel
1.1.1 §2 74° en dat er een aantal decretale en statutaire onverenigbaarheden zijn, zoals
beschreven in de toelichtingsnota die aan de deelnemende gemeenten overgemaakt werd;
Op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Na geheime stemming;
BESLUIT: met 23 jastemmen van Maarten De Bock, Clarisse De Rydt, Wouter Vanden
Bergh, Inga Verhaert, Jef Duerloo, Anita Van der Poel, Gilles Delcroix, Domien Arnold, Koen
Vanhees, Hans De Schepper, Monique Aerts, Lies Van den Keybus, Cindy De Roeve, Dieter
Beyers, Hanne Beyers, Stefanie Van Looveren, Maggy Beyers, Wies Peeters, Didier Van
Aert, Sandra Hoppenbrouwers, Silke Lathouwers, Jef Van den Bergh en Lukas Jacobs.
Artikel 1
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de agenda van de Algemene Vergadering in
buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging van 20 maart 2019 met als enig
agendapunt ‘Statutaire ontslagnemingen en benoemingen’.
Art.- 2.De heer Jan Oerlemans, schepen, jan.oerlemans@telenet.be , wonende Holleweg 12 te 2920
Kalmthout, wordt voorgedragen als kandidaat-lid voor het Regionaal Bestuurscomité (RBC)
Noord van de opdrachthoudende vereniging, voor een duur van zes jaar, vanaf de Algemene
Vergadering van 20 maart 2019 tot aan de eerste Algemene Vergadering in het jaar 2025.
Art. 3.Dezelfde persoon vermeld in het artikel 2 tevens wordt voorgedragen als kandidaat-lid voor de
Raad van Bestuur van de opdrachthoudende vereniging, voor een duur van zes jaar, vanaf de
Algemene Vergadering van 20 maart 2019 tot aan de eerste Algemene Vergadering in het jaar
2025.
Art. 4.De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de Algemene Vergadering in
buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging op 20 maart 2019, wordt
opgedragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de
gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen.

42 / 87

Art.5.het college van burgemeester en schepenen wordst gelast met de uitvoering van voormelde
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging IVEKA, ter attentie van het secretariaat, p/a Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle.
13. Opdrachthoudende vereniging IGEAN milieu en veiligheid: aanduiding van
vertegenwoordigers en plaatsvervangers in de algemene vergadering en het adviescomité
veiligheid en het adviescomité milieu.
Gelet op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN cv van 8 november 2003 waarbij
de oprichtingsakte van de opdrachthoudende vereniging IGEAN milieu en veiligheid verleden
werd; dat op 19 december 2003 de publicatie van de oprichtingsakte en de statuten van IGEAN
milieu en veiligheid verscheen in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad;
Gelet op de beslissing van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur,
Jeugd en Ambtenarenzaken van 1 april 2004 met betrekking tot de goedkeuring van de
oprichting en de statuten van IGEAN milieu en veiligheid;
Gelet op de buitengewone algemene vergadering van 15 juni 2007 waarbij de statutenwijziging
van IGEAN milieu en veiligheid goedgekeurd en gepubliceerd werd in de bijlagen van het
Belgisch Staatsblad op 13 augustus 2007 onder nummer 07120366;
Gelet op de buitengewone algemene vergadering van 18 december 2013 waarbij de
statutenwijziging van IGEAN milieu en veiligheid werd goedgekeurd; dat dit bevestigd werd bij
het Ministerieel Besluit van 10 april 2014 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken,
Binnenlands bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse rand;
Gelet op de buitengewone algemene vergadering van 17 juni 2016 waarbij de statutenwijziging
en verlenging van IGEAN milieu en veiligheid tot 21 juni 2034 werd goedgekeurd; dat dit werd
bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 3 oktober 2016 van de Vlaamse minister van
Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding;
Gelet op het feit dat door het decreet lokaal bestuur en de daarin voorziene bestuursorganen,
op de buitengewone algemene vergadering van 19 december 2018 een statutenwijziging werd
goedgekeurd;
Overwegende dat de lokale besturen bij het begin van een nieuwe legislatuur nieuwe
vertegenwoordigers moeten aanduiden voor de verschillende organen en beleidsgroepen van
de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waarvan het lokaal bestuur deel uitmaakt;
Overwegende dat de gemeente lid is bij IGEAN milieu en veiligheid en het gemeentebestuur
dus voor IGEAN milieu en veiligheid nieuwe vertegenwoordigers en plaatsvervangers moet
aanduiden voor volgende vergaderingen:
- algemene vergadering
- adviescomité veiligheid
- adviescomité milieu;
Algemene vergadering
Gelet op het artikel 432 van het decreet lokaal bestuur en het artikel 33 §1 van de statuten van
IGEAN milieu en veiligheid die bepalen dat de algemene vergadering samengesteld is uit de
vertegenwoordigers van de deelnemers; dat de vertegenwoordigers rechtstreeks aangewezen
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worden door de gemeenteraad uit hun leden; dat iedere gemeente minstens één afgevaardigde
en ook één plaatsvervanger aanduidt;
Gelet op het artikel 447 van het decreet lokaal bestuur dat bepaalt dat er een
onverenigbaarheid bestaat tussen vertegenwoordiger op de algemene vergadering en lid van
een van de andere organen (raad van bestuur of adviescomités);
Overwegende dat de aanstelling van één vertegenwoordiger en één plaatsvervanger bij
voorkeur geldt voor de volledige legislatuur; dat de vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering;
Adviescomité veiligheid
Gelet op het artikel 28 van de statuten van IGEAN milieu en veiligheid dat bepaalt dat er een
adviescomité “veiligheid” wordt opgericht, dat bestaat uit één vertegenwoordiger van elke
betrokken deelnemer als vertegenwoordigers van de werkgevers, evenals uit maximum zeven
vertegenwoordigers van de werknemers en de vertegenwoordigers van de arbeidsinspectie die
van rechtswege deel uitmaken van dit comité;
Overwegende dat elke gemeente die beroep doet op de gemeenschappelijke dienst PBW op
basis hiervan één vertegenwoordiger aanduidt, dat deze vertegenwoordiger minstens
gemeenteraadslid is;
Overwegende dat de aanstelling én het mandaat van deze vertegenwoordiger bij voorkeur
geldt voor de volledige legislatuur;
Gelet op het artikel 447 van het decreet lokaal bestuur dat bepaalt dat er een
onverenigbaarheid bestaat tussen vertegenwoordiger op de algemene vergadering en lid van
een van de andere organen (raad van bestuur of adviescomités);
Adviescomité milieu
Gelet op het artikel 28 van de statuten van IGEAN milieu en veiligheid dat bepaalt dat er een
adviescomité “milieu” wordt opgericht dat bestaat uit de schepenen van leefmilieu van de
betrokken deelnemers;
Overwegende dat de aanstelling én het mandaat van deze vertegenwoordiger bij voorkeur
geldt voor de volledige legislatuur;
Gelet op het artikel 447 van het decreet lokaal bestuur dat bepaalt dat er een
onverenigbaarheid bestaat tussen vertegenwoordiger op de algemene vergadering en lid van
een van de andere organen (raad van bestuur of adviescomités);
Gelet op de e-mail van IGEAN van 15 januari 2019 aan de algemeen directeur en aan de
burgemeester met uitgebreide informatie over de aanduiding van vertegenwoordigers;
Na geheime stemming;
BESLUIT: met 23 jastemmen van Maarten De Bock, Clarisse De Rydt, Wouter Vanden
Bergh, Inga Verhaert, Jef Duerloo, Anita Van der Poel, Gilles Delcroix, Domien Arnold, Koen
Vanhees, Hans De Schepper, Monique Aerts, Lies Van den Keybus, Cindy De Roeve, Dieter
Beyers, Hanne Beyers, Stefanie Van Looveren, Maggy Beyers, Wies Peeters, Didier Van
Aert, Sandra Hoppenbrouwers, Silke Lathouwers, Jef Van den Bergh en Lukas Jacobs.
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Artikel 1.De gemeenteraad duidt volgende vertegenwoordigers en plaatsvervangers aan voor IGEAN
milieu en veiligheid:
Algemene vergadering
Vertegenwoordiger: Wies Peeters, gemeenteraadslid,
Plaatsvervanger: Wouter Vanden Bergh, gemeenteraadslid.
Adviescomité veiligheid
Vertegenwoordiger: Maarten De Bock, schepen.
Adviescomité milieu
Schepen van leefmilieu: Silke Lathouwers.
Deze aanstellingen gelden in principe voor de volledige legislatuur 2019 – 2024.
Art. 2.Twee uittreksels van deze gemeenteraadsbeslissing zullen aan IGEAN milieu en veiligheid
worden bezorgd.
14. Opdrachthoudende vereniging IGEAN milieu en veiligheid: aanduiding van een bestuurder
voor de raad van bestuur van IGEAN milieu en veiligheid.
Gelet op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN cv van 8 november 2003 waarbij
de oprichtingsakte van de opdrachthoudende vereniging IGEAN milieu en veiligheid verleden
werd; dat op 19 december 2003 de publicatie van de oprichtingsakte en de statuten van IGEAN
milieu & veiligheid verscheen in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad;
Gelet op de beslissing van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur,
Jeugd en Ambtenarenzaken van 1 april 2004 met betrekking tot de goedkeuring van de
oprichting en de statuten van IGEAN milieu en veiligheid;
Gelet op de buitengewone algemene vergadering van 15 juni 2007 waarbij de statutenwijziging
van IGEAN milieu en veiligheid goedgekeurd en gepubliceerd werd in de bijlagen van het
Belgisch Staatsblad op 13 augustus 2007 onder nummer 07120366;
Gelet op de buitengewone algemene vergadering van 18 december 2013 waarbij de
statutenwijziging van IGEAN milieu en veiligheid werd goedgekeurd; dat dit bevestigd werd bij
het Ministerieel Besluit van 10 april 2014 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken,
Binnenlands bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse rand;
Gelet op de buitengewone algemene vergadering van 17 juni 2016 waarbij de statutenwijziging
en verlenging van IGEAN milieu en veiligheid tot 21 juni 2034 werd goedgekeurd; dat dit werd
bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 3 oktober 2016 van de Vlaamse minister van
Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding;
Gelet op het feit dat door het decreet lokaal bestuur en de daarin voorziene bestuursorganen,
op de buitengewone algemene vergadering van 19 december 2018 een statutenwijziging werd
goedgekeurd;
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Overwegende dat de lokale besturen bij het begin van een nieuwe legislatuur nieuwe
vertegenwoordigers moeten aanduiden voor de verschillende organen en beleidsgroepen van
de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waarvan het lokaal bestuur deel uitmaakt;
Gelet op het lidmaatschap van de gemeente bij IGEAN milieu en veiligheid;
Raad van bestuur – “gewone” leden
Gelet op het artikel 431 van het decreet lokaal bestuur dat stelt dat IGEAN milieu en veiligheid
naast een algemene vergadering over een raad van bestuur beschikt;
Gelet op het artikel 434 van het decreet lokaal bestuur waarbij het aantal leden van deze raad
van bestuur maximaal 15 bedraagt;
Gelet op het artikel 18 van de statuten van IGEAN milieu en veiligheid waarin de concrete
voordracht regeling is opgenomen;
Overwegende dat een vergadering van de burgemeesters die door de deelnemende
gemeenten worden voorgedragen na elke algehele vernieuwing van de gemeenteraden, een
consultatie- en formatieopdracht uitwerkt, waarbij formateurs de opdracht krijgen om in overleg
met de deelnemers tot een lijst van 15 kandidaat-bestuurders te komen aan de hand van
volgende bindende criteria:
1. Indeling in regio’s - 6 leden
De gemeenten worden onderverdeeld in de regio’s noord, midden en zuid en wel als volgt:
Regio noord: Brasschaat, Brecht, Essen, Kalmthout, Kapellen, Malle, Stabroek, Wuustwezel
Regio midden: Borsbeek, Mortsel, Ranst, Schilde, Schoten, Wijnegem, Wommelgem,
Zandhoven, Zoersel
Regio zuid: Aartselaar, Boechout, Boom, Edegem, Hemiksem, Hove, Kontich, Lint, Niel,
Rumst, Schelle, Zwijndrecht
Per regio (noord, midden, zuid) worden er 2 leden aangeduid.
2. Indeling volgens inwonersaantal - 7 leden
Alle gemeenten worden onderverdeeld in categorieën volgens inwonersaantal en wel als volgt:
Categorie 1 - klein:
tot 13.000 inwoners
Categorie 2 - middelgroot: > 13.000 tot 20.000 inwoners
Categorie 3 - groot:
> 20.000 inwoners
Voor categorie 1 en 2 worden er 2 leden aangeduid; voor categorie 3 worden er 3 leden
aangeduid.
3. Indeling volgens geslacht
Maximaal twee derden (2/3) van de leden is van hetzelfde geslacht.
Gelet op de ontbijtvergadering met de burgemeesters van 10 januari 2019 waarbij de
vergadering volgende beslissing genomen:
Besluit van de vergadering
Art. 1: De vergadering onderschrijft de leidraad waarin de consultatie- en formatieopdracht
vervat zit. Een exemplaar van deze leidraad zal aan het verslag gehecht worden.
Art. 2: De vergadering keurt het voorstel goed om volgende formateurs aan te stellen:
1. De heer Koen Kennis
2. De heer Jan Jambon
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Art. 3:
Art. 4:

3. De heer Luc Vuylsteke de Laps.
De formateurs zullen het resultaat van de consultatie- en formatieopdracht tegen einde
januari 2019 aan IGEAN bezorgen.
De vergadering geeft IGEAN de opdracht het resultaat van de consultatie- en
formatieopdracht te verwerken in een ontwerpbeslissing en deze tijdig aan alle
deelnemers te bezorgen.

Overwegende dat de formateurs het resultaat van de consultatie- en formatieopdracht begin
februari aan IGEAN hebben bezorgd en dat IGEAN op basis hiervan voorliggende
ontwerpbeslissing voorbereid.
Gelet dat aan alle deelnemers het volgende wordt gevraagd:
1. kennis te nemen van de lijst van de 15 voorgestelde kandidaat-bestuurders voor de raad
van bestuur van IGEAN milieu en veiligheid en deze goed te keuren,
2. voor zover het lokaal bestuur zelf geen kandidaat-bestuurder voordraagt vanuit het eigen
bestuur, een kandidaat-bestuurder aan te duiden die door een ander lokaal bestuur
voorgedragen werd. Bijv. als gemeente x zelf geen kandidaat-bestuurder voordraagt, dan
duidt gemeente x een kandidaat-bestuurder voorgedragen door gemeente y aan om
gemeente x te vertegenwoordigen. Als gemeente x wel zelf een kandidaat bestuurder
voordraagt, dan vertegenwoordigt deze kandidaat-bestuurder automatisch het betrokken
bestuur.
Gelet dat hiermee wordt voldaan aan de in house exceptie zoals bedoeld in het artikel 30 van
de wet op de overheidsopdrachten op basis waarvan de besluitvormingsorganen van de
IGEAN milieu en veiligheid samengesteld moeten zijn uit vertegenwoordigers van alle
deelnemende aanbestedende diensten. Individuele vertegenwoordigers kunnen in deze
verscheidene of alle deelnemende aanbestedende diensten vertegenwoordigen.
Overwegende dat de aanduiding en het mandaat van de leden van de raad van bestuur voor
de volledige legislatuur 2019 – 2024 gelden;
Raad van bestuur – leden met raadgevende stem
Gelet op het artikel 440 van het decreet lokaal bestuur waarbij aan de vergaderingen van de
raad van bestuur kan worden deelgenomen door rechtstreeks door verschillende gemeenten
aangewezen afgevaardigden die lid zijn met raadgevende stem; dat deze afgevaardigden niet
worden meegeteld in het maximum aantal leden van de raad van bestuur, vermeld in het artikel
434, § 1 van het decreet lokaal bestuur.
Gelet op de statuten die de criteria vermelden die bepalend zijn voor de wijze van aanwijzing
van die afgevaardigden, die altijd raadsleden zijn die in de betrokken gemeenten verkozen zijn
op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester
en schepenen;
Gelet op het artikel 16§2 van de statuten van IGEAN milieu en veiligheid dat concreet uitvoering
geeft aan voormelde bepaling van het decreet lokaal bestuur. Dat per regio maximaal 1
bestuurder met raadgevende stem kan benoemd worden;
Overwegende dat alle gemeenten hiertoe worden onderverdeeld in de regio, noord, midden en
zuid en de stad Antwerpen en wel als volgt:
Regio noord: Brasschaat, Brecht, Essen, Kalmthout, Kapellen, Malle, Stabroek, Wuustwezel
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Regio midden:Borsbeek, Mortsel, Ranst, Schilde, Schoten, Wijnegem, Wommelgem,
Zandhoven, Zoersel
Regio zuid: Aartselaar, Boechout, Boom, Edegem, Hemiksem, Hove, Kontich, Lint, Niel,
Rumst, Schelle, Zwijndrecht
Overwegende dat elke gemeente bijgevolg één kandidaat-bestuurder met raadgevende stem
mag voordragen (geen plaatsvervanger);
Overwegende dat, indien binnen elke regio slechts één afgevaardigde wordt aangeduid, de
algemene vergadering akte neemt van betrokken gemeenteraadsbeslissingen en de aldus
aangeduide leden met raadgevende stem vanaf dat ogenblik de zittingen van de raad van
bestuur bijwonen;
Overwegende dat, indien binnen één of meerdere regio’s meerdere afgevaardigden worden
aangeduid,
de
algemene
vergadering
akte
neemt
van
de
betrokken
gemeenteraadsbeslissingen en er per regio een rangorde gemaakt wordt op basis van de
volgende criteria in dalende volgorde:
1. het geslacht dat het minst vertegenwoordigd is in de raad van bestuur
2. de eenparigheid van stemmen waarmee de betrokkene werd aangeduid door de
gemeenteraad
3. de jongste kandidaat;
Overwegende dat de aanstelling en het mandaat van de leden van de raad van bestuur met
raadgevende stem voor de volledige legislatuur gelden;
Gelet op de e-mail van IGEAN van 6 februari 2019 aan de algemeen directeur en aan de
burgemeester voor de aanduiding van de leden van de raad van bestuur.
BESLUIT: met 23 jastemmen van Maarten De Bock, Clarisse De Rydt, Wouter Vanden
Bergh, Inga Verhaert, Jef Duerloo, Anita Van der Poel, Gilles Delcroix, Domien Arnold, Koen
Vanhees, Hans De Schepper, Monique Aerts, Lies Van den Keybus, Cindy De Roeve, Dieter
Beyers, Hanne Beyers, Stefanie Van Looveren, Maggy Beyers, Wies Peeters, Didier Van
Aert, Sandra Hoppenbrouwers, Silke Lathouwers, Jef Van den Bergh en Lukas Jacobs.
Artikel 1.De gemeenteraad neemt kennis van de lijst met de 15 voorgestelde kandidaat-bestuurders
voor de raad van bestuur van IGEAN milieu en veiligheid.

48 / 87

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

De gemeenteraad keurt deze lijst goed en duidt (uit deze lijst) volgende kandidaat-bestuurder
voor de raad van bestuur van IGEAN milieu en veiligheid aan om de gemeente te
vertegenwoordigen:
- de heer Maarten De Bock – Kalmthout.
Deze voordracht geldt in principe voor de volledige legislatuur 2019 – 2024.
Art. 2.Twee uittreksels van deze gemeenteraadsbeslissing zullen aan IGEAN milieu en veiligheid
worden bezorgd.
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.
Gelet op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN cv van 8 november 2003 waarbij
de oprichtingsakte van de opdrachthoudende vereniging IGEAN milieu en veiligheid verleden
werd; dat op 19 december 2003 de publicatie van de oprichtingsakte en de statuten van IGEAN
milieu & veiligheid verscheen in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad;
Gelet op de beslissing van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur,
Jeugd en Ambtenarenzaken van 1 april 2004 met betrekking tot de goedkeuring van de
oprichting en de statuten van IGEAN milieu en veiligheid;
Gelet op de buitengewone algemene vergadering van 15 juni 2007 waarbij de statutenwijziging
van IGEAN milieu en veiligheid goedgekeurd en gepubliceerd werd in de bijlagen van het
Belgisch Staatsblad op 13 augustus 2007 onder nummer 07120366;
Gelet op de buitengewone algemene vergadering van 18 december 2013 waarbij de
statutenwijziging van IGEAN milieu en veiligheid werd goedgekeurd; dat dit bevestigd werd bij
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het Ministerieel Besluit van 10 april 2014 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken,
Binnenlands bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse rand;
Gelet op de buitengewone algemene vergadering van 17 juni 2016 waarbij de statutenwijziging
en verlenging van IGEAN milieu en veiligheid tot 21 juni 2034 werd goedgekeurd; dat dit werd
bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 3 oktober 2016 van de Vlaamse minister van
Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding;
Gelet op het lidmaatschap van de gemeente bij IGEAN milieu en veiligheid;
Gelet op het artikel 431 van het decreet lokaal bestuur dat bepaalt dat IGEAN milieu en
veiligheid naast een algemene vergadering ook over een raad van bestuur beschikt; dat
volgens het artikel 434 van het decreet lokaal bestuur het aantal leden van deze raad van
bestuur maximaal 15 bedraagt.
Gelet op het artikel 18 van de statuten van IGEAN milieu en veiligheid waarin de concrete
voordrachtregeling is opgenomen; dat het resultaat hiervan is opgenomen in een lijst van 15
kandidaat-bestuurders voor de raad van bestuur van IGEAN milieu en veiligheid ;
Overwegende dat de benoeming van deze kandidaat-bestuurders wordt voorgelegd aan de
buitengewone algemene vergadering van 20 maart 2019;
Gelet op het artikel 440 van het decreet lokaal bestuur waarbij aan de vergaderingen van de
raad van bestuur eveneens kan worden deelgenomen door rechtstreeks door verschillende
gemeenten aangewezen afgevaardigden die lid zijn met raadgevende stem;
Overwegende dat de statuten de criteria vermelden die bepalend zijn voor de wijze van
aanwijzing van die afgevaardigden, die altijd raadsleden zijn die in de betrokken gemeenten
verkozen zijn op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van
burgemeester en schepenen;
Gelet op het artikel 16 §2 van de statuten van IGEAN milieu en veiligheid dat bepaalt dat er per
regio maximaal 1 bestuurder met raadgevende stem kan aangeduid worden, rekening houdend
met volgende criteria in dalende volgorde:
1. het geslacht dat het minst vertegenwoordigd is in de raad van bestuur
2. de eenparigheid van stemmen waarmee de betrokkene werd aangeduid door de
gemeenteraad
3. de jongste kandidaat.
Gezien alle door de gemeenten voorgedragen kandidaat-bestuurders met raadgevende stem
per regio worden gerangschikt op basis van voormelde criteria en dat de buitengewone
algemene vergadering van 20 maart 2019 akte neemt van de per regio best gerangschikte
kandidaat-bestuurder met raadgevende stem;
Gelet dat de aanstelling en het mandaat van de leden van de raad van bestuur in principe
gelden voor de volledige legislatuur;
Gelet op het besluit van de raad van bestuur van 5 december 2018 om de buitengewone
algemene vergadering te organiseren in de burelen van IGEAN, gelegen aan de
Doornaardstraat 60 te Wommelgem op woensdag 20 maart 2019 om 19u. met als enige
agendapunt het benoemen van de leden van de raad van bestuur;
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Gelet op het schrijven van IGEAN milieu en veiligheid van 6 februari 2019 waarbij de uitnodiging
en de dagorde voor de buitengewone algemene vergadering van 20 maart 2019 aan alle
deelnemers werd bezorgd;
Gelet dat alle documenten via het infonet ter beschikking werden gesteld van alle deelnemers;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van heden betreffende de aanduiding van de
vertegenwoordiger van de gemeente voor de algemene vergaderingen van IGEAN milieu en
veiligheid aangeduid voor de ganse legislatuur 2019-2024;
Gelet op het artikel 432 van het decreet lokaal bestuur en het artikel 34 §1 van de statuten die
bepalen dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor
elke algemene vergadering;
Gelet op de e-mail van IGEAN van 15 januari 2019 aan de algemeen directeur en aan de
burgemeester met uitgebreide informatie over de aanduiding van vertegenwoordigers;
Gelet op de e-mail van IGEAN van 6 februari 2019 aan de algemeen directeur en aan de
burgemeester voor de aanduiding van de leden van de raad van bestuur;
BESLUIT: met 23 jastemmen van Maarten De Bock, Clarisse De Rydt, Wouter Vanden Bergh,
Inga Verhaert, Jef Duerloo, Anita Van der Poel, Gilles Delcroix, Domien Arnold, Koen Vanhees,
Hans De Schepper, Monique Aerts, Lies Van den Keybus, Cindy De Roeve, Dieter Beyers,
Hanne Beyers, Stefanie Van Looveren, Maggy Beyers, Wies Peeters, Didier Van Aert, Sandra
Hoppenbrouwers, Silke Lathouwers, Jef Van den Bergh en Lukas Jacobs
Artikel 1.De gemeenteraad neemt kennis van de dagorde van de buitengewone algemene vergadering
van IGEAN milieu en veiligheid die zal gehouden worden in de burelen van IGEAN, gelegen
aan de Doornaardstraat 60 te Wommelgem op woensdag 20 maart 2019 om 19u evenals van
alle daarbij horende documenten en keurt op basis hiervan de benoeming goed van volgende
leden voor de raad van bestuur:
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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

Art. 2.De vertegenwoordiger van de gemeente, die met een afzonderlijk besluit werd benoemd, wordt
gemandateerd om op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN milieu en veiligheid
van 20 maart 2019 deel te nemen aan de bespreking over de in het artikel 1 vermelde
agendapunten en te beraadslagen en te beslissen overeenkomstig dit besluit en verder al het
nodige te doen om de volledige agenda af te werken.
Art. 3.Twee uittreksels van deze gemeenteraadsbeslissing zullen aan IGEAN milieu en veiligheid
worden bezorgd.
16. Dienstverlenende vereniging IGEAN dienstverlening: aanduiding van vertegenwoordigers
en plaatsvervangers in de algemene vergadering en beleidsgroep energie.
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op het K.B. van 3 januari 1969 tot oprichting van de coöperatieve vennootschap
Intercommunale Grondbeleid en Expansie Antwerpen, verder IGEAN cv genoemd;
Gelet op de statuten verschenen in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 8 juli 1969;
Gelet op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN cv van 8 november 2003
waarmee IGEAN cv werd omgevormd tot een dienstverlenende vereniging IGEAN
dienstverlening;
Gelet op de publicatie van de daarbij horende statutenwijziging in de bijlagen van het Belgisch
Staatsblad op 19 december 2003;
Gelet op de beslissing van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur,
Jeugd en Ambtenarenzaken van 1 april 2004 houdende goedkeuring van de wijzigingen van
de statuten en de omvorming van IGEAN cv in een dienstverlenende vereniging;
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Gelet op de buitengewone algemene vergadering van 15 juni 2007 waarbij de statutenwijziging
van IGEAN dienstverlening werd goedgekeurd en gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch
Staatsblad op 13 augustus 2007 onder nummer 07120366;
Gelet op de buitengewone algemene vergadering van 18 december 2013 waarbij de
statutenwijziging van IGEAN dienstverlening werd goedgekeurd en bevestigd bij het
Ministerieel Besluit van 10 april 2014 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken,
Binnenlands bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse rand;
Gelet op de buitengewone algemene vergadering van 17 juni 2016 waarbij de statutenwijziging
en verlenging van IGEAN dienstverlening tot 21 juni 2034 werd goedgekeurd;
Gelet dat deze statutenwijziging werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 3 oktober 2016
van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en
Armoedebestrijding;
Overwegende dat in uitvoering van het nieuwe decreet lokaal bestuur en de daarin voorziene
bestuursorganen, een statutenwijziging werd goedgekeurd op de buitengewone algemene
vergadering van 19 december 2018;
Overwegende dat bij het begin van een nieuwe legislatuur de lokale besturen nieuwe
vertegenwoordigers moeten aanduiden voor de verschillende organen en beleidsgroepen van
de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waarvan het lokaal bestuur deel uitmaakt;
Gelet op het lidmaatschap van de gemeente bij IGEAN dienstverlening;
Overwegende dat de gemeente dus voor IGEAN dienstverlening nieuwe vertegenwoordigers
en plaatsvervangers moet aanduiden voor volgende vergaderingen:
- algemene vergadering,
- beleidsgroep energie.
Algemene vergadering
Gelet op het artikel 432 van het decreet lokaal bestuur en het artikel 33 §1 van de statuten van
IGEAN dienstverlening die bepalen dat de algemene vergadering samengesteld is uit de
vertegenwoordigers van de deelnemers; dat de vertegenwoordigers rechtstreeks aangewezen
worden door de gemeenteraad uit hun leden; dat iedere gemeente minstens één afgevaardigde
en ook één plaatsvervanger aanduidt;
Gelet op het artikel 447 van het decreet lokaal bestuur dat bepaalt dat er een
onverenigbaarheid bestaat tussen vertegenwoordiger op de algemene vergadering en lid van
een van de andere organen (raad van bestuur);
Overwegende dat de aanstelling van één vertegenwoordiger en één plaatsvervanger bij
voorkeur geldt voor de volledige legislatuur; dat de vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering;
Beleidsgroep energie
GeIet op het feit dat GEAN dienstverlening erkend is als energiehuis voor het verstrekken van
energieleningen;
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Gelet op het artikel 9 van de samenwerkingsovereenkomst die hiertoe afgesloten werd tussen
IGEAN dienstverlening en de gemeente dat voorziet de oprichting van een beleidsgroep die
instaat voor het verder operationaliseren van de goede werking van het energiehuis;
Overwegende dat elke gemeente één effectief en één plaatsvervangend lid aanduidt voor deze
beleidsgroep;
Gelet op het feit dat de desbetreffende vertegenwoordiger die aangesteld wordt minstens
gemeenteraadslid is;
Overwegende dat de aanstelling én het mandaat van deze vertegenwoordiger en
plaatsvervanger geldt bij voorkeur voor de volledige legislatuur;
Gelet op de e-mail van IGEAN van 15 januari 2019 aan de algemeen directeur en aan de
burgemeester met uitgebreide informatie over de aanduiding van vertegenwoordigers;
Na geheime stemming;
BESLUIT: met 23 jastemmen van Maarten De Bock, Clarisse De Rydt, Wouter Vanden
Bergh, Inga Verhaert, Jef Duerloo, Anita Van der Poel, Gilles Delcroix, Domien Arnold, Koen
Vanhees, Hans De Schepper, Monique Aerts, Lies Van den Keybus, Cindy De Roeve, Dieter
Beyers, Hanne Beyers, Stefanie Van Looveren, Maggy Beyers, Wies Peeters, Didier Van
Aert, Sandra Hoppenbrouwers, Silke Lathouwers, Jef Van den Bergh en Lukas Jacobs
Artikel 1.De gemeenteraad duidt volgende vertegenwoordigers en plaatsvervangers aan voor IGEAN
dienstverlening:
Algemene vergadering
Vertegenwoordiger: mevrouw Wies Peeters, gemeenteraadslid
Plaatsvervanger: de heer Wouter Vanden Bergh, gemeenteraadslid.
Beleidsgroep energie
Vertegenwoordiger: Silke Lathouwers, schepen.
Deze aanstellingen gelden in principe voor de volledige legislatuur 2019 – 2024.
Art. 2.Twee uittreksels van deze gemeenteraadsbeslissing zullen aan IGEAN dienstverlening worden
bezorgd.
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.
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op het K.B. van 3 januari 1969 tot oprichting van de coöperatieve vennootschap
Intercommunale Grondbeleid en Expansie Antwerpen, verder IGEAN cv genoemd;
Gelet op de statuten verschenen in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 8 juli 1969;
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Gelet op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN cv van 8 november 2003
waarmee IGEAN cv werd omgevormd tot een dienstverlenende vereniging IGEAN
dienstverlening;
Gelet op de publicatie van de daarbij horende statutenwijziging in de bijlagen van het Belgisch
Staatsblad op 19 december 2003;
Gelet op de beslissing van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur,
Jeugd en Ambtenarenzaken van 1 april 2004 houdende goedkeuring van de wijzigingen van
de statuten en de omvorming van IGEAN cv in een dienstverlenende vereniging;
Gelet op de buitengewone algemene vergadering van 15 juni 2007 waarbij de statutenwijziging
van IGEAN dienstverlening werd goedgekeurd en gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch
Staatsblad op 13 augustus 2007 onder nummer 07120366;
Gelet op de buitengewone algemene vergadering van 18 december 2013 waarbij de
statutenwijziging van IGEAN dienstverlening werd goedgekeurd en bevestigd bij het
Ministerieel Besluit van 10 april 2014 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken,
Binnenlands bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse rand;
Gelet op de buitengewone algemene vergadering van 17 juni 2016 waarbij de statutenwijziging
en verlenging van IGEAN dienstverlening tot 21 juni 2034 werd goedgekeurd;
Gelet dat deze statutenwijziging werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 3 oktober 2016
van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en
Armoedebestrijding;
Gelet op het lidmaatschap van de gemeente bij IGEAN dienstverlening;
Gelet op het artikel 431 van het decreet lokaal bestuur dat bepaalt dat IGEAN dienstverlening
naast een algemene vergadering ook over een raad van bestuur beschikt; dat het artikel 434
van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat het aantal leden van deze raad van bestuur
maximaal 15 bedraagt;
Overwegende dat de concrete voordracht regeling is opgenomen in het artikel 17 van de
statuten van IGEAN dienstverlening;
Gezien het resultaat hiervan een lijst is van 15 kandidaat-bestuurders voor de raad van bestuur
van IGEAN dienstverlening;
Overwegende dat de benoeming van deze kandidaat-bestuurders wordt voorgelegd aan de
buitengewone algemene vergadering van 20 maart 2019;
Gelet op het artikel 440 van het decreet lokaal bestuur dat bepaalt dat aan de vergaderingen
van de raad van bestuur eveneens kan worden deelgenomen door rechtstreeks door
verschillende gemeenten aangewezen afgevaardigden die lid zijn met raadgevende stem;
Gelet op de statuten die de criteria vermelden die bepalend zijn voor de wijze van aanwijzing
van die afgevaardigden, die altijd raadsleden zijn die in de betrokken gemeenten verkozen zijn
op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester
en schepenen;
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Gelet op het artikel 15§2 van de statuten van IGEAN dienstverlening dat bepaalt dat er per
regio maximaal 1 bestuurder met raadgevende stem kan aangeduid worden, rekening houdend
met volgende criteria in dalende volgorde:
1. het geslacht dat het minst vertegenwoordigd is in de raad van bestuur
2. de eenparigheid van stemmen waarmee de betrokkene werd aangeduid door de
gemeenteraad
3. de jongste kandidaat.
Gezien alle door de gemeenten voorgedragen kandidaat-bestuurders met raadgevende stem
per regio gerangschikt worden op basis van voormelde criteria; dat de buitengewone algemene
vergadering van 20 maart 2019 akte neemt van de per regio best gerangschikte kandidaatbestuurder met raadgevende stem;
Gelet op het feit dat de aanstelling en het mandaat van de leden van de raad van bestuur in
principe gelden voor de volledige legislatuur;
Gelet op het besluit van de raad van bestuur van 5 december 2018 om de buitengewone
algemene vergadering te organiseren in de burelen van IGEAN, gelegen aan de
Doornaardstraat 60 te Wommelgem op woensdag 20 maart 2019 om 19u. met als enige
agendapunt het benoemen van de leden van de raad van bestuur;
Gelet op het schrijven van IGEAN dienstverlening van 6 februari 2019 waarbij de uitnodiging
en de dagorde voor de buitengewone algemene vergadering van 20 maart 2019 aan alle
deelnemers wordt bezorgd;
Gelet op de documenten die via het infonet ter beschikking gesteld worden van alle
deelnemers;
Gelet op het afzonderlijke besluit van de gemeenteraad van heden betreffende de aanduiding
de vertegenwoordiger van de gemeente voor de algemene vergaderingen van IGEAN
dienstverlening aangeduid.
Gelet op het artikel 432 van het decreet lokaal bestuur en het artikel 33§1 van de statuten die
bepalen dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor
elke algemene vergadering;
Gelet op de e-mail van IGEAN van 15 januari 2019 aan de algemeen directeur en aan de
burgemeester met uitgebreide informatie over de aanduiding van vertegenwoordigers;
Gelet op de e-mail van IGEAN van 6 februari 2019 aan de algemeen directeur en aan de
BESLUIT: met 23 jastemmen van Maarten De Bock, Clarisse De Rydt, Wouter Vanden
Bergh, Inga Verhaert, Jef Duerloo, Anita Van der Poel, Gilles Delcroix, Domien Arnold, Koen
Vanhees, Hans De Schepper, Monique Aerts, Lies Van den Keybus, Cindy De Roeve, Dieter
Beyers, Hanne Beyers, Stefanie Van Looveren, Maggy Beyers, Wies Peeters, Didier Van
Aert, Sandra Hoppenbrouwers, Silke Lathouwers, Jef Van den Bergh en Lukas Jacobs.
Artikel 1.De gemeenteraad neemt kennis van de dagorde van de buitengewone algemene vergadering
van IGEAN dienstverlening die zal gehouden worden in de burelen van IGEAN, gelegen aan
de Doornaardstraat 60 te Wommelgem op woensdag 20 maart 2019 om 19u. evenals van alle
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daarbij horende documenten en keurt op basis hiervan de benoeming goed van volgende leden
voor de raad van bestuur:
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

Art. 2.De vertegenwoordiger van de gemeente, die met een afzonderlijk besluit werd benoemd, wordt
gemandateerd om op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN dienstverlening van
20 maart 2019 deel te nemen aan de bespreking over de in het artikel 1 vermelde
agendapunten en te beraadslagen en te beslissen overeenkomstig dit besluit en verder al het
nodige te doen om de volledige agenda af te werken.
Art. 3.Twee uittreksels van deze gemeenteraadsbeslissing zullen aan IGEAN dienstverlening worden
bezorgd.
18. Dienstverlenende vereniging Cipal: aanduiding van de vertegenwoordiger van de
gemeente voor de algemene vergaderingen.
Gelet op het decreet lokaal bestuur en in het bijzonder op het artikel 40 inzake de bevoegdheid
van de gemeenteraad;
Gelet op titel 3 van het DLB inzake de intergemeentelijke samenwerking en meer bepaald art.
445 dat bepaalt dat er, in geval van algehele vernieuwing van de gemeenteraden, binnen de
eerste drie maanden van het jaar volgend op dat van de verkiezingen, een algemene
vergadering moet worden bijeengeroepen waarbij tot een algehele vervanging van de raad van
bestuur wordt overgegaan;
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van de dienstverlenende vereniging Cipal
(hierna kortweg “Cipal”);
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Gelet op de statuten van Cipal en in het bijzonder op het artikel 35 inzake de samenstelling
van de algemene vergadering;
Overwegende dat het artikel 432 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de
vertegenwoordigers op de algemene vergadering rechtstreeks door de gemeenteraden
aangewezen worden uit hun leden;
Gelet op de oproeping van 22 januari 2019 tot de bijzondere algemene vergadering van Cipal
van 22 maart 2019 met de volgende agendapunten:
- Benoeming van de leden van de raad van bestuur
- Akteneming van de gemeenteraadsbeslissingen tot aanduiding van een lid van de raad
van bestuur met raadgevende stem en bepaling van de rangorde
- Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering
Gelet op de toelichtende nota van Cipal betreffende de agendapunten van de bijzondere
algemene vergadering van 22 maart 2019;
Gelet op het artikel 30 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten dat de
voorwaarden met betrekking tot de toepassing van de in house-exceptie bepaalt;
Overwegende dat het belangrijk is dat de deelnemers van Cipal beroep kunnen doen op de in
house-exceptie en derhalve opdrachten kunnen toevertrouwen aan Cipal zonder dat de formele
aanbestedingsprocedure moet worden gevoerd;
Overwegende dat de in house-exceptie onder meer inhoudt dat er sprake moet zijn van een
‘gezamenlijke controle’, hetgeen concreet betekent dat de besluitvormingsorganen van Cipal
moeten worden samengesteld uit vertegenwoordigers van alle deelnemers waarbij individuele
vertegenwoordigers verscheidene of alle deelnemers kunnen vertegenwoordigen;
Gelet op het volgende voorstel van gezamenlijke voordrachtlijst van 15 kandidaat-bestuurders:
Dries Wim, burgemeester Genk
Eens Karolien, schepen Tessenderlo
Fourie Lore, schepen Landen
Geypen Greet, schepen Mechelen
Iacopucci Pietro, schepen Waregem
Janssens Lieven, burgemeester Vorselaar
Mannaert Dieter, schepen Dendermonde
Matheï Steven, burgemeester Peer
Moons Jan, schepen Heist-op-den-Berg
Paredaens Koen, schepen Zoersel
Stijnen Francis, schepen Turnhout
Thijs Heidi, gemeenteraadslid Zutendaal
Vancraeyenest Lawrence, schepen Edegem
Vandeweerd Sofie, burgemeester Dilsen-Stokkem
Verbeeck Paul, burgemeester Nijlen
Overwegende dat deze gezamenlijke voordrachtlijst tot stand kwam na een uitgebreide
consultatie- en overlegronde door de uittredende voorzitter van Cipal;
Overwegende dat bij de opmaak van deze gezamenlijke voordrachtlijst o.m. rekening
gehouden werd met de decretale en statutaire bepalingen, geografische verdeling,
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bevolkingscijfers, politieke verdeling, man/vrouw verhouding, continuïteit/vernieuwing binnen
de raad van bestuur;
Na geheime stemming,
BESLUIT: met 23 jastemmen van Maarten De Bock, Clarisse De Rydt, Wouter Vanden
Bergh, Inga Verhaert, Jef Duerloo, Anita Van der Poel, Gilles Delcroix, Domien Arnold, Koen
Vanhees, Hans De Schepper, Monique Aerts, Lies Van den Keybus, Cindy De Roeve, Dieter
Beyers, Hanne Beyers, Stefanie Van Looveren, Maggy Beyers, Wies Peeters, Didier Van
Aert, Sandra Hoppenbrouwers, Silke Lathouwers, Jef Van den Bergh en Lukas Jacobs.
Artikel 1.Als vertegenwoordiger van de gemeente op de algemene vergaderingen van Cipal wordt, voor
de duur van de legislatuur 2019-2024, aangeduid:
mevrouw Inga Verhaert, gemeenteraadslid
met als plaatsvervanger de heer Wouter Vanden Bergh, raadslid.
Art. 2.De gemeenteraad keurt de voormelde gezamenlijke voordrachtlijst van 15 kandidaatbestuurders goed.
Art. 3.De vertegenwoordiger van de gemeente wordt gemandateerd om op de bijzondere algemene
vergadering van Cipal van 22 maart 2019 te handelen en te beslissen conform dit besluit. Indien
deze algemene vergadering niet geldig zou kunnen beraadslagen of indien deze algemene
vergadering om welke reden dan ook zou worden verdaagd, dan blijft de vertegenwoordiger
van de gemeente gemachtigd om deel te nemen aan elke volgende vergadering met dezelfde
agenda.
Art. 4.Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en
in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan Cipal dv, Bell-Thelephonelaan 2D te
2440 Geel.
19. Dienstverlenende vereniging IKA: voordracht van een kandidaat-bestuurder en aanduiding
van een gemeentelijke vertegenwoordiger in de Algemene Vergaderingen.
Gelet op het decreet lokaal bestuur en in het bijzonder op het artikel 40 inzake de bevoegdheid
van de gemeenteraad en op titel 3 inzake de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op de deelneming van de gemeente aan de dienstverlenende vereniging IKA,
Investeringsintercommunale voor de gemeenten van de Kempen en het Antwerpse, afgekort
tot IKA;
Gelet op de statuten van IKA, inzonderheid de bepalingen betreffende de voordracht en aanduiding door de gemeenten van de mandatarissen met het oog op de vertegenwoordiging van de
gemeenten in de dienstverlenende vereniging;
Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekend schrijven van 17 januari 2019 werd
opgeroepen deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van IKA die op 19
maart 2019 plaats heef om 18u in de E10 Hoeve, Kapelstraat 8 a - 2960 Brecht;
59 / 87

Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt
dat de deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers voor een Algemene Vergadering van
een dienstverlenende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden
van de gemeenteraad en dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient
te worden herhaald voor elke Algemene Vergadering;
Gelet op het feit dat de vertegenwoordigers voor een algemene vergadering aangeduid kunnen
worden voor de volledige duurtijd van de gemeentelijke legislatuur, namelijk tot einde 2024;
Gelet op het feit dat de decretale en statutaire onverenigbaarheden, zoals beschreven in het
documentatiedossier dat aan de deelnemende gemeente overgemaakt werd, ook gelden voor
de vertegenwoordigers op de algemene vergadering en dat de vertegenwoordigers niet als
kandidaat-lid mogen voorgedragen worden voor de Raad van Bestuur;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Na geheime stemming;
BESLUIT: met 23 jastemmen van Maarten De Bock, Clarisse De Rydt, Wouter Vanden
Bergh, Inga Verhaert, Jef Duerloo, Anita Van der Poel, Gilles Delcroix, Domien Arnold, Koen
Vanhees, Hans De Schepper, Monique Aerts, Lies Van den Keybus, Cindy De Roeve, Dieter
Beyers, Hanne Beyers, Stefanie Van Looveren, Maggy Beyers, Wies Peeters, Didier Van
Aert, Sandra Hoppenbrouwers, Silke Lathouwers, Jef Van den Bergh en Lukas Jacobs.
Artikel 1.De gemeenteraad keurt de agenda van de algemene vergadering in buitengewone zitting van
de dienstverlenende vereniging IKA op 19 maart 2019 met volgende agendapunten
goed:
1. Vaststelling van de voordrachten van de gemeenteraden voor de benoemingen aan de
algemene vergadering van de deelnemers
2. Statutaire ontslagnemingen en benoemingen.
Art. 2
De heer Didier Van Aert, gemeenteraadslid, wordt voorgedragen als kandidaat-lid voor de
Raad van Bestuur van de dienstverlenende vereniging, voor een duur van zes jaar, vanaf de
Algemene Vergadering van 19 maart 2019 tot aan de eerste Algemene Vergadering in het jaar
2025.
Art. 3.Mevrouw Lies Van den Keybus, gemeenteraadslid, wordt aangeduid als vertegenwoordiger op
de (Buitengewone) Algemene Vergaderingen voor de periode van heden tot het einde van de
gemeentelijke legislatuur.
Art. 4.De heer Jef Duerloo, gemeenteraadslid, wordt aangeduid als plaatsvervangend
vertegenwoordiger op de (Buitengewone) Algemene Vergaderingen voor de periode van heden
tot het einde van de gemeentelijke legislatuur.
Art. 5.De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de Algemene Vergadering in
buitengewone zitting van de dienstverlenende vereniging op 19 maart 2019, wordt opgedragen
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zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van
heden inzake voormelde artikelen.
Art. 6.Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van voormelde
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de dienstverlenende
vereniging IKA, ter attentie van het secretariaat, p/a Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle.
20. Intergemeentelijke vereniging Pontes: aanduiding van een vertegenwoordiger en een
plaatsvervanger in de algemene vergaderingen.
Gelet op het decreet lokaal bestuur en in het bijzonder op de artikels 34, 43 en 432 inzake de
bevoegdheid van de gemeenteraad en de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de intergemeentelijke vereniging PONTES;
Gelet op de uitnodiging voor de algemene vergadering van PONTES op 27 maart 2019;
Gelet op de e-mails van 30 november 2018 en van 6 december 2018 vanwege PONTES
betreffende de vernieuwing van de mandaten in de intergemeentelijke samenwerking en de
uitnodigingsbrief van 6 februari 2019 betreffende de uitnodiging voor de algemene vergadering
van 27 maart 2019;
Gelet op de inhoud van de agenda voor de bijzondere algemene vergadering van 27 maart
2019:
1. Algemene vergadering: verslag 19 december 2018 – goedkeuring
2. Bestuursorganen: samenstelling raad van bestuur (effectieve leden) – goedkeuring
3. Bestuursorganen: samenstelling raad van bestuur (leden met raadgevende stem) –
aktename
4. Financiën: vaststelling presentiegelden bestuursperiode 2013-2018 – goedkeuring;
Gelet op het artikel 432, §3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat
de deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers voor een Algemene Vergadering van
een dienstverlenende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden
van de gemeenteraad en dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient
te worden herhaald voor elke Algemene Vergadering;
Gelet op het feit dat de vertegenwoordigers voor een algemene vergadering aangeduid kunnen
worden voor de volledige duurtijd van de gemeentelijke legislatuur, namelijk tot einde 2024;
Gelet op het feit dat de decretale en statutaire onverenigbaarheden, zoals beschreven in het
documentatiedossier dat aan de deelnemende gemeente overgemaakt werd, ook gelden voor
de vertegenwoordigers op de algemene vergadering en dat de vertegenwoordigers niet als
kandidaat-lid mogen voorgedragen worden voor de Raad van Bestuur;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen,
Na geheime stemming;
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BESLUIT: met 23 jastemmen van Maarten De Bock, Clarisse De Rydt, Wouter Vanden
Bergh, Inga Verhaert, Jef Duerloo, Anita Van der Poel, Gilles Delcroix, Domien Arnold, Koen
Vanhees, Hans De Schepper, Monique Aerts, Lies Van den Keybus, Cindy De Roeve, Dieter
Beyers, Hanne Beyers, Stefanie Van Looveren, Maggy Beyers, Wies Peeters, Didier Van
Aert, Sandra Hoppenbrouwers, Silke Lathouwers, Jef Van den Bergh en Lukas Jacobs.
Artikel 1.-

De gemeenteraad keurt de agenda van de bijzondere algemene vergadering van de
intergemeentelijke vereniging PONTES op 27 maart 2019 met volgende agendapunten
goed:
1. Algemene vergadering: verslag 19 december 2018 – goedkeuring
2. Bestuursorganen: samenstelling raad van bestuur (effectieve leden) – goedkeuring
3. Bestuursorganen: samenstelling raad van bestuur (leden met raadgevende stem) –
aktename
4. Financiën: vaststelling presentiegelden bestuursperiode 2013-2018 – goedkeuring.
Art. 2.De heer Gilles Delcroix, gemeenteraadslid, wordt aangeduid als vertegenwoordiger op de
(Buitengewone) Algemene Vergaderingen voor de periode van heden tot het einde van de
gemeentelijke legislatuur.
Art. 3.Mevrouw Anita Van der Poel, gemeenteraadslid, wordt aangeduid als plaatsvervangend
vertegenwoordiger op de (Buitengewone) Algemene Vergaderingen voor de periode van heden
tot het einde van de gemeentelijke legislatuur.
Art. 4.Aan de gemeentelijke vertegenwoordiger wordt de opdracht gegeven om op de Bijzondere
Algemene Vergadering van 27 maart 2019 overeenkomstig deze beslissing te stemmen, alsook
de benoemingen goed te keuren, evenals op elke andere algemene vergadering die wordt
samengeroepen ter behandeling van de agendapunten van deze vergadering.
Art. 5.Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en
zal een kopie van deze beslissing bezorgen aan de intergemeentelijke vereniging PONTES,
gevestigd te 2610 Antwerpen-Wilrijk, aan de Jules Moretuslei 2.
21. Regionaal Landschap De Voorkempen vzw: aanduiding van een gemeentelijke
vertegenwoordiger en een kandidaat-bestuurder.
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald het artikel 41 dat
stelt dat de gemeenteraad bevoegd is voor de beslissing tot oprichting van, deelname aan of
vertegenwoordiging in instellingen, verenigingen en ondernemingen;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 24 april 2008 betreffende de toetreding tot de vzw
Regionaal Landschap de Voorkempen (afgekort RLDV) (Schildesteenweg 99 te 2520 Ranst);
Gezien, ingevolge de vernieuwing van de legislatuur, tot een nieuwe voordracht van een
kandidaat-bestuurder en gemeentelijke vertegenwoordiger met plaatsvervanger dient te
worden overgegaan;
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Gaat over tot de voordracht van een kandidaat-bestuurder voor de raad van bestuur van RLDV:
Sandra Hoppenbrouwers, wonende Kruisbos 25 te 2920 Kalmthout;
Gezien bijgevolg de voordracht van Sandra Hoppenbrouwers als kandidaat-bestuurder
aanvaard wordt met 23 stemmen;
Gaat over tot voordracht van een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering met als
vervanger: Anita Van der Poel, wonende Verbiststraat 30 te 2920 Kalmthout en als vervanger
Hans De Schepper, wonende Kinderwelzijnstraat 5 te 2920 Kalmthout;
Gezien bijgevolg de voordracht van Anita Van der Poel als vertegenwoordiger en Hans De
Schepper als vervanger voor de algemene vergadering van vzw Regionaal Landschap De
Voorkempen aanvaard wordt met 23 stemmen;
BESLUIT
Artikel 1-:
Als gemeentelijke vertegenwoordiger in de algemene vergadering van de vzw Regionaal
Landschap De Voorkempen wordt aangewezen: Anita Van der Poel, wonende Verbiststraat
30 te 2920 Kalmthout. Als vervanger wordt Hans De Schepper, wonende Kinderwelzijnstraat
te 2920 Kalmthout aangeduid.
Art. 2.De gemeenteraad draagt Sandra Hoppenbrouwers wonende Kruisbos 25 te 2920 Kalmthout,
voor als kandidaat-bestuurder in de raad van bestuur van de vzw Regionaal Landschap De
Voorkempen.
Art. 3.Deze vertegenwoordigers worden aangeduid voor de volledige bestuursperiode 2019-2024.
Art. 4.Een kopie van deze beslissing zal bezorgd worden aan de vzw Regionaal Landschap De
Voorkempen (Schildesteenweg 99 te 2520 Ranst).
22. Projectvereniging Erfgoed Voorkempen: aanduiding van een effectieve vertegenwoordiger
en een raadgevend vertegenwoordiger.
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald het artikel 41 dat
stelt dat de gemeenteraad bevoegd is voor de beslissing tot oprichting van, deelname aan of
vertegenwoordiging in instellingen, verenigingen en ondernemingen;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 14 december 2015 betreffende de goedkeuring van de
oprichting van een projectvereniging 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
Onroerenderfgoeddienst (afgekort IOED);
Gezien, ingevolge de vernieuwing van de legislatuur, tot een nieuwe voordracht van een
stemgerechtigd lid met plaatsvervanger en een raadgevend lid met plaatsvervanger dient te
worden overgegaan;
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Gaat over tot voordracht van een stemgerechtigd lid: Silke Lathouwers, wonende Heuvel 34 te
2920 Kalmthout;
Gezien bijgevolg de voordracht van Silke Lathouwers als stemgerechtigd lid voor de
Projectvereniging Erfgoed Voorkempen vzw aanvaard wordt met 23 stemmen;
Gaat over tot voordracht van een raadgevend vertegenwoordiger met als plaatsvervanger:
Hans De Schepper, wonende Kinderwelzijnstraat 5 te 2920 Kalmthout en als plaatsvervanger
Jan Van Esbroeck, wonende Koningin Elisabethlaan 13 te 2920 Kalmthout;
Gezien bijgevolg de voordracht van Hans De Schepper als raadgevend vertegenwoordiger en
Jan Van Esbroeck als plaatsvervanger voor de Projectvereniging Erfgoed Voorkempen vzw
aanvaard wordt met 23 stemmen;
BESLUIT
Artikel 1.De gemeenteraad draagt Silke Lathouwers, wonende Heuvel 34 te 2920 Kalmthout, voor als
effectief stemgerechtigd lid voor de Projectvereniging Erfgoed Voorkempen.
Art. 2.De gemeenteraad draagt Hans De Schepper, wonende Kinderwelzijnstraat 5 te 2920
Kalmthout, voor als raadgevend vertegenwoordiger voor de Projectvereniging Erfgoed
Voorkempen.
Art. 3.De gemeenteraad draagt Jan Van Esbroeck, wonende Koningin Elisabethlaan 13 te 2920
Kalmthout, voor als plaatsvervangend raadgevend vertegenwoordiger
voor de
Projectverenging Erfgoed Voorkempen.
Art. 4.Deze vertegenwoordigers worden aangeduid voor de volledige bestuursperiode 2019-2024.
Art. 5.Een kopie van deze beslissing zal bezorgd worden aan de vzw Regionaal Landschap De
Voorkempen (Schildesteenweg 99 te 2520 Ranst).
23. Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten vzw (OVSG): aanduiding van een
gemeentelijke vertegenwoordiger in de algemene vergadering.
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op het lidmaatschap van de gemeente bij de onderwijsvereniging van steden en
gemeenten (OVSG), de koepel van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs;
Gelet op de e-mail vanwege OVSG van 24 januari 2019 betreffende de aanduiding van een
afgevaardigde voor de algemene vergadering van OVSG omwille van het lidmaatschap bij
OVSG;
Gelet op het voorstel van de voorzitter om schepenen van onderwijs Jef Van den Bergh aan te
duiden als vertegenwoordiger namens de gemeente in de algemene vergaderingen van OVSG;
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Gezien bijgevolg de voordracht van schepen van onderwijs Jef Van den Bergh als
gemeentelijke vertegenwoordiger in de algemene vergadering van OVSG aanvaard wordt bij
23 jastemmen;
BESLUIT:
Artikel 1.De heer Jef Van den Bergh, schepen bevoegd voor onderwijs, wonende Frans Greefslaan 1 te
Kalmthout, wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente op algemene
vergaderingen van OVSG.
Art. 2.Deze vertegenwoordiger wordt aangesteld voor de volledige bestuursperiode 2019-2024.
Art. 3.Een kopie van deze beslissing zal worden overgemaakt aan OVSG, Bischoffsheimlaan1-8 te
1000 Brussel.
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.
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op het feit dat de gemeente lid is van de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten,
(afgekort VVSG);
Gelet op de vernieuwing van de gemeenteraad en het bijgevolg aangewezen is om over te
gaan tot de aanduiding van een gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervangend
vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van VVSG;
Gelet op de e-mail van 31 januari 2019 vanwege VVSG met de bijhorende informatienota;
Gelet op het feit dat het gemeentebestuur tevens een kandidaat-bestuurder voor de raad van
bestuur van VVSG en een kandidaat-bestuurder voor één of meedere bestuurlijke commissies
van VVSG kan voordragen;
Gaat over tot de voordracht van Stefanie Van Looveren, wonende Antoine de Preterlaan 34 te
Kalmthout, als gemeentelijke vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van deze
vereniging;
Gelet op het feit dat deze voordracht van Stefanie Van Looveren aanvaard wordt met 23
jastemmen;
Gaat over tot de voordracht van Wouter Vanden Bergh, wonende Groeneweg 56 te Kalmthout,
als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van deze
vereniging;
Gelet op het feit dat deze voordracht van Wouter Vanden Bergh aanvaard wordt met 23
stemmen;
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BESLUIT:
Artikel 1.Namens het gemeentebestuur van Kalmthout wordt Stefanie Van Looveren, wonende Antoine
De Preterlaan 34 te Kalmthout, aangeduid als gemeentelijke vertegenwoordiger voor de
algemene vergaderingen van de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG).
Wouter Vanden Bergh wonende Groeneweg 56 te Kalmthout, wordt aangeduid als
plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente voor de algemene vergaderingen van
VVSG.
Art. 2.Deze vertegenwoordigers worden aangeduid voor de volledige bestuursperiode 2019-2024.
Art. 3.Een kopie van deze beslissing wordt bezorgd aan de Vlaamse Vereniging voor Steden en
Gemeenten, Bischoffsheimlaan 1-8 te Brussel.
25. De Ideale Woning: aanduiding van een gemeentelijke vertegenwoordiger voor de algemene
vergadering en een kandidaat-bestuurder voor de raad van bestuur.
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op het feit dat de gemeente aandeelhouder is van De Ideale Woning;
Gelet op de vernieuwing van de gemeenteraad en het bijgevolg aangewezen is om over te
gaan tot de aanduiding van een gemeentelijke vertegenwoordiger voor de algemene
vergaderingen en een kandidaat-bestuurder voor de raad van bestuur van De Ideale Woning;
Gelet op de brief van 28 januari 2019 vanwege De Ideale Woning;
Gelet op het feit dat het gemeentebestuur tevens een kandidaat-bestuurder voor de raad van
bestuur van De Ideale Woning kan voordragen;
Gaat over tot de voordracht van mevrouw Wies Peeters, wonende Bloemstraat 1 te Kalmthout,
als gemeentelijke vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van deze vereniging;
Gelet op het feit dat deze voordracht van Wies Peeters aanvaard wordt met 23 jastemmen;
Gaat over tot de voordracht van mevrouw Maggy Beyers, wonende Bezemheidelaan 16b te
Kalmthout, als kandidaat-bestuurder voor de raad van bestuur van De Ideale Woning;
Gelet op het feit dat deze voordracht van Maggy Beyers aanvaard wordt met 23 jastemmen;
BESLUIT:
Artikel 1.Namens het gemeentebestuur van Kalmthout wordt mevrouw Wies Peeters, wonende
Bloemstraat 1 te Kalmthout, aangeduid als gemeentelijke vertegenwoordiger voor de algemene
vergaderingen van De Ideale Woning.
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Art. 2.Namens het gemeentebestuur van Kalmthout wordt mevrouw Maggy Beyers, wonende
Bezemheidelaan 16b te Kalmthout, aangeduid als kandidaat-bestuurder voor de raad van
bestuur van De Ideale Woning.
Art. 3.Deze vertegenwoordigers worden aangeduid voor de volledige bestuursperiode 2019-2024.
Art. 4.Een kopie van deze beslissing wordt bezorgd aan De Ideale Woning, Diksmuidelaan 276 te
2600 Berchem-Antwerpen.
26. Erkend Regionaal Samenwerkingsverband vzw (ERSV): aanduiding van een gemeentelijke
vertegenwoordiger.
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op het feit dat de gemeente lid is van het Erkend Regionaal Samenwerkingsverband
(afgekort ERSV);
Gelet op de vernieuwing van de gemeenteraad en het bijgevolg aangewezen is om over te
gaan tot de aanduiding van een gemeentelijke vertegenwoordiger voor de algemene
vergaderingen van het ERSV;
Gelet op de e-mail van 10 januari 2019 vanwege het ERSV met bijhorende documentatie;
Gaat over tot de voordracht van de heer Lukas Jacobs, wonende Den Dijk 39 te Kalmthout, als
gemeentelijke vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van deze vereniging;
Gelet op het feit dat deze voordracht van Lukas Jacobs aanvaard wordt met 23 stemmen;
BESLUIT:
Artikel 1.Namens het gemeentebestuur van Kalmthout wordt de heer Lukas Jacobs, wonende Den Dijk
39 te Kalmthout, aangeduid als gemeentelijke vertegenwoordiger voor de algemene
vergaderingen van het Erkend Regionaal Samenwerkingsverband (afgekort ERSV).
Art. 2.Deze vertegenwoordiger worden aangeduid voor de volledige bestuursperiode 2019-2024.
Art. 3.Een kopie van deze beslissing wordt bezorgd aan het ERSV, Jodenstraat 44 te 2000
Antwerpen.
27. LEADER MarkAante Kempen: aanduiding van een stemgerechtigd afgevaardigde en een
adviserend afgevaardigde in de Plaatselijke Groep LEADER MarkAante Kempen+.
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op het feit dat de gemeente deel uitmaakt van LEADER MarkAante Kempen;
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Gelet op de vernieuwing van de gemeenteraad en het bijgevolg aangewezen is om over te
gaan tot de aanduiding van een stemgerechtigde vertegenwoordiger én adviserende
vertegenwoordiger voor de Plaatselijke Groep LEADER MarkAante Kempen+ ;
Gelet op de brief van 18 januari 2019 vanwege LAEDER MarkAante Kempen;
Gaat over tot de voordracht van Sandra Hoppenbrouwers, wonende Kruisbos 25 te Kalmthout,
als gemeentelijk, stemgerechtigd vertegenwoordiger voor de Plaatselijke Groep LEADER
MarkAante Kempen+;
Gelet op het feit dat deze voordracht van Sandra Hoppenbrouwers aanvaard wordt met 23
jastemmen;
Gaat over tot de voordracht van Lea Van Looveren, wonende Den Dijk 28 te Kalmthout, als
gemeentelijk, adviserend vertegenwoordiger voor deze vereniging;
Gelet op het feit dat deze voordracht van Lea Van Looveren aanvaard wordt met 23 jastemmen;
BESLUIT:
Artikel 1.Namens het gemeentebestuur van Kalmthout wordt Sandra Hoppenbrouwers, wonende
Kruisbos 25 te Kalmthout, aangeduid als gemeentelijk, stemgerechtigd vertegenwoordiger voor
de Plaatselijke Groep LEADER MarkAante Kempen+.
Art. 2.Namens het gemeentebestuur van Kalmthout wordt Lea Van Looveren, wonende Den Dijk 28
te Kalmthout, aangeduid als gemeentelijk, adviserend vertegenwoordiger voor de Plaatselijke
Groep LEADER MarkAante Kempen+.
Art. 3.Deze vertegenwoordigers worden aangeduid voor de volledige bestuursperiode 2019-2024.
Art. 4.Een kopie van deze beslissing wordt bezorgd aan LEADER MarkAante Kempen,
Hooibeeksedijk 1 te 2440 Geel.
28. Intergemeentelijke projectvereniging Sociaal economisch laboratorium (Selab): aanduiding
van een stemgerechtigd lid en lid met raadgevende stem voor de raad van bestuur.
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op het feit dat de gemeente lid is van de Intergemeentelijke projectvereniging Sociaal
economisch laboratorium (afgekort Selab);
Gelet op de vernieuwing van de gemeenteraad en het bijgevolg aangewezen is om over te
gaan tot de aanduiding van een stemgerechtigd lid en een lid met raadgevende stem voor de
raad van bestuur van Selab;
Gelet op de e-mail van 21 december 2018 en bijhorende documenten vanwege Selab;
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Gaat over tot de voordracht van de heer Maarten De Bock, wonende Ericalaan 45 te Kalmthout,
als gemeentelijk, stemgerechtigd lid voor raad van bestuur van Selab;
Gelet op het feit dat deze voordracht van Maarten De Bock aanvaard wordt met 23 stemmen;
Gelet op het feit dat de statuten van Selab bepalen dat in de raad van bestuur van de vereniging
tevens leden met raadgevende stem zetelen, dat deze leden met raadgevende stem
raadsleden zijn die verkozen zijn op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt
van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de voordracht van mevrouw Inga Verhaert wonende Kijkuitstraat 39 te Kalmthout,
als lid met raadgevende stem voor de raad van bestuur van deze vereniging;
Gelet op het feit dat deze voordracht van Inga Verhaert aanvaard wordt met 23 stemmen;
BESLUIT:
Artikel 1.Namens het gemeentebestuur van Kalmthout wordt Maarten De Bock wonende Ericalaan 45
te Kalmthout, aangeduid als gemeentelijk stemgerechtigd lid voor de raad van bestuur van
Selab.
Art. 2.Namens het gemeentebestuur van Kalmthout wordt Inga Verhaert, wonende Kijkuitstraat 39 te
Kalmthout, aangeduid als gemeentelijk lid met raadgevende stem voor de raad van bestuur
van deze vereniging.
Art. 3.Deze vertegenwoordigers worden aangeduid voor de volledige bestuursperiode 2019-2024.
Art. 4.Een kopie van deze beslissing wordt bezorgd aan Selab, Verhoevenlei 50 te Brasschaat.

29. Lokaal Gezondheidsoverleg vzw (Logo): aanduiding van een gemeentelijk vertegenwoordiger en kandidaat-bestuurder.
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald het artikel 41 dat
stelt dat de gemeenteraad bevoegd is voor de beslissing tot oprichting van, deelname aan of
vertegenwoordiging in instellingen, verenigingen en ondernemingen;
Gelet op het feit dat de gemeente lid is van het Lokaal GezondheidsOverleg Antwerpen
(afgekort Logo);
Gezien, ingevolge de vernieuwing van de legislatuur, tot een nieuwe voordracht van een
kandidaat-bestuurder en gemeentelijke vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen
dient te worden overgegaan;
Gaat over tot de voordracht van een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van
deze vereniging: mevrouw Anita Van der Poel wonende Verbiststraat 30 te 2920 Kalmthout;
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Gezien bijgevolg de voordracht van Anita Van der Poel als vertegenwoordiger voor de
algemene vergadering van Logo Antwerpen aanvaard wordt met 23 jastemmen;
Gaat over tot de voordracht van een kandidaat-bestuurder voor de raad van bestuur van Logo:
mevrouw Cindy De Roeve wonende Zilverenhoeksteenweg 97 te 2920 Kalmthout;
Gezien bijgevolg de voordracht van Cindy De Roeve als kandidaat-bestuurder aanvaard wordt
met 23 stemmen;
BESLUIT
Artikel 1-.
Als gemeentelijke vertegenwoordiger in de algemene vergadering van Logo Antwerpen wordt
Anita Van der Poel wonende Verbiststraat 30 te 2920 Kalmthout, aangewezen.
Art. 2.De gemeenteraad draagt Cindy De Roeve wonende Zilverenhoeksteenweg 97 te 2920
Kalmthout, voor als kandidaat-bestuurder in de raad van bestuur van deze vereniging.
Art. 3.Deze vertegenwoordigers worden aangeduid voor de volledige bestuursperiode 2019-2024.
Art. 4.Een kopie van deze beslissing zal bezorgd worden aan Lokaal GezondheidsOverleg
Antwerpen (Jodenstraat 44 te Antwerpen).
30. Syndicaal onderhandelings- en overlegcomité: aanduiding van een vertegenwoordiging
namens de gemeenteraad.
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald het artikel 41 dat
stelt dat de gemeenteraad bevoegd is voor de beslissing tot oprichting van, deelname aan of
vertegenwoordiging in instellingen, verenigingen en ondernemingen;
Gelet op de vernieuwing van de gemeenteraad en het bijgevolg aangewezen is om over te
gaan tot de aanduiding van een afvaardiging in het syndicaal onderhandelings- en
overlegcomité van het overheidspersoneel namens de werkgever;
Gelet op het KB van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot
regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel,
inzonderheid op de artikelen 20 § 1, 3° en 21 §2;
Gelet op het artikel 59 van het arbeidsreglement voor het gemeentepersoneel, zoals laatste
goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 19 juni 2018, dat stelt dat het syndicaal
onderhandelings- en overlegcomité namens de wergever bestaat uit drie leden van de
gemeenteraad én drie leden van de raad voor maatschappelijk welzijn, buiten de burgemeester
die van rechtswege lid is van dit comité;
Aangezien de burgemeester van rechtswege voorzitter is van het syndicaal onderhandelingsen overlegcomité;
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Gelet op het voorstel van voorzitter om de raadsleden Monique Aerts, Clarisse De Rydt en Lies
Van den Keybus aan te duiden als de vertegenwoordigers namens de werkgever in het
syndicaal onderhandelings- en overlegcomité van het overheidspersoneel;
Gaat over tot de voordracht van Monique Aerts, wonende Turfvaartlaan 23 te Kalmthout, als
gemeentelijke vertegenwoordiger namens de werkgever in het syndicaal onderhandelings- en
overlegcomité;
Gelet op het feit dat deze voordracht van Monique Aerts aanvaard wordt met 23 jastemmen;
Gaat over tot de voordracht van Clarisse De Rydt, wonende Canadezenlaan 20 bus 6 te
Kalmthout, als gemeentelijke vertegenwoordiger namens de werkgever in het syndicaal
onderhandelings- en overlegcomité;
Gelet op het feit dat deze voordracht van Clarisse De Rydt aanvaard wordt met 23 jastemmen;
Gaat over tot de voordracht van Lies Van den Keybus, wonende Bosweg 30 te Kalmthout, als
gemeentelijke vertegenwoordiger namens de werkgever in het syndicaal onderhandelings- en
overlegcomité;
Gelet op het feit dat deze voordracht van Lies Van den Keybus aanvaard wordt met 23
jastemmen;
BESLUIT
Artikel 1.Naast de heer Lukas Jacobs, burgemeester, die van rechtswege voorzitter is van het syndicaal
onderhandelings- en overlegcomité van het overheidspersoneel, worden volgende raadsleden
aangeduid als afgevaardigden van de gemeente om deel uit te maken van dit comité en dit
voor de volledige bestuursperiode 2019-2024:
- Monique Aerts, wonende Turfvaartlaan 23 te Kalmthout,
- Clarisse De Rydt, wonende Canadezenlaan 20 bus 6 te Kalmthout,
- Lies Van den Keybus, wonende Bosweg 30 te Kalmthout.
Art. 2.Een kopie van dit besluit voor verder gevolg bezorgd worden aan de personeelsdienst van het
gemeentebestuur.
31. Interlokale vereniging Jeugdregio Noorderkempen (JoNK ILV): aanduiding van een
stemgerechtigd lid en plaatsvervangend lid in het beheerscomité.
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 30 maart 2015 over de toetreding tot de interlokale
vereniging Jeugdregio Noorderkempen (afgekort JoNK ILV); dat deze interlokale vereniging als
doelstelling heeft het jeugdbeleid - in de ruime zin van het woord - van de deelnemende
gemeenten te stimuleren en op elkaar af te stemmen; dat het de bedoeling is om
intergemeentelijk overleg te creëren en intergemeentelijke jeugdactiviteiten en projecten op te
zetten; dat op deze manier de beschikbare middelen voor jeugdbeleid efficiënt kunnen ingezet
worden; dat de gemeenten Brasschaat, Brecht, Essen, Kalmthout, Kapellen, Stabroek en
Wuustwezel deel uitmaken van dit samenwerkingsverband;
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Gelet op de vernieuwing van de gemeenteraad en het bijgevolg aangewezen is om over te
gaan tot de aanduiding van een stemgerechtigd lid en een plaatsvervangend lid voor het
beheerscomité van deze interlokale vereniging;
Gelet op het voorstel van het schepencollege om als stemgerechtigd lid voor het beheerscomité
van deze interlokale vereniging de schepen bevoegd voor jeugd, Silke Lathouwers, aan te
duiden;
Gelet op het feit dat ook een plaatsvervangend lid moet worden aangeduid voor het
beheerscomité van deze vereniging;
Gaat over tot voordracht van de heer Domien Arnold als plaatsvervangend vertegenwoordiger
van de gemeente in JoNK ILV;
Gelet op het feit dat deze voordracht van Domien Arnold als plaatsvervangend
vertegenwoordiger voor de het beheerscomité van JoNK ILV aanvaard wordt met 23
jastemmen;
BESLUIT:
Artikel 1.Namens het gemeentebestuur van Kalmthout wordt de schepen bevoegd voor jeugd, Silke
Lathouwers, wonende Heuvel 34 te Kalmthout, aangeduid als stemgerechtigd lid voor het
beheerscomité van JoNK ILV.
Art. 2.Namens het gemeentebestuur van Kalmthout wordt Domien Arnold, wonende Jos
Tilborghsstraat 74 te Kalmthout, aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor het
beheerscomité van dit samenwerkingsverband.
Art. 3.Deze vertegenwoordigers worden aangeduid voor de volledige bestuursperiode 2019-2024.
Art. 4.Een kopie van deze beslissing wordt voor verder gevolg bezorgd aan de gemeentelijke
jeugdconsulent.
32. Poolstok: aanduiding van een gemeentelijke vertegenwoordiger.
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald het artikel 41 dat
stelt dat de gemeenteraad bevoegd is voor de beslissing tot oprichting van, deelname aan of
vertegenwoordiging in instellingen, verenigingen en ondernemingen;
Gelet op het feit dat de gemeente lid is van Poolstok, het Vlaamse Selectiecentrum voor
Overheidspersoneel;
Overwegende dat het wenselijk is een gemeentelijke vertegenwoordiger in de algemene
vergaderingen van Poolstok aan te stellen, om er namens de gemeente geldig te kunnen
optreden tijdens de bestuursperiode 1 januari 2019 tot 31 december 2024;
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Gezien, ingevolge de vernieuwing van de legislatuur, tot een nieuwe voordracht van een
gemeentelijke vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen dient te worden
overgegaan;
Gaat over tot de voordracht van een gemeentelijke vertegenwoordiger voor de algemene
vergaderingen van Poolstok: de heer Lukas Jacobs, wonende Den Dijk 39 te Kalmthout;
Gelet op het feit dat deze voordracht van Lukas Jacobs als gemeentelijke vertegenwoordiger
voor de algemene vergaderingen van deze organisatie aanvaard wordt met 23 jastemmen;
BESLUIT
Artikel 1.De gemeenteraad duidt Lukas Jacobs, burgemeester, wonende Den Dijk 39 te Kalmthout, aan
als gemeentelijke vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van Poolstok.
Art. 2.Deze afgevaardigde wordt aangeduid voor de volledige bestuursperiode 2019-2024.
Art. 3.Een kopie van deze beslissing wordt bezorgd aan Poolstok, Technologielaan 11 te 3001
Heverlee.
33. Vereniging van gidsen van het bijenteeltmuseum van Kalmthout vzw: aanduiding van
gemeentelijke afgevaardigden.
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op het raadsbesluit van 13 januari 1986 betreffende het principieel akkoord toe te treden
tot de vzw Vereniging van gidsen van het bijenteeltmuseum te Kalmthout;
Gelet op het artikel 10 van de statuten dat voorschrijft dat de gemeente Kalmthout het recht
heeft zich op alle algemene vergaderingen te laten vertegenwoordigen door zes daartoe
aangestelde vertegenwoordigers;
Gelet op de vernieuwing van de gemeenteraad; dat het bijgevolg aangewezen is om over te
gaan tot de aanduiding van de afvaardiging namens de gemeente in de vzw Vereniging van
gidsen van het bijenteeltmuseum;
Gehoord de voorzitter die voorstelt om 6 gemeenteraadsleden af te vaardigen waarvan 3
namens de meerderheid en 3 namens de minderheid;
Gaat over tot de voordracht van gemeentelijke afgevaardigden voor de algemene
vergaderingen van de vzw Vereniging van gidsen van het bijenteeltmuseum van Kalmthout
namens de meerderheid:
Sandra Hoppenbrouwers, schepen bevoegd voor toerisme, wonende Kruisbos 25 te
Kalmthout,
Stefanie Van Looveren, gemeenteraadslid, wonende Antoine De Preterlaan 34 te Kalmthout,
Hanne Beyers, gemeenteraadslid, wonende Foxemaatstraat 74 te Kalmthout;
Gelet op het feit dat de voordrachten namens de meerderheid van Sandra Hoppenbrouwers,
Stefanie Van Looveren en Hanne Beyers als gemeentelijke afgevaardigden voor de raad van
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bestuur van de vzw Vereniging van gidsen van het bijenteeltmuseum te Kalmthout aanvaard
worden met 23 jastemmen;
Gaat over tot de voordracht van gemeentelijke afgevaardigden voor de algemene
vergaderingen van de vzw Vereniging van gidsen van het bijenteeltmuseum van Kalmthout
namens de minderheid:
Clarisse De Rydt, gemeenteraadslid, wonende Canadezenlaan 20 bus 6 te Kalmthout,
Anita Van der Poel, gemeenteraadslid, wonende Verbiststraat 30 te Kalmthout,
Koen Vanhees, gemeenteraadslid, wonende Voetbooglaan 15 te Kalmthout;
Gelet op het feit dat de voordrachten namens de minderheid van Clarisse De Rydt, Anita Van
der Poel en Koen Vanhees als gemeentelijke afgevaardigden voor de raad van bestuur van de
vzw Vereniging van gidsen van het bijenteeltmuseum te Kalmthout aanvaard worden met 23
jastemmen;
BESLUIT
Artikel 1.Namens het gemeentebestuur worden volgende personen afgevaardigd om de gemeente
geldig te vertegenwoordigen op de algemene vergaderingen van de vzw Vereniging van gidsen
van het bijenteeltmuseum van Kalmthout:
• Sandra Hoppenbrouwers, schepen bevoegd voor toerisme, wonende Kruisbos 25 te
Kalmthout.
• Stefanie Van Looveren, gemeenteraadslid, wonende Antoine De Preterlaan 34 te
Kalmthout
• Hanne Beyers, gemeenteraadslid, wonende Foxemaatstraat 74 te Kalmthout;
• Clarisse De Rydt, gemeenteraadslid, wonende Canadezenlaan 20 bus 6 te Kalmthout,
• Anita Van der Poel, gemeenteraadslid, wonende Verbiststraat 30 te Kalmthout,
• Koen Vanhees, gemeenteraadslid, wonende Voetbooglaan 15 te Kalmthout
Art. 2.Deze afgevaardigden worden aangeduid voor de volledige bestuursperiode 2019-2024.

Art. 3.Een kopie van deze beslissing wordt bezorgd aan de vzw Vereniging van gidsen van het
bijenteeltmuseum Kalmthout.
34. Gitok: aanduiding van afgevaardigden vanwege de inrichtende macht in de bestuurscommissie.
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald het artikel 41 dat
stelt dat de gemeenteraad bevoegd is voor de beslissing tot oprichting van, deelname aan of
vertegenwoordiging in instellingen, verenigingen en ondernemingen;
Gelet op het feit dat omwille van de vernieuwing van de gemeenteraad bijgevolg ook dient te
worden overgegaan tot de aanduiding van de afgevaardigden vanwege de inrichtende macht
in de bestuurscommissie van Gitok;
Gelet op de statuten van de bestuurscommissie van Gitok, goedgekeurd door de
gemeenteraad in zitting van 29 november 2007; dat in het artikel 4.1 van deze statuten
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opgenomen is dat de vertegenwoordigers van de inrichtende macht worden aangesteld door
de gemeenteraad, waarbij minstens één van de door de inrichtende macht aangestelde leden
als raadslid dient te behoren tot een fractie in de gemeenteraad die geen deel uitmaakt van de
bestuursmeerderheid;
Overwegende dat overeenkomstig de statuten maximaal 7 vertegenwoordigers van de
inrichtende macht mogen zetelen in de bestuurscommissie;
Gehoord de toelichting van de schepen bevoegd voor onderwijs;
Gaat over tot de verkiezing van vertegenwoordigers van de inrichtende macht
bestuurscommissie van Instituut Gitok;

in de

Gelet op het voorstel van de voorzitter om volgende raadsleden namens de meerderheid af te
vaardigen in de bestuurscommissie;
- De schepen van onderwijs Jef Van den Bergh (CD&V);
- Gemeenteraadslid Wies Peeters (CD&V);
- Gemeenteraadslid Dieter Beyers (CD&V);
- Gemeenteraadslid Lies Van den Keybus (CD&V);
Gelet op het voorstel van de fractieleiders van de oppositie om volgende raadsleden af te
vaardigen in de bestuurscommissie:
- gemeenteraadslid Clarisse De Rydt (Onafhankelijke) ;
- gemeenteraadslid Inga Verhaert (SP.a) ;
- gemeenteraadslid Gilles Delcroix (N-VA) ;
Overwegende dat de raad instemt met de voorgedragen kandidaten;
BESLUIT: met 23 jastemmen van Maarten De Bock, Clarisse De Rydt, Wouter Vanden
Bergh, Inga Verhaert, Jef Duerloo, Anita Van der Poel, Gilles Delcroix, Domien Arnold, Koen
Vanhees, Hans De Schepper, Monique Aerts, Lies Van den Keybus, Cindy De Roeve, Dieter
Beyers, Hanne Beyers, Stefanie Van Looveren, Maggy Beyers, Wies Peeters, Didier Van
Aert, Sandra Hoppenbrouwers, Silke Lathouwers, Jef Van den Bergh en Lukas Jacobs.
Artikel 1.De gemeenteraad duidt volgende raadsleden aan als vertegenwoordigers van de inrichtende
macht in de bestuurscommissie van Gitok:
• De heer Jef Van den Bergh, schepen van onderwijs, wonende Frans Greefslaan 1 te
Kalmthout,
• Mevrouw Wies Peeters, gemeenteraadslid, wonende Bloemstraat 1 te Kalmthout,
• De heer Dieter Beyers, gemeenteraadslid, wonende Jos Tilborghsstraat 4 te Kalmthout,
• Mevrouw Lies Van den Keybus, gemeenteraadslid, wonende Bosweg 30 te Kalmthout,
• Clarisse De Rydt, gemeenteraadslid, wonende Canadezenlaan 20 bus 6 te Kalmthout,
• Inga Verhaert, gemeenteraadslid, wonende Kijkuitstraat 39 te Kalmthout,
• Gilles Delcroix, gemeenteraadslid, wonende Kinderwelzijnstraat 43 te Kalmthout.
Art. 2.Deze afgevaardigden worden aangeduid voor de volledige bestuursperiode 2019-2024.
Art. 3.Een kopie van deze beslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de directie van Gitok.
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35. Scholengemeenschap GIB-Gitok: aanduiding van afgevaardigden in het beheerscomité.
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald het artikel 41 dat
stelt dat de gemeenteraad bevoegd is voor de beslissing tot oprichting van, deelname aan of
vertegenwoordiging in instellingen, verenigingen en ondernemingen;
Gelet op het raadsbesluit van 24 februari 2014 betreffende de goedkeuring van de verlenging
van de scholengemeenschap voor het gemeentelijk secundair onderwijs Instituut Gitok met het
gemeentelijk secundair onderwijs van Brasschaat, GIB, voor een periode van 1 september
2014 tot 31 augustus 2020;
Gelet op het feit dat de effectieve opvolging van de scholengemeenschap gebeurt door het
beheerscomité;
Gelet op het artikel 9 §1 van voormelde overeenkomst waarin staat dat elk schoolbestuur vier
vertegenwoordigers in het beheerscomité moet aanduiden;
Gelet op het feit dat omwille van de vernieuwing van de gemeenteraad bijgevolg ook dient te
worden overgegaan tot de aanduiding van de afgevaardigden vanwege de inrichtende macht
in het beheerscomité van de scholengemeenschap GIB-Gitok;
Gehoord de voorzitter die voorstelt om 3 mandaten te laten begeven door mandatarissen
namens de meerderheid en 1 namens de oppositie;
Gelet op het voorstel van de voorzitter om volgende raadsleden namens de meerderheid af te
vaardigen in het beheerscomité scholengemeenschap GIB-Gitok;
- De schepen van onderwijs Jef Van den Bergh (CD&V);
- Lies Van den Keybus (CD&V),
- Dieter Beyers (CD&V),
Gelet op het voorstel van de fractieleiders van de oppositie om volgende raadslid af te
vaardigen in het beheerscomité:
- Hans De Schepper (Groen);
Gezien bijgevolg de voordrachten van de hierboven vermelde raadsleden als lid van het
beheerscomité van de scholengemeenschap GIB-Gitok aanvaard worden bij 23 stemmen;
BESLUIT:
Artikel 1.De gemeenteraad duidt volgende raadsleden aan als afgevaardigden namens het
schoolbestuur van Gitok in het beheerscomité van de scholengemeenschap GIB-Gitok:
• De schepen van onderwijs Jef Van den Bergh (CD&V), wonende Frans Greefslaan 1 te
2920 Kalmthout,
• mevrouw Lies Van den Keybus (CD&V), wonende Bosweg 30 te 2920 Kalmthout,
• de heer Dieter Beyers (CD&V), wonende Jos Tilborghstraat 4 te 2920 Kalmthout;
• de heer Hans De Schepper (Groen), wonende Kinderwelzijnstraat 5 te 2920 Kalmthout.
Art. 2.Deze afgevaardigden worden aangeduid voor de volledige bestuursperiode 2019-2024.
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Art. 3.Een kopie van deze beslissing wordt overgemaakt aan de directie van Gitok en aan de
inrichtende macht van het GIB te Brasschaat.
36. Scholengemeenschap GIB-Gitok: aanduiding van een werkend en een plaatsvervangend
vertegenwoordiger in de reaffectatiecommissie.
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald het artikel 41 dat
stelt dat de gemeenteraad bevoegd is voor de beslissing tot oprichting van, deelname aan of
vertegenwoordiging in instellingen, verenigingen en ondernemingen;
Gelet op de oprichting van de scholengemeenschap GIB-Gitok sinds 1 september 1999,
goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 27 mei 1999 en de verlenging van de
scholengemeenschap GIB-Gitok tot en met 31 augustus 2020, goedgekeurd door de
gemeenteraad in zitting van 24 februari 2014;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1992 en latere wijzigingen
betreffende de verdeling van betrekkingen, de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van
betrekking, de reaffectatie, de wedertewerkstelling en de toekenning van een wachtgeld of
wachtgeldtoelage dat stelt dat elke scholengemeenschap een reaffectatiecommissie dient op
te richten;
Gelet op het artikel 12bis van het bovenvermelde besluit dat stelt dat de reaffectatiecommissie
van de scholengemeenschap samengesteld is uit evenveel vertegenwoordigers van de
inrichtende machten van de scholen van de scholengemeenschap enerzijds en de
representatieve vakorganisaties anderzijds;
Gelet op het artikel 12bis van het besluit van 29 april 1992 dat stelt dat in elke
reaffectatiecommissie van de scholengemeenschap een voorzitter en een secretaris, die
beiden door deze reaffectatiecommissie zijn aangewezen, zetelt; dat binnen deze commissie
destijds de beslissing werd genomen om de schepenen bevoegd voor onderwijs van de
gemeente Kalmthout als voorzitter van deze commissie aan te duiden, de ondervoorzitter is de
schepenen van onderwijs van Brasschaat en de secretaris van de commissie wisselt jaarlijks
tussen een personeelslid van het secretariaat van GIB en Gitok;
Gelet op het feit dat 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;
Gelet op het voorstel van voorzitter om tijdens de bestuursperiode van 1 januari 2019 tot en
met 31 december 2024 de schepen voor onderwijs Jef Van den Bergh, wonende Frans
Greefslaan 1 te Kalmthout, aan te duiden als werkend vertegenwoordiger van de gemeente
Kalmthout voor de reaffectatiecommissie GIB-Gitok;
Gelet op het voorstel van de voorzitter om Lies Van den Keybus, gemeenteraadslid, wonende
Bosweg 30 te Kalmthout, aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor deze
commissie;
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BESLUIT: met 23 jastemmen van Maarten De Bock, Clarisse De Rydt, Wouter Vanden
Bergh, Inga Verhaert, Jef Duerloo, Anita Van der Poel, Gilles Delcroix, Domien Arnold, Koen
Vanhees, Hans De Schepper, Monique Aerts, Lies Van den Keybus, Cindy De Roeve, Dieter
Beyers, Hanne Beyers, Stefanie Van Looveren, Maggy Beyers, Wies Peeters, Didier Van
Aert, Sandra Hoppenbrouwers, Silke Lathouwers, Jef Van den Bergh en Lukas Jacobs.
Artikel 1.De heer Jef Van den Bergh, schepen van onderwijs, wonende Frans Greefslaan 1 te 2920
Kalmthout, wordt aangeduid als werkend lid van de reaffectatiecommissie van de scholengemeenschap GIB-Gitok en mevrouw Lies Van den Keybus, gemeenteraadslid, wonende
Bosweg 30 te 2920 Kalmthout wordt aangeduid als plaatsvervangend lid.
Art. 2.Deze afgevaardigden worden aangeduid voor de volledige bestuursperiode 2019-2024.
Art. 3.Een kopie van deze beslissing wordt overgemaakt aan de directies van Gitok en GIB en aan
het gemeentebestuur van Brasschaat.
37. Scholengemeenschap Grens: aanduiding van afgevaardigden in het beheerscomité.
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald het artikel 41 dat
stelt dat de gemeenteraad bevoegd is voor de beslissing tot oprichting van, deelname aan of
vertegenwoordiging in instellingen, verenigingen en ondernemingen;
Gelet op het raadsbesluit van 28 april 2014 betreffende de goedkeuring van de verlenging van
de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeentelijke basisscholen van Essen, Kalmthout
en Wuustwezel voor de vorming van de scholengemeenschap ‘gemeentelijk onderwijs Grens’
met ingang van 1 september 2014 tot en met 31 augustus 2020;
Gelet op het feit dat de effectieve opvolging van de scholengemeenschap gebeurt door het
beheerscomité;
Overwegende dat conform het artikel 4 van deze overeenkomst, de gemeenteraad een lid van
het schepencollege als effectief lid moet afvaardigen in het beheerscomité van de
scholengemeenschap en een vervangend lid met hetzelfde mandaat ingeval van afwezigheid
van het effectief lid;
Gelet op de vernieuwing van de legislatuur, zodat dient overgegaan tot aanduiding van de
vertegenwoordiging in het beheerscomité vanwege de gemeente Kalmthout;
Gelet op het voorstel van de voorzitter om schepen van onderwijs, Jef Van den Bergh, af te
vaardigen als effectief lid en raadslid Lies Van den Keybus als plaatsvervangend lid;
Overwegende dat de gemeenteraad akkoord gaat met deze voordrachten;
BESLUIT: met 23 jastemmen van Maarten De Bock, Clarisse De Rydt, Wouter Vanden
Bergh, Inga Verhaert, Jef Duerloo, Anita Van der Poel, Gilles Delcroix, Domien Arnold, Koen
Vanhees, Hans De Schepper, Monique Aerts, Lies Van den Keybus, Cindy De Roeve, Dieter
Beyers, Hanne Beyers, Stefanie Van Looveren, Maggy Beyers, Wies Peeters, Didier Van
Aert, Sandra Hoppenbrouwers, Silke Lathouwers, Jef Van den Bergh en Lukas Jacobs.
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Artikel 1.De heer Jef Van den Bergh, schepen van onderwijs, wonende Frans Greefslaan 1 te 2920
Kalmthout, wordt aangeduid als effectief lid van het beheerscomité van de scholengemeenschap basisonderwijs “gemeentelijk onderwijs Grens” en mevrouw Lies Van den
Keybus, wonende Bosweg 30 te 2920 Kalmthout wordt aangeduid als plaatsvervangend lid.
Art. 2.Deze afgevaardigden worden aangeduid voor de volledige bestuursperiode 2019-2024.
Art. 3.Een kopie van deze beslissing wordt overgemaakt aan de directie van Maatjes en Kadrie en
aan het gemeentebestuur van Essen en Wuustwezel.
38. Scholengemeenschap Grens: aanduiding van een werkend en een plaatsvervangend
vertegenwoordiger in de reaffectatiecommissie.
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald het artikel 41 dat
stelt dat de gemeenteraad bevoegd is voor de beslissing tot oprichting van, deelname aan of
vertegenwoordiging in instellingen, verenigingen en ondernemingen;
Gelet op het raadsbesluit van 28 april 2014 betreffende de goedkeuring van de verlenging van
de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeentelijke basisscholen van Essen, Kalmthout
en Wuustwezel voor de vorming van de scholengemeenschap ‘gemeentelijk onderwijs Grens’
met ingang van 1 september 2014 tot en met 31 augustus 2020;
Gelet op de oprichting van een reaffectatiecommissie scholengemeenschap gemeentelijke
onderwijs Grens door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 8 augustus
2005, bekrachtigd door de gemeenteraad van 1 september 2005; dat deze commissie tot doel
heeft uitspraak te doen inzake de reaffectatie of wedertewerkstelling van de personeelsleden
die ter beschikking werden gesteld wegens ontstentenis van betrekking in de instellingen van
het gewoon en buitengewoon basisonderwijs die behoren tot de scholengemeenschap
gemeentelijk onderwijs Grens;
Gelet op het huishoudelijk reglement van de reaffectatiecommissie scholengemeenschap
Grens, goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen in zittingen van 8
augustus 2005 en 29 augustus 2005, bekrachtigd door de gemeenteraad in zitting van 1
september 2005, dat bepaalt dat het aantal vertegenwoordigers vanuit de schoolbesturen en
de representatieve vakverenigingen 7 bedraagt;
Overwegende dat binnen het beheerscomité van de scholengemeenschap Grens werd
afgesproken dat vanuit het gemeentebestuur van Kalmthout 2 leden kunnen aangeduid worden
voor de reaffectatiecommissie, met name de schepen van onderwijs en één directeur van één
van de basisscholen en dat volgens het huishoudelijk reglement zowel een werkend als een
plaatsvervangend vertegenwoordiger moet aangeduid worden;
Gelet op de vernieuwing van de legislatuur zodat dient overgegaan tot aanduiding van de
vertegenwoordiging in de reaffectatiecommissie van de scholengemeenschap gemeentelijk
onderwijs Grens vanwege de gemeente Kalmthout;
Gelet op het voorstel van de voorzitter om schepen van onderwijs, Jef Van den Bergh, af te
vaardigen als effectief lid en raadslid Lies Van den Keybus als plaatsvervangend lid;
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BESLUIT: met 23 jastemmen van Maarten De Bock, Clarisse De Rydt, Wouter Vanden
Bergh, Inga Verhaert, Jef Duerloo, Anita Van der Poel, Gilles Delcroix, Domien Arnold, Koen
Vanhees, Hans De Schepper, Monique Aerts, Lies Van den Keybus, Cindy De Roeve, Dieter
Beyers, Hanne Beyers, Stefanie Van Looveren, Maggy Beyers, Wies Peeters, Didier Van
Aert, Sandra Hoppenbrouwers, Silke Lathouwers, Jef Van den Bergh en Lukas Jacobs.
Artikel 1.De heer Jef Van den Bergh, schepen van onderwijs, wonende Frans Greefslaan 1 te 2920
Kalmthout, wordt aangeduid als effectief lid van de reaffectatiecommissie van de
scholengemeenschap basisonderwijs ‘Gemeentelijk onderwijs Grens’ en mevrouw Lies Van
den Keybus, wonende Bosweg 30 te 2920 Kalmthout wordt aangeduid als plaatsvervangend
lid.
Art. 2.Deze afgevaardigden worden aangeduid voor de volledige bestuursperiode 2019-2024.
Art. 3.Een kopie van deze beslissing wordt overgemaakt aan de directie van Maatjes en Kadrie en
aan het gemeentebestuur van Essen en Wuustwezel.
ONDERWIJS.
39. Goedkeuring van de capaciteitsbepaling voor het eerste leerjaar van Gitok eerste graad.
De voorzitter geeft het woord aan de schepen van onderwijs Jef Van den Bergh (CD&V) die
dit punt toelicht.
Raadslid Inga Verhaert (SP.a) vraagt of de capaciteit werd doorgegeven aan de provincie
want zij brengen dit in kaart.
Schepen Jef Van den Bergh (CD&V) vermoedt dat dit zeker gebeurd zal zijn maar hij zal het
navragen.
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 17 december 2010 houdende de codificatie
betreffende het secundair onderwijs, inzonderheid Titel 2, hoofdstuk 1/1;
Gelet op het decreet van 9 november 2011 over het inschrijvingsrecht in het onderwijs;
Gelet op het decreet van 2 april 2004 over de participatie op school en de Vlaamse
onderwijsraad;
Gelet op de omzendbrief SO/2012/01 betreffende het inschrijfrecht en de aanmeldingsprocedure in het secundair onderwijs;
Overwegende dat elk schoolbestuur voor het eerste leerjaar van de eerste graad van haar
scholen of vestigingsplaatsen de capaciteit moet bepalen op niveau van het structuuronderdeel of op niveau van een combinatie van beide structuuronderdelen;
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Overwegende dat elk schoolbestuur voor het tweede leerjaar van de eerste graad, de tweede
en de derde graad de capaciteit kan bepalen op het niveau van de school, de vestigingsplaats,
het structuuronderdeel of een combinatie van twee of meerdere structuuronderdelen;
Gelet op het feit dat een schoolbestuur de capaciteit moet bepalen vóór de start van de
inschrijvingsperiode; dat de inschrijvingsperiode voor Gitok eerste graad start op dinsdag 26
februari 2019;
Overwegende dat het schoolbestuur de capaciteit bekend maakt vóór de start van de
inschrijvingsperiode aan alle belanghebbenden (ouders, CLB, andere scholen,…); dat het
schoolbestuur hiervoor best maximaal gebruik maakt van de eigen communicatiekanalen (vb.
eigen website, elektronische nieuwsbrief …);
Overwegende dat de directie van Gitok eerste graad voorstelt om de capaciteit voor het eerste
leerjaar vast te leggen op 160 leerlingen; dat het daarbij steeds mogelijk is om de capaciteit te
verhogen;
Gelet op de bespreking van dit dossier tijdens het vakbondsoverleg van 5 februari 2019;
Gelet op de toelichting door de schepen bevoegd voor onderwijs;
Overwegende dat de gemeenteraad geen opmerkingen formuleert bij het voorstel van de
directie van Gitok eerste graad;
BESLUIT: met 23 jastemmen van Maarten De Bock, Clarisse De Rydt, Wouter Vanden
Bergh, Inga Verhaert, Jef Duerloo, Anita Van der Poel, Gilles Delcroix, Domien Arnold, Koen
Vanhees, Hans De Schepper, Monique Aerts, Lies Van den Keybus, Cindy De Roeve, Dieter
Beyers, Hanne Beyers, Stefanie Van Looveren, Maggy Beyers, Wies Peeters, Didier Van
Aert, Sandra Hoppenbrouwers, Silke Lathouwers, Jef Van den Bergh en Lukas Jacobs.
Artikel 1.De gemeenteraad keurt de capaciteitsbepaling voor het eerste leerjaar van Gitok eerste graad
(Kapellensteenweg 501 te Kalmthout) goed.
De capaciteit wordt voor het eerste leerjaar van de eerste graad vanaf 1 september 2019
beperkt tot 160 leerlingen (A- en B-stroom).
Art. 2.De directie van Gitok is gemachtigd om erop toe te zien dat de norm niet wordt overschreden.
Art. 3.De directie is verplicht om de maximumcapaciteit en de inschrijvingsperiode bekend te maken
aan alle belanghebbenden.
Art. 4.Een kopie van dit besluit zal bezorgd worden aan de directie Gitok, de schepen van onderwijs
en de coördinerend directeur van de scholengemeenschap.
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AANGEVRAAGD AGENDAPUNT.
40. Oprichten van een bouwcomité. – op verzoek van het raadslid Wouter Vanden Bergh (Open
VLD).
Raadslid Wouter Vanden Bergh (Open VLD) stelt voor om wat nu al deels gebeurt in het
kader van de procedure voor de omgevingsvergunning in een formele vorm te gieten. Bij het
ontwikkelen van grote projecten komen de projectontwikkelaars hun plannen voorleggen. Het
is de bedoeling om de huidige werkwijze formeler te maken via een bouwcomité.
Zijn agendapunt wordt als volgt geformuleerd:
“Voorstel ter stemming: bouwcomité
Het is schering en inslag dat vernieuwende Douwprojecten waarover net
gemeentebestuur al jaren onderhandelt met de projectontwikkelaar als puntje bij paaltje
komt, geweigerd worden. Het cohousingproject aan Noordeind is het laatste in dit
droevige rijtje. Op deze manier zet het gemeentebestuur zichzelf buitenspel.om in de
toekomst innoverende bouwprojecten in Kalmthout te laten verwezenlijken.
Om het probleem heel summier te schetsen. Een projectontwikkelaar overlegt enkele
jaren met het bestuur over hun project en op het einde wordt er een compromis bereikt
waarover iedereen het schijnbaar eens is. Toch wordt de vergunning geweigerd door het
schepencollege. Dit is voor niemand prettig werken, niet voor de projectontwikkelaar, niet
voor de administratie en niet voor de bevoegde politici. Er wordt veel tijd en inzet verspilt.
Bovendien is dit totaal niet transparant naar de buitenwereld toe.
Daarom stelt Open Vld Kalmthout voor om deze manier van werken aan te passen. Wij
pleiten voor het oprichten van een bouwcomité. Onze buurgemeenten Brasschaat en
Kapellen werken op een gelijkaardige manier tot ee ieders voldoening.
In het bouwcomité zetelen twee leden van de administratie (stedenbouwkundig
ambtenaar en mobiliteitsambtenaar), twee_ leden van het schepencollege (burgemeester
en schepen voor ruimtelijke ordening) en 1 gemeenteraadslid van de oppositie (verkozen
door de gemeenteraad).
Het bouwcomité werkt in verschillende fases:
1. Architecten, ontwikkelaars, bedrijven of particulieren komen kort hun project toelichten.
Eventueel geeft de administratie al hun eerste bevindingen aan de hand van plannen en
nota's die men vooraf heeft gekregen. Er kunnen vragen gesteld worden. Tijdens deze
fase wordt er nog niets beslist. Er kunnen ook dossiers op de agenda worden geplaatst
door de administratie, het college of de gemeenteraad over vragen die men heeft
gekregen.
2. De administratie bereidt een nota voor die op het schepencollege wordt besproken en
beslist (bv. beslissingen over het aantal bouwlagen, de bestemming, de bouwdieptes, het
aantal percelen, perceelsgrootte ...).
3. Deze beslissing dient als eerste basis voor het indienen van een
omgevingsvergunningsaanvraag. Het schepencollege dient zich te houden aan hetgeen
ze hebben beslist naar aanleiding van het bouwcomité bij de beoordeling van de totale
bouwaanvraag). Dit wordt gecommuniceerd naar de indiener en actief openbaar gemaakt.
Op die manier ontstaat er rechtszekerheid op de lange termijn voor alle stakeholders over
hoe het gemeentebestuur omgaat met bouwprojecten in onze gemeente.
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Voorstel van stemming: het gemeentebestuur verbindt zich ertoe een bouwcomité te
installeren volgens bovenstaande krijtlijnen.”
De voorzitter antwoordt door er op te wijzen dat dit een korte toelichting is voor een tekst die
veel verder gaat dan dat. De termen die gebruikt worden in de motivatie kloppen niet. De
begrippen “schering en inslag” en “weigeringen” stroken niet met de werkelijkheid. Hij vraagt
aan het raadslid om eens vijf projecten te noemen die volgens hem voldoen aan de
beschrijving die hij hier voor ogen heeft. De voorzitter vindt ze niet.
Raadslid Wouter Vanden Bergh (Open VLD) somt volgende projecten op: Noordeind, Van
Dammedreef en Brughmanshof.
De voorzitter antwoordt dat het project Brughmanshof werd vergund. Het gaat hier over
weigeringen. Hij zegt dat de beweringen van het raadslid niet stroken met de werkelijkheid.
Hij vraagt naar de mening van het raadslid over het cohousingproject aan het Noordeind. Wil
het raadslid dat dit project wordt gerealiseerd?
Raadslid Wouter Vanden Bergh (Open VLD) zegt dat deze dossiers vooraf werden
besproken. De gemeente moet vooraf duidelijk zijn. Er zijn duidelijke richtlijnen geweest.
De voorzitter vraagt expliciet of hij voor- of tegenstander is van dit project.
Raadslid Wouter Vanden Bergh (Open VLD) is er voorstander van.
De voorzitter repliceert dat er aan dit project een lang traject vooraf is gegaan. Vanuit de
gemeentelijke dienst Ruimtelijke Ordening is hieraan op een redelijke manier meegewerkt.
Misschien werd er door onze diensten niet duidelijk genoeg gezegd wat wel of niet kon.
Het gaat over een proces van aftoetsen, samenwerken en organiseren. Dit is uiteraard geen
exacte wetenschap. Er werd een mening gevormd dat dit project op die plek finaal geen goed
idee was. Deze mening was gestoeld op bezwaren, negatieve adviezen en een goede
ruimtelijke ordening. Het gaat hier uiteraard over adviezen van professionals. Volgende
elementen hebben hier een rol gespeeld: de niet te herstellen effecten, te grootschalig
project, het niet-ontsloten karakter, de gevolgen voor de weggebruiker, de duurzame
mobiliteit, enz.
De voorzitter haalt nog een aantal elementen aan die belangrijk waren voor het college van
burgemeester en schepenen zoals de kernversterking, de verdichting en het behoud en de
vrijwaring van de vrije ruimte. Men heeft hier te maken met het voortschrijdend inzicht van het
college van burgemeester en schepenen. Vooraf werd door de initiatiefnemers in de krant
gezet dat alles reeds in kannen en kruiken was.
De beoordeling van het dossier door het college van burgemeester en schepenen is
gebaseerd op een grondig uitgewerkt negatief advies van de gemeentelijke bouwdienst. Het
college van burgemeester en schepenen heeft zich hierbij unaniem aangesloten.
De voorzitter verwijst verder naar de regels rond transparantie die werden opgenomen in de
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Hij verwijst naar de openbaarheid van de
vergunningsaanvraag, het openbaar onderzoek, de openbare bekendmaking die afhankelijk
is van de aard van de bouwaanvraag, publicatie op de website enz. Het begrip
“openbaarheid” is vanuit de vigerende Vlaamse wetgeving duidelijk uitgewerkt. Een gebrek
aan transparantie kan niet aangehaald worden. Verder liggen dossiers ter inzage en kan
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publiek vragen stellen aan de gemeentelijke medewerkers. Plannen kunnen daarbij worden
ingekeken. Onze diensten stellen zich zeer dienstverlenend op.
De voorzitter verwijst naar de situatie in de gemeenten Brasschaat en Kapellen. In Kapellen
bestaat een bouwcollege dat bestaat uit de burgemeester en de bevoegde schepen samen
met de schepen van de andere meerderheidspartij. Dit bouwcollege neemt soms een
standpunt in maar vaak ook geen. Uiteindelijk legt de wetgeving de finale beoordelingsbevoegdheid bij het college van burgemeester en schepenen. Het bouwcollege is eerder
adviserend. De kanttekening moet gemaakt worden dat bouwdossiers soms worden
aangepast na het advies van het bouwcollege. Men is voorzichtiger geworden bij de
beoordeling van de dossiers.
Wat de situatie in Brasschaat betreft, meldt de voorzitter dat de bevoegde schepen met de
omgevingsambtenaar de dossiers bekijkt. Ook hier is er sprake van een niet-bindend advies.
In beide gemeenten zijn er geen gemeenteraadsleden betrokken.
In Kalmthout wordt er een overleg over de lopende bouwdossiers georganiseerd op
maandag. De omgevingsambtenaar, de burgemeester bevoegd voor ruimtelijke ordening, de
architect en de projectontwikkelaar gaan vaak in overleg. Soms is de schepen Jef Van den
Bergh als schepen bevoegd voor ruimtelijke planning ook aanwezig. Het voorstel van het
raadslid om de wettelijke procedure te doorkruisen met bindende afspraken die gelden en
bekendgemaakt worden, werkt niet. Men moet altijd met twee woorden spreken als je vooraf
afspraken maakt en men moet steeds duiden. Belangrijk zijn twee elementen: er moet altijd
geduid worden en de externe adviezen zijn fundamenteel. Bij deze adviezen moet men
bijvoorbeeld denken aan de brandveiligheid, de toegankelijkheid, … Hier moeten we ons aan
houden.
Essentieel in de ganse procedure is het openbaar onderzoek. Welke bezwaren komen er
tijdens dit onderzoek binnen? De voorzitter vindt het pijnlijk dat het raadslid hieraan voorbij
gaat. Het gaat hier dan om wat de mensen er van vinden. Dit is een fundamenteel
democratisch gegeven: het gaat hier om de stem van de burger en die wordt hier opzij
geschoven. De voorzitter begrijpt dit niet van een raadslid dat transparantie en het respect
voor de stem van de burger hoog in het vaandel draagt. Als we dossiers vooraf samen
bespreken en dan hieraan al conclusies verbinden, zal het openbaar onderzoek nergens een
rol meer spelen. Dit staat nergens te lezen in de procedure van het Open-VLD-voorstel.
Ruimtelijke ordening is een harde sector omwille van de meerwaarde die gepaard gaat met
projectontwikkeling. Aan de andere kant staat dan het algemeen belang. De kunst is om deze
twee aspecten trachten te verzoenen. In de tekst staan verder halve waarheden. Er is geen
spraken van “schering en inslag”. Voor het project aan het Noordeind was onze bouwdienst
geen voorstander. Er wordt voorbij gegaan aan de inzet van verschillende diensten, de
gemeentelijke administratie en de Vlaamse Overheid om dit bekend te maken. In de realiteit
hebben we dus al een bouwcomité. Het is geen taak of opdracht van de oppositie om voor
dergelijke dossiers aan tafel te zitten omdat zij hier wettelijk ook geen rol heeft in te spelen.
Als je dan toch een stem wil hebben, dan moet je 13 raadszetels bemachtigen.
De voorzitter voegt er tot slot nog aan toe dat hij nog nooit zo overtuigd is geweest om een
voorstel niet goed te keuren. Het gaat hier niet over neersabelen of denigrerend overkomen
want er zijn veel argumenten om het voorstel niet goed te keuren. Hij verwijst naar de
autonomie van de vele deskundigen en het ganse traject dat leidt naar een beslissing door
het college van burgemeester en schepenen. Het verloopt redelijk positief maar het is niet
altijd positief want dat kan niet steeds in ruimtelijke ordening. Het voorstel van het raadslid
gaat dit niet oplossen.
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Raadslid Wouter Vanden Bergh (Open VLD) dankt de voorzitter voor zijn duidelijke
uiteenzetting. Hij geeft nog aan dat de oprichting van een bouwcomité een voorstel is. Het is
een vehikel voor wat er reeds op maandag in Kalmthout wordt gedaan.
Raadslid Monique Aerts (GROEN) verwijst ook naar de GECORO die een beoordeling opstelt
over grote dossiers. Zij is het er mee eens dat een openbaar onderzoek andere dingen aan
het licht kan brengen. Zij is blij dat er in het dossier van De Greef een openbaar onderzoek is
gebeurd.
Raadslid Jef Duerloo wijst op de belangrijkheid van de RUP’s. Hierbij is het duidelijk wat er
kan en niet kan.
De voorzitter beaamt dit maar wijst er op dat er nog steeds discussie zal zijn.
Raadslid Clarisse De Rydt (Onafhankelijke) geeft als boodschap aan haar collega Wouter
Vanden Bergh (Open VLD) mee dat het knap is dat hij er zo hard invliegt. Zij vraagt om
respectvol om te gaan met diensten die zich dag en nacht inzetten in dergelijke dossiers.
Raadslid Wouter Vanden Bergh (Open VLD) wijst er op dat hij zijn weg nog moet zoeken als
nieuwkomer. Hij bedankt iedereen voor de feedback.
De raad gaat over tot stemming over het verzoek van raadslid Wouter Vanden Bergh om een
bouwcomité op te richten;
BESLUIT: met 18 neenstemmen van Maarten De Bock, Clarisse De Rydt, Inga Verhaert,
Koen Vanhees, Hans De Schepper, Monique Aerts, Lies Van den Keybus, Cindy De Roeve,
Dieter Beyers, Hanne Beyers, Stefanie Van Looveren, Maggy Beyers, Wies Peeters, Didier
Van Aert, Sandra Hoppenbrouwers, Silke Lathouwers, Jef Van den Bergh en Lukas Jacobs, 1
jastem van Wouter Vanden Bergh en 4 onthoudingen van Jef Duerloo, Anita Van der Poel,
Gilles Delcroix en Domien Arnold.
MONDELINGE VRAGEN.
1. Raadslid Inga Verhaert (SP.a) meldt dat verleden week er een deadline was waarbij er nog
commentaar kon worden gegeven op het nieuwe mestactieplan. Hebben we advies gegeven
en zo ja welk advies?
Schepen van landbouw Sandra Hoppenbrouwers (CD&V) geeft aan dat we een e-mail
hebben gekregen. Er werd contact opgenomen met de omliggende gemeenten en er werd
beslist om geen actie te ondernemen.
Raadslid Inga Verhaert (SP.a) vraagt waarom er geen opmerkingen werden geformuleerd
over de afstand van het bemesten van akkers ten opzichte van een waterloop. Als de boeren
nog dichter zullen bemesten, dan zal de kwaliteit van de waterlopen er niet op verbeteren. Er
wordt nu gesproken over het toelaten van bemesting op één meter van een waterloop terwijl
het vroeger 5 meter was.
Schepen Hoppenbrouwers (CD&V) antwoordt dat het gaat over twee verschillende
reglementeringen.
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Raadslid Inga Verhaert (CD&V) zegt dat het voorliggend voorstel anders stelt. Werd hierop
gereageerd?
Schepen van landbouw Hoppenbrouwers (CD&V) antwoordt dat er geen reactie werd
verstuurd.
Raadslid Wouter Vanden Bergh verlaat zitting om 22.25 uur.
2. Raadslid Hans De Schepper (GROEN) stelt een vraag over de afspraken die niet
nagekomen worden door De Lijn wat betreft de bediening van de wijk Achterbroek tijdens de
werken aan het kruispunt. Wat is hier de achtergrond van?
Schepen van mobiliteit Jef Van den Bergh (CD&V) zegt dat De Lijn inderdaad een afspraak
niet is nagekomen. Vrijdag hebben onze diensten een e-mail gekregen. Op dinsdagochtend
werd een bus van De Lijn opgehouden door de verandering van de werfinrichting op het
kruispunt. Omdat de bus vastzat, werd er door De Lijn beslist om de afgesproken
dienstregeling naar Achterbroek te wijzigen. De Lijn zegt dat dit gebeurde na overleg met de
lokale politie wat door de politie wordt ontkend. Op vrijdag kregen we de aanpassing van de
gewijzigde dienstregeling niet geregeld. Pas na interventie van de directeur-generaal van De
Lijn werd er ingegrepen en werd de oorspronkelijke dienstregeling opnieuw van kracht.
Raadslid Hans De Schepper (GROEN) betreurt de houding van De Lijn.
Schepen Van den Bergh (CD&V) sluit zich hierbij aan. De gemeente doet zijn eigen
communicatie zo goed als mogelijk, start veel overleg op, duidt het ganse project en
investeert heel wat in communicatie. Door zo’n actie wordt in één klap onze ganse strategie
onderuit gehaald. Dit is zeer pijnlijk.
Raadslid De Schepper (GROEN) zegt dat er inderdaad vooraf al wat commotie was rond dit
dossier. De gemeente doet zijn best om dit allemaal op te vangen maar door slechte
communicatie van De Lijn wordt er roet in het eten gegooid. Hij stelt voor om duidelijk te
communiceren wat er juist fout is gelopen. We moeten hier nu in een slachtofferrol kruipen
maar in deze situatie is dit weldegelijk zo. We hebben geen garantie naar de toekomst toe dat
het nooit meer fout loopt. Het blijft inderdaad heel pijnlijk.
Schepen Van den Bergh (CD&V) zegt dat we als gemeente extra zijn gealarmeerd. Het is
goed om extra terug te koppelen bij elke wijziging. We regelen onze communicatie via de
sociale media en de website van het Pluspunt. Bij De Lijn zelf hebben we naar de top toe het
signaal gegeven dat men zo niet omgaat met de lokale besturen. De directeur-generaal
Roger Kesteloot heeft dit bevestigd. Er heerst daar soms nog de cultuur om vanuit een
centraal gegeven dingen te organiseren en men heeft niet de reflex gehad om contact op te
nemen met het gemeentehuis.
GOEDKEURING VAN HET VERSLAG.
41. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 28 januari 2019 van de
gemeenteraad.
Het verslag van de vergadering van 28 januari 2019 van de gemeenteraad wordt unaniem
goedgekeurd.
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BESLOTEN ZITTING

Nihil

De vergadering wordt gesloten om 22.32 uur.

In opdracht:
algemeen directeur

voorzitter
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