VERSLAG VERGADERING
Gemeenteraad
Datum: 17 juni 2019

Aanwezig: L. Jacobs, burgemeester-voorzitter; S. Lathouwers, J. Van den Bergh, J.
Oerlemans, S. Hoppenbrouwers, M. De Bock, schepenen; K. Vanhees, H. De Schepper, M.
Aerts, J. Van Esbroeck, 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 ;
G. Buysen, adjunct-algemeendirecteur.
Verontschuldigd: L. Peeters, raadslid; V. Gabriels, algemeen directeur.
De voorzitter opent de zitting te 20.04 uur.
Vervolgens wordt overgegaan tot afhandeling van de dagorde van de gemeenteraad.
DAGORDE
============
OPENBARE ZITTING
Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout
1. Goedkeuring van het aangepaste prijssubsidiereglement voor het zwembad én het sportpark
Heikant.
2. Goedkeuring van het aangepaste tariefreglement
sportaccommodatie van het sportpark Heikant.

voor

het

gebruik

van

de

Financieel beleid.
3. Adviesverlening over de rekeningen van de kerkfabrieken voor het dienstjaar 2018.
Algemeen beleid.
4. Aanduiding van een voorzitter voor de raadscommissie Algemeen beleid.
Patrimonium.
5. Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening: goedkeuring van het aangepaste
huishoudelijk reglement.
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6. Goedkeuring van de notariële ontwerpakte voor de kosteloze grondafstand door de familie
Pauwels in de Heikantstraat.
7. Goedkeuring van de ondersteuning en begeleiding door IGEAN in het kader van het besluit
van de Vlaamse regering over het lokaal woonbeleid.
8. Goedkeuring van de omvorming en de uitbreiding van de werking van het Energiehuis
IGEAN tot EnergieK huis met een EnergieK loket in het kader van het besluit van de Vlaamse
regering over energie en de klimaatwerking.
Vrije tijd.
9. Gemeenschapscentrum Kalmthout: aanstelling van de leden van het beheersorgaan.
Personeel.
10. Goedkeuring van de nieuwe organisatiestructuur van het lokaal bestuur (gemeente en
OCMW) Kalmthout.
Intergemeentelijke samenwerking
11. Dienstverlenende vereniging Cipal: vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger
van de gemeente met betrekking tot de agendapunten van de algemene vergadering van 27
juni 2019.
12. Dienstverlenende vereniging IGEAN dienstverlening: vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten van de algemene
vergadering van 28 juni 2019.
13. Opdrachthoudende vereniging IGEAN milieu & veiligheid: vaststelling van het mandaat van
de vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten van de algemene
vergadering van 28 juni 2019.
14. Opdrachthoudende vereniging Water-link: vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten van de algemene
vergadering van 8 juli 2019.
Onderwijs.
15. Gemeentelijke basisscholen Maatjes en Kadrie: goedkeuring van het aangepaste
arbeidsreglement voor de personeelsleden.
16. Gemeentelijke basisscholen Maatjes en Kadrie: goedkeuring van het aangepaste
schoolreglement.
17. Goedkeuring van de raming van de uitgaven voor de leerlingen van de basisschool Kadrie.
18. Goedkeuring van de raming van de uitgaven voor de leerlingen van de basisschool Maatjes.
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19. Goedkeuring van het professionaliseringsplan voor de basisschool Kadrie.
20. Goedkeuring van het professionaliseringsplan voor de basisschool Maatjes.
21. Aanwending van het lestijdenpakket voor de basisschool Maatjes voor het schooljaar 20192020.
22. Aanwending van het lestijdenpakket voor de basisschool Kadrie voor het schooljaar 20192020.
23. Goedkeuring van het schoolwerkplan voor de basisschool Kadrie.
24. Goedkeuring van het schoolwerkplan voor de basisschool Maatjes.
25. Vaststelling van de facultatieve verlofdagen en pedagogische studiedagen voor het
schooljaar 2019-2020 voor de gemeentelijke basisscholen Maatjes en Kadrie.
26. Goedkeuring van de schoolreglementen van Gitok eerste graad en Gitok bovenbouw voor
het schooljaar 2019-2020.
27. Goedkeuring van de raming van de uitgaven voor de leerlingen van Gitok eerste graad en
Gitok bovenbouw voor het schooljaar 2019-2020.
28. Vaststelling van de facultatieve verlofdagen en pedagogische studiedag voor het schooljaar
2019-2020 voor Gitok.
29. Goedkeuring van het nascholingsplan voor Gitok eerste graad.
30. Goedkeuring van het nascholingsplan voor Gitok bovenbouw.
31. Scholengemeenschap GIB-Gitok: goedkeuring van de aangepaste intergemeentelijke
samenwerkingsovereenkomst.
32. Scholengemeenschap GIB-Gitok: wijziging van de afvaardiging in het beheerscomité.
Goedkeuring van het verslag.
33. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 27 mei 2019 van de gemeenteraad.

BESLOTEN ZITTING
Patrimonium.
34. Samenstelling van de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO).
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VERSLAG
============
OPENBARE ZITTING
AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF KALMTHOUT
1. Goedkeuring van het aangepaste prijssubsidiereglement voor het zwembad én het sportpark
Heikant.
De voorzitter geeft het woord aan schepen van financiën en voorzitter AGB, Maarten De Bock
(CD&V) die verdere toelichting geeft bij het voorstel tot goedkeuring van het aangepast
prijssubsidiereglement voor het zwembad én het sportpark Heikant.
In zitting van 29 april 2019 van de gemeenteraad én de raad van bestuur van het AGB
Kalmthout werd het prijssubsidiereglement voor het Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout
goedgekeurd. Dit prijssubsidiereglement moet nu verder uitgebreid worden.
Deze prijssubsidies worden door de gemeente gegeven aan het AGB Kalmthout voor het
verlenen van het recht op toegang aan de gebruikers van het zwembad, de gebruikers van alle
voetbalinfrastructuur, de gebruikers van de atletiekinfrastructuur en de gebruikers van de
indoor-petanque terreinen van het sportpark Heikant.
Het aangepaste prijssubsidiereglement werd vandaag reeds positief geadviseerd door de raad
van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout en wordt daarom nu ter
goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 20 juni 2016 betreffende de oprichting en statuten
van het Autonoom Gemeentebedrijf 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 op 10 oktober 2016 werd gepubliceerd in het
Belgisch Staatsblad;
Gelet op het artikel 13 van de beheersovereenkomst tussen de gemeente en het Autonoom
Gemeentebedrijf Kalmthout, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 28
november 2016; dat dit artikel stelt dat de gemeente de toegangsprijzen tot infrastructuren kan
begrenzen opdat de infrastructuren toegankelijk zouden zijn voor iedereen en de beperkte
toegangsprijzen subsidiëren middels prijssubsidies; dat de modaliteiten en de
berekeningswijze van de prijssubsidies worden vastgesteld in een apart prijssubsidiereglement;
Overwegende dat het past afspraken te maken over de prijssubidies die de gemeente toekent
aan het AGB om het AGB Kalmthout haar dienstverlening met betrekking tot de exploitatie van
het gemeentelijk zwembad en van het sportpark Heikant te kunnen uitvoeren;
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Gelet op het raadsbesluit en het besluit van de raad van bestuur van het AGB Kalmthout van
22 oktober 2018 over de goedkeuring van de ontwerpovereenkomst tot vestiging van een
erfpacht voor het sportpark Heikant;
Gelet op de goedkeuring door de gemeenteraad én raad van bestuur van het AGB Kalmthout
in zitting van 25 februari 2019 van de notariële ontwerpakte voor de vestiging van een erfpacht
door het AGB Kalmthout op de terreinen van het sportpark Kalmthout;
Gelet op het raadsbesluit en het besluit van de raad van bestuur van het AGB Kalmthout van
29 april 2019 over de goedkeuring van het prijssubisiereglement voor het zwembad en het
sportpark Heikant;
Gelet op feit dat de prijssubsidiefactor nu herberekend moet worden; dat deze prijssubsidies
door de gemeente worden verleend aan het AGB Kalmthout voor het verlenen van het recht
op toegang aan de gebruikers van het zwembad, de voetbalinfrastructuur van het sportpark
Heikant, de atletiekinfrastructuur van het sportpark Heikant én de indoor petanqueterreinen van
het sportpark Heikant;
Overwegende dat de raad van bestuur van het AGB Kalmthout het aangepaste
prijssubsidiereglement goedkeurde in zitting van heden;
BESLUIT: met 24 jastemmen van Clarisse De Rydt, Wouter Vanden Bergh, Inga Verhaert, Jan
Van Esbroeck, 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, Didier Van Aert, Sandra
Hoppenbrouwers, Silke Lathouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De Bock, Jan Oerlemans en
Lukas Jacobs.
Enig artikel.De gemeenteraad keurt het aangepaste prijssubsidiereglement van het gemeentelijk zwembad
en van het sportpark Heikant goed. Het reglement geldt voor de periode van 1 juli 2019 tot 31
december 2019.
Het prijssubsidiereglement gaat hierbij integraal als bijlage.
2. Goedkeuring van het aangepaste tariefreglement
sportaccommodatie van het sportpark Heikant.

voor

het

gebruik

van

de

De voorzitter geeft het woord aan schepen van financiën en voorzitter AGB, Maarten De Bock
(CD&V) die verdere toelichting geeft bij het voorstel tot goedkeuring van het aangepast
prijssubsidiereglement voor het gebruik van de sportaccommodatie van het sportpark Heikant.
Op 29 april 2019 werd door de gemeenteraad, op voorstel van de raad van bestuur van het
AGB Kalmthout, een tariefreglement voor het AGB Kalmthout goedgekeurd voor het gebruik
van het natuurgrasterrein C en kunstgrasterrein D van het sportpark Heikant.
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Het is noodzakelijk om een tarief te heffen voor het gebruik van alle sportaccommodatie van
het sportpark Heikant, rekening houdend met de kosten voor het onderhoud die dergelijke
inrichting met zich meebrengt.
De raad van bestuur van het AGB Kalmthout formuleerde vandaag een positief advies met
betrekking tot een tariefreglement dat betrekking heeft op de volledige voetbalinfrastructuur
(natuurgrasterreinen A, B, C en kunstgrasterrein D), de atletiekinfrastructuur én de indoor
petanquebanen.
Aan de gemeenteraad wordt nu gevraagd om het aangepaste tariefreglement voor het gebruik
van de sportaccommodatie van het sportpark Heikant goed te keuren.
De beheersovereenkomst tussen de gemeente en het AGB Kalmthout schrijft voor dat het AGB
de tarieven hanteert voor het verstrekken van leveringen en diensten die door de
gemeenteraad zijn goedgekeurd.
Gelet op het artikel 170, § 4, van de Grondwet;
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 20 juni 2016 betreffende de oprichting en statuten
van het Autonoom Gemeentebedrijf 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 het besluit van de gemeenteraad en de raad van bestuur van het AGB Kalmthout in
zitting van 22 oktober 2018 over de goedkeuring van de ontwerpovereenkomst tot vestiging
van een erfpacht voor het sportpark Heikant; dat het AGB Kalmthout sinds 30 december 2018
het gemeentelijk sportpark beheert en exploiteert;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad en de raad van bestuur van het Autonoom
Gemeentebedrijf Kalmthout in zitting van 25 februari 2019 over de goedkeuring van de notariële
akte voor de vestiging van een erfpacht door de gemeente Kalmthout aan het AGB Kalmthout
voor het gemeentelijk sportpark (Heikantstraat 60);
Gelet op de beheersovereenkomst tussen de gemeente en het AGB Kalmthout, zoals
goedgekeurd door de gemeenteraad en de raad van bestuur van het AGB Kalmthout in zitting
van 28 november 2016, meer bepaald het artikel 13 dat stelt dat het Autonoom
Gemeentebedrijf de tarieven hanteert voor het verstrekken van leveringen en diensten die door
de gemeenteraad zijn goedgekeurd; dat het AGB Kalmthout daartoe in zitting van vandaag een
voorstel van tariefreglement heeft goedgekeurd, waarover de gemeenteraad zich dient uit te
spreken;
Gelet op het feit dat er reeds een tariefreglement werd goedgekeurd door de gemeenteraad op
29 april 2019 voor het gebruik van het natuurgrasterrein C en kunstgrasterrein D van de
voetbalinfrastructuur op het sportpark Heikant; dat de tarieven nu zullen uitgebreid worden voor
alle sportparkinfrastructuur op het sportpark Heikant;
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Overwegende dat het noodzakelijk is een tarief te heffen voor het gebruik van de
sportparkinfrastructuur van het sportpark Heikant om het hoofd te bieden aan de steeds
stijgende onderhouds- en uitbatingskosten die dergelijke inrichting met zich brengt;
Overwegende dat de inwoners van Kalmthout op een indirecte wijze reeds bijdragen tot de
ontwikkeling van de gemeentelijke basisinfrastructuur door het betalen van de aanvullende
personenbelasting en opcentiemen op de onroerende voorheffing;
Overwegende dat de Kalmthoutse sportclubs die het sportpark uitbaten, bijdragen tot de goede
naam en werking van het sportpark; dat het AGB deze Kalmthoutse clubs wenst te
ondersteunen en er dus een differentiatie is in de toegangsprijs voor leden van deze
Kalmthoutse sportclubs en niet-Kalmthoutse clubs;
Overwegende dat er een differentiatie wordt gemaakt tussen de toegangsprijs voor leerlingen
van Kalmthoutse scholen en niet-Kalmthoutse scholen; dat deze differentiatie gebaseerd is op
het feit dat het bestuur in het kader van lokaal flankerend onderwijsbeleid alle scholen die
gevestigd zijn op ons grondgebied wenst te ondersteunen;
Gehoord de voorzitter;
BESLUIT: met 24 jastemmen van Clarisse De Rydt, Wouter Vanden Bergh, Inga Verhaert, Jan
Van Esbroeck, 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, Didier Van Aert, Sandra
Hoppenbrouwers, Silke Lathouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De Bock, Jan Oerlemans en
Lukas Jacobs.
Artikel 1.De gemeenteraad keurt het tariefreglement voor het sportpark Heikant goed.
Ten bate van het Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout wordt vanaf 1 juli 2019 een
tariefreglement opgesteld voor het gebruik van alle sportparkinfrastructuur van sportpark
Heikant.
Art. 2.De tarieven (inclusief BTW) worden vastgesteld als volgt:

Infrastructuur
Sportpark
Heikant
Sportpark
Heikant
Sportpark
Heikant

Accomodatie

Type gebruiker

Tarief
(incl. 6%
btw)

Voetbalinfrastructuur lid KSK - U6-debutantjes (per maand)

4,00 €

lid KSK - spelende leden (m.u.v. U6, 1ste elftal
en reserven A) (per maand)
lid KSK - spelende leden (m.u.v. U6, 1ste elftal
Voetbalinfrastructuur en reserven A) (per maand) 2e kind zelfde
gezin

4,00 €

Voetbalinfrastructuur

4,00 €
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Sportpark
Heikant
Sportpark
Heikant
Sportpark
Heikant

lid KSK - spelende leden (m.u.v. U6, 1ste elftal
Voetbalinfrastructuur en reserven A) (per maand) 3e kind zelfde
gezin
lid KSK - spelers 1e elftal en reserven A (per
Voetbalinfrastructuur
maand)
Wedstrijden Kalmthoutse erkende
Voetbalinfrastructuur voetbalploegen:
Natuurgrasterrein A - per wedstrijd
- tornooien

4,00 €
8,00 €
70€
250€

Sportpark
Heikant

Wedstrijden niet-Kalmthoutse voetbalploegen:
Voetbalinfrastructuur
- per wedstrijd
Natuurgrasterrein A
- tornooien

105€
375€

Sportpark
Heikant

Wedstrijden Kalmthoutse erkende
Voetbalinfrastructuur voetbalploegen:
Natuurgrasterrein B - per wedstrijd
- tornooien

50€
175€

Sportpark
Heikant

Wedstrijden niet-Kalmthoutse voetbalploegen:
Voetbalinfrastructuur
- per wedstrijd
Natuurgrasterrein B
- tornooien

75€
300€

Sportpark
Heikant

Sportpark
Heikant

Sportpark
Heikant

Sportpark
Heikant
Sportpark
Heikant
Sportpark
Heikant

Voetbalinfrastructuur Wedstrijden Kalmthoutse erkende
Natuurgrasterrein C voetbalploegen:
- per wedstrijd
- per seizoen (2-wekelijks, max. 16
wedstrijden)
- per seizoen (wekelijks, max. 32 wedstrijden)
- tornooien
Wedstrijden niet-Kalmthoutse voetbalploegen:
- per wedstrijd
Voetbalinfrastructuur - per seizoen (2-wekelijks, max. 16
Natuurgrasterrein C wedstrijden)
- per seizoen (wekelijks, max. 32 wedstrijden)
- tornooien
Trainingen Kalmthoutse erkende
voetbalploegen (uitgezonderd jeugdploegen
Voetbalinfrastructuur
tem U21):
Natuurgrasterrein C
- per uur per volledig terrein
- per jaar (éénmalig door de club te betalen)
Trainingen niet-Kalmthoutse voetbalploegen:
Voetbalinfrastructuur
- per uur per volledig terrein
Natuurgrasterrein C
- per jaar (éénmalig door de club te betalen)
Wedstrijden Kalmthoutse erkende
Voetbalinfrastructuur
voetbalploegen:
Kunstgrasterrein D
- per wedstrijd
Voetbalinfrastructuur Wedstrijden niet-Kalmthoutse voetbalploegen:
Kunstgrasterrein D
- per wedstrijd

18,00 €
200,00 €
350,00 €
50,00 €

27,00 €
300,00 €
525,00 €
75,00 €

5,00 €
200,00 €
7,5€
300€
25,00 €
37,50 €
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Sportpark
Heikant

Sportpark
Heikant
Sportpark
Heikant
Sportpark
Heikant
Sportpark
Heikant
Sportpark
Heikant
Sportpark
Heikant
Sportpark
Heikant
Sportpark
Heikant
Sportpark
Heikant
Sportpark
Heikant
Sportpark
Heikant
Sportpark
Heikant

Trainingen Kalmthoutse erkende
voetbalploegen:
Voetbalinfrastructuur
- per uur per volledig terrein
Kunstgrasterrein D
- seizoensuur per ploeg per volledig terrein (>
24u./seizoen)
Trainingen niet-Kalmthoutse voetbalploegen:
Voetbalinfrastructuur - per uur per volledig terrein
Kunstgrasterrein D
- seizoensuur per ploeg per volledig terrein (>
24u./seizoen)

10,00 €
5,00 €

15,00 €
7,50 €

Voetbalinfrastructuur Toeschouwer jeugdwedstrijd (per toegang)

2,50 €

Toeschouwer wedstrijd 1ste elftal (per
toegang)
Individueel jaarabbonnement toeschouwer
Voetbalinfrastructuur
jeugdwedstrijden (per jaar)
Individueel jaarabbonnement toeschouwer
Voetbalinfrastructuur
wedstrijden 1ste elftal en jeugd (per jaar)

7,00€
25,00 €

Atletiekinfrastructuur Lid ACK (per maand)

2,50 €

Voetbalinfrastructuur

Atletiekinfrastructuur

Wedstrijden, evenementen en toeschouwers
(per persoon)

60,00€

1,00 €

Atletiekinfrastructuur Scholen

0,00 €

Atletiekinfrastructuur Occassionele gebruikers (per uur)

0,00 €

Indoor
petanquebanen
Indoor
petanquebanen
Indoor
petanquebanen

Lid PCK (per maand)

3,00 €

Wedstrijden, evenementen en toeschouwers
(per persoon)

1,00 €

Occasionele gebruikers (per dag)

5,00 €

Art. 3.De tarieven zijn verschuldigd door de daadwerkelijke gebruiker of door de titularis van de
voorafgaande toelating.
Art. 4.Deze tarieven zullen contant geëist worden tegen afgifte van tickets, abonnementskaarten of
kwijting, die op elk verzoek van het toezichthoudend personeel dienen getoond te worden.
Art. 5.In geval van betwisting zal de invordering van het tarief geschieden bij wijze van burgerlijke
rechtsvordering.
Art. 6.Het tariefreglement voor het natuurgrasterrein C en het kunstgrasterrein D van het sportpark
Heikant, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 29 april 2019, wordt
opgeheven.
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FINANCIEEL BELEID.
3. Adviesverlening over de rekeningen van de kerkfabrieken voor het dienstjaar 2018.
Raadslid Monique Aerts (Groen) wenst zich te onthouden voor wat betreft dit agendapunt.
Raadslid Koen Vanhees (Vlaams Belang) verwijst naar de enquete die is gebeurd over het
toekomstig gebruik van de kerken. Hij verwijst tevens naar het beleidsplan van de meerderheid
waarin het gebruik van de kerken is opgenomen. In dit beleidsplan wordt gesproken over het
gebruik van de kerken voor culturele activiteiten. Het raadslid vraagt of er reeds resultaten zijn
over de bevraging en of er nog overlegmomenten zijn gepland richting het gebruik van de
kerken.
De voorzitter antwoordt dat er momenteel werk wordt gemaakt van een kerkenbeleidsplan. De
resultaten zullen openbaar worden gemaakt wanneer de studie is afgerond. De bevraging is
gebeurd voor de vijf kerken afzonderlijk. De afzonderlijke en gezamenlijke resultaten zijn
vervolgens besproken binnen de bestuurlijke werkgroep. Een informatiemoment betreffende
het kerkenbeleidsplan wordt gepland in het najaar. De resultaten worden eerst teruggekoppeld
naar de kerkelijke instanties en nadien in overleg met de gemeente gefinaliseerd.
Raadslid Inga Verhaert (Sp.a) wenst een overzicht te bekomen van alle eigendommen van de
kerkfabrieken.
De voorzitter antwoordt dat deze vraag zal worden voorgelegd aan de financiële dienst.
Raadslid Wouter Vanden Bergh (Open Vld) zegt dat hij een overzicht heeft opgevraagd van
het ganse patrimonium (inclusief dat van de kerkfabrieken) en heeft verkregen van de financiële
dienst. In dit overzicht is dit duidelijk terug te vinden.
Raadslid Inga Verhaert (Sp.a) zegt dat ze zich wenst te onthouden voor dit agendapunt.
Raadslid Wouter Vanden Bergh (Open Vld) vraagt wat de toekomstvisie is voor de pastorieën
bv. de pastorie van Heuvel. Hij vraagt wat er met deze gebouwen gaat gebeuren.
De voorzitter zegt dat hij de rolluiken van de pastorie van Heuvel terug heeft laten openen,
maar dat er momenteel nog geen bestemming is. De gelijkvloers van de pastorie van
Nieuwmoer wordt actief gebruikt door de parochie. De bovenverdieping werd in het verleden
reeds gebruikt als doorgangswoning voor gezinnen die tijdelijk geen onderdak hebben omwille
van bijvoorbeeld een woningbrand. De pastorij van het Centrum wordt nog gebruikt door
pastoor Kris Smet. Pastoor Kris Smet zou verhuizen, maar tot op heden is er nog geen officiële
bevestiging dat hij zou verhuisd zijn. De pastorie van Heide wordt bewoond door pastoor Jos
Verhaegen die eind dit jaar op pensioen zal gaan. Er komt dus ruimte vrij, aldus de voorzitter.
De pastorie van Heuvel werd in het verleden gebruikt als lokaal opvanginitiatief voor
asielzoekers en doorgangswoning voor mensen met een tijdelijke woningnood. Nu staat de

10 / 75

pastorie al enige tijd leeg. Enkel beneden is nog het parochiesecretariaat. De parochie is bereid
om de werking verder te zetten in het oude gebouw van H. Hart dat wordt beheerd door
basisschool Den Heuvel. De pastorie zelf is te groot en te sterk verouderd. In Heide willen de
parochie en enkele verenigingen de pastorie invulling geven. Er zijn nog geen beslissingen
genomen over de bestemming van de pastorieën. Binnen het kerkenbeleidsplan wordt alvast
een duidelijke visie ontwikkeld wat de bestemming van de kerken betreft.
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de
erkende erediensten, meer bepaald de artikelen 54 en 55;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006, gewijzigd op 27 juni 2008,
houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende
erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten, meer bepaald de
artikelen 39 tot en met 44;
Gelet op de omzendbrief BB-2013/01 van het Kabinet van de Vlaamse Minister van
Binnenlands Bestuur van 1 maart 2013 betreffende de boekhouding van de besturen van de
eredienst;
Overwegende dat de jaarrekening van 2018 van volgende kerkfabrieken gecoördineerd
ingediend werd door het Centraal Kerkbestuur bij het gemeentebestuur op 9 april 2019:
- Kerkfabriek Heilig Hart (Heuvel),
- Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Bezoeking en van Bijstand (Achterbroek),
- Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstand (Centrum),
- Kerkfabriek Sint-Jozef (Heide-Kapellenbos),
- Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw ten Hemel Opgenomen (Nieuwmoer);
Gelet op de goedkeuring van de rekeningen 2018 van de hierboven vermelde kerkfabrieken
door de Kerkraad;
Overwegende dat de rekeningen van bovenvernoemde kerkfabrieken voor het dienstjaar 2018
worden afgesloten met een batig saldo;
Gehoord de toelichting van de voorzitter,
BESLUIT: met 21 jastemmen van Clarisse De Rydt, Wouter Vanden Bergh, Jan Van Esbroeck,
Jef Duerloo, Anita Van der Poel, Gilles Delcroix, Domien Arnold, Koen Vanhees, Lies Van den
Keybus, Cindy De Roeve, Dieter Beyers, Hanne Beyers, Stefanie Van Looveren, Maggy
Beyers, Didier Van Aert, Sandra Hoppenbrouwers, Silke Lathouwers, Jef Van den Bergh,
Maarten De Bock, Jan Oerlemans en Lukas Jacobs en 3 onthoudingen van Inga Verhaert,
Hans De Schepper en Monique Aerts,
Artikel 1.De gemeenteraad verleent gunstig advies aan de rekening van de hierna vernoemde
kerkfabrieken voor het dienstjaar 2018, waarbij deze afsluit met een batig saldo:
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Kerkfabriek

Onze-Lieve –Vrouw Ten
hemel opgenomen
(Nieuwmoer)
Heilig Hart (Heuvel)
Onze-Lieve-Vrouw van
Altijddurende Bijstand
(Centrum)
Sint-Jozef (Heide–
Kapellenbos)
Onze-Lieve-Vrouw
Bezoeking en Bijstand
(Achterbroek)

Beschikbare
gelden

Exploitatieresultaat
2018

Investeringsresultaat
2018

Globaal
resultaat
2018

158.827,63€

152.880,62€

5.947,01€

158.827,63€

8.385,27€

8.385,27€

0,00€

8.385,63€

52.903,35€

37.322,60€

15.580,75€

52.903,35€

31.124,14€

30.658,14€

466,00€

31.124,14€

107.373,14€

68.106,56€

39.266,58€

107.373,14€

Art. 2.Dit besluit zal, samen met de verantwoordingsstukken van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw
Bezoeking en van Bijstand Achterbroek, voor verder gevolg worden bezorgd aan het
gemeentebestuur van Wuustwezel.
Art. 3.Dit besluit zal, samen met de verantwoordingsstukken van de kerkfabriek St. Jozef HeideKapellenbos, voor verder gevolg worden bezorgd aan het gemeentebestuur van Kapellen.
Art. 4.Een kopie van deze beslissing zal overgemaakt worden aan de provinciegouverneur en aan
de desbetreffende kerkfabrieken.
ALGEMEEN BELEID.
4. Aanduiding van een voorzitter voor de raadscommissie Algemeen beleid.
Op 25 februari 2019 keurde de gemeenteraad de oprichting en de samenstelling van de
raadscommissie Algemeen Beleid goed.
Het artikel 34 § 6 van het huishoudelijk reglement voor de gemeenteraad, tevens goedgekeurd
door de gemeenteraad in zitting van 25 februari 2019, stelt dat 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.
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Aan de leden van de gemeenteraad wordt nu gevraagd om een voorzitter voor de
raadscommissie Algemeen Beleid aan te duiden.
Raadslid Stefanie Van Looveren (CD&V) wordt voorgedragen als kandidaat vanuit de
meerderheid.
Raadslid Jan Van Esbroeck (N-VA) zegt dat zijn fractie van mening is dat er een kandidaat
vanuit de oppositie dient te worden aangeduid. Hij zegt dat zijn naam gevallen is en dat hij
kandidaat is voor deze functie. De reden waarom N-VA pleit voor een voorzitter vanuit de
oppositie is dat Didier Van Aert (CD&V) bij de installatie van de nieuwe gemeenteraad duidelijk
heeft gezegd dat hij pleit voor een positieve en constructieve samenwerking met de oppositie.
Het kiezen van een voorzitter voor de raadscommissie Algemeen Beleid vanuit de oppositie
zou dan ook een kans zijn om de oppositie vanaf dag één te betrekken bij het beleid. Hij roept
iedereen op om de woorden van CD&V om te zetten in daden. Hij zegt vervolgens dat hij zelf
de rol van voorzitter met plezier zal opnemen.
De voorzitter zegt dat betrokkenheid bij het beleid niet afhangt van het voorzitterschap maar
van zeggenschap, dosssiers op tafel leggen en dialoog voeren.
Vervolgens wordt er overgegaan tot de stemming van de voorzitter voor de raadscommissie
Algemeen Beleid waarvoor Stefanie Van Looveren (CD&V) en Jan Van Esbroeck (N-VA)
kandidaat zijn.
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 raadsbesluit van 25 februari 2019 over de oprichting en de samenstelling van de
raadscommissie Algemeen Beleid;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 25 februari 2015 over de goedkeuring van het
huishoudelijk reglement voor de gemeenteraad, meer bepaald het artikel 34 § 6 dat stelt dat
elke commissie wordt voorgezeten door een gemeenteraadslid; dat de leden van het college
van burgemeester en schepenen geen voorzitter kunnen zijn van een commissie; dat elke
commissie onder zijn leden een voorzitter aanduidt;
Gelet op het voorstel van het college van burgmeeester en schepenen om namens de
meerderheid raadslid Stefanie Van Looveren (CD&V) aan te duiden als voorzitter voor deze
raadscommissie;
Gelet op het voorstel van de oppositie om namens de oppositie raadslid Jan Van Esbroeck
(N-VA) aan te duiden als voorzitter voor deze raadscommissie;
Gaat bij geheime stemming over tot de aanduiding van een voorzitter van de raadscommissie
algemeen beleid, er worden 24 stembrieven uitgedeeld, 24 stembrieven worden in de stembus
gevonden, de uitslag geeft als resultaat 14 naamstemmen voor Stefanie Van Looveren en 10
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naamstemmen voor Jan Van Esbroeck;
BESLUIT:
Enig artikel.De gemeenteraad duidt raadslid Stefanie Van Looveren, wonende Antoine De Preterlaan 34
te 2920 Kalmthout, aan als voorzitter voor de raadscommissie Algemeen Beleid gedurende de
bestuursperiode 2019-2024.
De voorzitter wenst Stefanie Van Looveren succes en is ervan overtuigd dat zij dit goed gaat
doen en alle stemmen zal horen in de commissie.
PATRIMONIUM.
5. Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening: goedkeuring van het aangepaste
huishoudelijk reglement.
Het huishoudelijk reglement voor de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening
(afgekort GECORO) werd laatst goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 25 oktober
2001.
In functie van de gewijzigde wetgeving en meer transparantie met betrekking tot onder andere
de samenstelling en de werking van deze commissie, werkten de leden van de GECORO een
voorstel van aangepast huishoudelijk reglement uit. Het aangepaste huishoudelijk reglement
werd tijdens de vergadering van de GECORO van 11 maart 2019 met éénparigheid van
stemmen goedgekeurd.
Aan de gemeenteraad wordt nu gevraagd om het aangepaste huishoudelijk reglement voor de
GECORO goed te keuren.
De voorzitter geeft het woord aan Jef Van den Bergh (CD&V), schepen van mobiliteit,
ruimtelijke planning, wonen en onderwijs die verdere toelichting geeft bij het huishoudelijk
reglement van de GECORO. Hij verduidelijkt de bepalingen in het huishoudelijk reglement over
de openbaarheid, de verslaggeving, de uitnodiging, beraadslaging, stemming, openbare en
besloten gedeelte, hoe mensen worden geïnformeerd, enz.
Bedoeling is, aldus schepen Jef Van den Bergh om een duidelijk reglement te hebben zodat
discussies kunnen vermeden worden en de GECORO goed kan blijven functioneren. Er is
uitgegaan van een niet te stringente visie om de goede en positieve sfeer in de GECORO te
behouden.
Raadslid Wouter Vanden Bergh (Open Vld) zegt dat hij blij is dat er aanpassingen gebeuren
naar aanleiding van een burgerbeweging. Hij benadrukt dat Open Vld voor participatie is.
Positief vindt hij dat tot vier werkdagen voor de vergadering een commissielid een agendapunt
kan overmaken. Positief is ook dat de datum en agenda bekengemaakt wordt via de
gemeentelijke informatiekanalen. Hij vindt het echter jammer dat het reglement niet stringenter
is en een deadline hiervoor voorziet. Hij vraagt om deze termijn op te nemen in het
ontwerpreglement dat vandaag voorligt en stelt voor dat de agenda een week op voorhand
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bekend wordt gemaakt. De discussie over het openbaar karakter van de GECORO wil hij graag
overlaten aan de NV-A. Verder is het raadslid van mening dat de verslagen een week na de
vergadering gepubliceerd dienen te worden om een maximale transparantie te garanderen. Hij
begrijpt dat de administratie ook zijn werk moet doen, maar zegt dat het belangrijk is dat de
verslagen openbaar worden gemaakt. Nu is de termijn in het reglement te vrijblijvend. Hij zegt
dat Open Vld van mening is dat er mensen met expertise in de GECORO zitten. Hij zegt dat
het jammer is dat de termijnen voor de uitnodigingen en de verslagen niet strikt genoeg werden
opgenomen in het reglement.
Schepen Jef Van den Bergh (CD&V) antwoordt hierop dat het logisch is dat minimum zeven
dagen voorafgaandelijk aan de vergadering de bekendmaking gebeurt. Hij zegt dat in de
praktijk de publicatie vaak eerder gebeurt dan zeven dagen voor de vergadering. Zoals raadslid
Wouter Vanden Bergh verwijst naar de burgerbeweging, is ook schepen Jef Van den Bergh
voorstander van maximale transparantie. Hij is akkoord dat wordt toegevoegd dat de termijn
van zeven dagen dient te worden gerespecteerd.
De voorzitter meldt aan de gemeenteraad dat als de gemeenteraad iets aan het reglement
wenst aan te passen, dit eerst terug naar de GECORO moet. Het is de GECORO die het
huishoudelijk reglement opstelt, met eenparigheid van stemmen goedkeurt en aan de
gemeenteraad voorlegt. Die keurt daarop het reglement goed, of stuurt het met kritische
opmerkingen terug naar de GECORO. Een aanpassing zou dus betekenen dat dit vandaag
niet kan worden goedgekeurd. De voorzitter benadrukt dat de GECORO goed werkt.
Raadslid Koen Vanhees (Vlaams Belang) verwijst naar artikel 14 van het reglement betreffende
het besloten karakter van de vergadering. Het reglement vermeldt dat de GECORO een
besloten karakter heeft behalve in bepaalde gevallen. Het feit dat dit als normaal ‘besloten’
wordt beschreven in de eerste zin, vindt het raadslid geen correcte weergave. Hij vindt dat de
bevolking de dossiers mag kennen en kennis mag nemen van wat er in de GECORO wordt
besproken. Hij begrijpt dat de bevolking niet aanwezig mag zijn bij de stemming. Spreken van
een ‘besloten’ vergadering in de eerste zin nodigt niet uit voor publiek, bevolking. De
formulering zou moeten zijn dat de GECORO een open karakter heeft uitgezonderd voor
bepaalde zaken. Dit nodigt meer uit voor het publiek om te komen luisteren. Hij zegt dat hij de
zin anders had geformuleerd. Hij had in de eerste zin gesproken over het open karakter en niet
over het gesloten karakter.
Schepen Jef Van den Bergh (CD&V) antwoordt dat de werking van de GECORO een decretaal
karakter heeft. Dit betekent dat de regels strenger zijn dan bij andere adviesraden. Het principe
dat de GECORO niet-openbaar is, tenzij anders beslist is dan ook decretaal bepaald.
De voorzitter stelt voor om het reglement goed te keuren zoals voorgesteld door de GECORO.
In de praktijk zal er rekening worden gehouden met de interpretatie van de tekst zoals vandaag
besproken. De termijn van 7 dagen zal zoveel als mogelijk worden gerespecteerd.
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 15 mei 2009 en latere wijzigingen over de
coördinatie van de decreetgeving op de ruimtelijke ordening, hierna de Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening (VCRO) genoemd, in het bijzonder de artikelen 1.3.3. en 1.3.4. handelend
over de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening, hierna GECORO genoemd;
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Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 19 mei 2000 en latere wijzigingen tot
vaststelling van nadere regels voor de samenstelling, de organisatie en de werkwijze van de
provinciale en gemeentelijke commissies voor ruimtelijke ordening;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 3 juli 2009 tot vaststelling van een
deontologische code voor leden van de provinciale en gemeentelijke commissies voor
ruimtelijke ordening;
Gelet op het huidige huishoudelijk reglement voor de GECORO, goedgekeurd door de
gemeenteraad in zitting van 25 oktober 2001;
Overwegende dat vorig jaar enige commotie was ontstaan omtrent de samenstelling en de
werking van de GECORO van Kalmthout;
Overwegende dat aan de GECORO de vraag werd gesteld om het huishoudelijk reglement aan
te passen in functie van meer openbaarheid;
Overwegende dat de GECORO hieraan is tegemoet gekomen en op basis van een aantal
opmerkingen, binnen de regels van de toepasselijke wetgeving (VCRO), het huidige reglement
heeft aangepast;
Overwegende dat, zoals de geldende regels voorschrijven, dit in haar vergadering van 11 maart
2019 met éénparigheid van stemmen werd goedgekeurd;
Overwegende dat het aangepaste huishoudelijk reglement slechts van toepassing wordt na
goedkeuring door de gemeenteraad;
Overwegende dat het tevens tot de bevoegdheid van de gemeenteraad behoort om de
werkingsmiddelen van de GECORO vast te stellen; dat het bovenvermelde besluit van 19 mei
2000 voorziet dat aan de leden van de GECORO presentiegelden, reis-en
verblijfsvergoedningen worden toegekend;
Overwegende dat eveneens wordt bepaald dat de gemeenteraad de nodige werkingsmiddelen
voorziet voor het maken van kosten voor het sluiten van contracten met externe deskundigen
voor het onderzoek van bijzondere vraagstukken;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad in zitting van 25 oktober 2001 om aan de leden
van de GECORO, met inbegrip van de vaste secretaris, een presentiegeld toe te kennen voor
het bijwonen van de vergaderingen ten belope van de helft van het bedrag van de toegekende
presentiegelden voor de vergaderingen van de gemeenteraad;
Gelet op de beslissing van de gemeentraad genomen in dezelfde zitting om jaarlijks een
kredietbedrag van 75.000 BEF, thans 1859,20 euro, ter beshikking te stellen om het de
GECORO mogelijk te maken contracten af te sluiten met externe deskundigen voor het
onderzoek van bijzondere vraagstukken of externe adviezen;
Overwegende het voorstel om deze beslissing te handhaven en bij deze te herbevestigen;
Gehoord de voorzitter;
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BESLUIT : met 24 jastemmen van Clarisse De Rydt, Wouter Vanden Bergh, Inga Verhaert,
Jan Van Esbroeck, 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, Didier Van Aert, Sandra
Hoppenbrouwers, Silke Lathouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De Bock, Jan Oerlemans
en Lukas Jacobs.
Artikel 1.Het huishoudelijk reglement van de GECORO zoals goedgekeurd in haar zitting van 11 maart
2019 wordt hierbij goedgekeurd. Het reglement gaat hierbij integraal als bijlage.
Art. 2.De leden, met inbegrip van de vaste secretaris, wordt een presentiegeld verleend voor het
bijwonen van de vergaderingen en dit ten belope van de helft van het bedrag van de
toegekende presentiegelden voor de vergaderingen van de gemeenteraad.
Art. 3.De GECORO krijgt een krediet van 1859 euro ter beschikking ter dekking van de kosten voor
het sluiten van contracten met externe deskundigen voor het onderzoek van bijzondere
vraagstukken.
6. Goedkeuring van de notariële ontwerpakte voor de kosteloze grondafstand door de familie
Pauwels in de Heikantstraat.
Op 26 april 2013 diende de heer Jan Winkeler voor Eric Pauwels een aanvraag in tot het
bekomen van een verkavelingsvergunning met betrekking tot het afsplitsen van één kavel
voor het oprichten van een vrijstaande ééngezinswoning uit een groter eigendom, zijnde een
boerderij met stallingen en schuren. Deze verkavelingsaanvraag heeft betrekking op een
kavel gelegen langsheen de Heikantstraat 108 (thans kadastraal gekend als afdeling 2, sectie
E nummer 90G).
Op 16 september 2013 leverde het college van burgemeester en schepenen de desbetreffende
verkavelingsvergunning af. Het bijhorende opmetingsplan (opgemaakt door studiebureel L.
Krinkels) voorziet in een kosteloze grondafstand van 14m² ter hoogte van de af te splitsen kavel
langsheen de Heikantstraat 108 (thans kadastraal gekend als sectie E, deel van nummer 90G
P0000).
Aan de gemeenteraad wordt nu gevraagd om de notariële ontwerpakte zoals opgesteld door
de geassocieerde notarissen Dejongh & De Boungne uit Kalmthout voor deze kosteloze
grondafstand goed te keuren.
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 26 april 2013 door de heer Jan Winkeler voor Eric
Pauwels voor het afsplitsen van één kavel voor het oprichten van een vrijstaande
ééngezinswoning uit een groter eigendom, zijnde een boerderij met stallingen en schuren; dat
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de verkavelingsaanvraag betrekking heeft op een kavel gelegen langsheen de Heikantstraat
108 (thans kadastraal gekend als afdeling 2, sectie E nummer 90G);
Overwegende dat het kwestieuze eigendom zich bevindt in woongebied met landelijk karakter;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 16 september 2013
over de aflevering van de desbetreffende verkavelingsvergunning;
Gelet op het opmetingsplan zoals opgemaakt door studiebureel L. Krinkels
(Achterbroeksteenweg 56-60); dat dit plan voorziet in een kosteloze grondafstand van 14m² ter
hoogte van de af te splitsen kavel langsheen de Heikantstraat 108 (thans kadastraal gekend
als sectie E, deel van nummer 90G P0000);
Overwegende dat de notariële ontwerpakte zoals opgesteld door de geassocieerde notarissen
Dejongh & De Boungne uit Kalmthout voor de kosteloze grondafstand betrekking heeft op een
repel grond kadastraal gekend als sectie E, deel van nummer 90G P0000 met een oppervlakte
van 14m²;
Overwegende dat deze grondafstand gratis zal gebeuren en dat deze verkrijging door het
gemeentebestuur zal gebeuren om ingelijfd te worden in het openbaar domein;
BESLUIT: met 24 jastemmen van Clarisse De Rydt, Wouter Vanden Bergh, Inga Verhaert, Jan
Van Esbroeck, 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, Didier Van Aert, Sandra
Hoppenbrouwers, Silke Lathouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De Bock, Jan Oerlemans en
Lukas Jacobs.
Artikel 1.De notariële ontwerpakte zoals opgesteld door de geassocieerde notarissen Dejongh & De
Boungne uit Kalmthout voor de kosteloze grondafstand door de familie Pauwels van een
perceel grond gelegen in de wegbedding van de Heikantstraat (thans kadastraal bekend als
sectie E, deel van nummer 90G P0000) om ingelijfd te worden in het openbaar domein van de
gemeente, met een opgemeten oppervlakte van 14m², wordt goedgekeurd.
Art. 2.Een kopie van deze beslissing wordt bezorgd aan de geassocieerde notarissen Dejongh & De
Boungne uit Kalmthout.
7. Goedkeuring van de ondersteuning en begeleiding door IGEAN in het kader van het besluit
van de Vlaamse regering over het lokaal woonbeleid.
Het besluit van de Vlaamse regering van 16 november 2018 inzake het lokaal woonbeleid is
het nieuwe wettelijk kader voor het lokaal woonbeleid vanaf 1 januari 2020. De
dienstverlenende vereniging IGEAN (team wonen) begeleidt en ondersteunt de lokale besturen
in het kader van dit besluit.
De opdrachten voor de lokale besturen zijn onder te brengen in drie grote beleidsprioriteiten:
1.
zorgen voor een divers en betaalbaar woonaanbod,
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2.
3.

bewaken van de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving,
informeren, adviseren en begeleiden van inwoners met vragen over wonen.

In het besluit van 16 november 2018 zijn verplichte en aanvullende opdrachten opgenomen
voor de lokale besturen. Alle gemeenten dienen minimaal de verplichte activiteiten uit te voeren
en twee keer per jaar een lokaal woonoverleg te organiseren.
Gemeenten die nu reeds deel uitmaken van een interlokale vereniging voor het lokaal
woonbeleid (afgekort IVLW) zullen ook in het nieuwe besluit ondersteuning en begeleiding
krijgen van IGEAN.
De gemeenten Kalmthout, Kapellen, Ranst, Schoten en Stabroek die momenteel geen deel
uitmaken van een IVLW, dienen eveneens het desbetreffende besluit van de Vlaamse regering
uit te voeren en de verplichte activiteiten op te nemen. Als ook deze gemeenten hiervoor beroep
wensen te doen op de ondersteuning en begeleiding van IGEAN, is de oprichting van een
nieuw IVLW of de aansluiting bij een bestaand IVLW een noodzaak.
Het nieuwe besluit van de Vlaamse regering voorziet nog steeds subsidies voor de
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, bestaande uit een basissubsidie en aanvullende
subsidies. IGEAN engageert zich om ervoor te zorgen dat de subsidies de kosten dekken voor
de werking van het team wonen. Of er nog een saldo zal zijn voor de vergoeding van een deel
van de kosten voor de inzet van een gemeentelijk huisvestingsambtenaar zal afhankelijk zijn
van de eventueel aanvullende taken die het lokaal bestuur opneemt.
Om de subsidies te maximaliseren streeft IGEAN naar een gebiedsdekkende werking
gekoppeld aan een herschikking van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Er
wordt voorgesteld dat de gemeente Kalmthout deel zal uitmaken van het IVLW SKS samen
met de gemeenten Schoten en Stabroek.
Op 25 februari 2019 verleende het college van burgemeester en schepenen zijn principieel
akkoord met onder andere het opstarten van de werking van een IVLW voor de periode 20202025 en het uitvoeren van de verplichte activiteiten, zoals vermeld in het bovenvermelde besluit
over lokaal woonbeleid. Het schepencollege gaf aan IGEAN in dit kader ook de opdracht om
een subsidiedossier voor te bereiden.
Aan de gemeenteraadsleden wordt nu gevraagd om onder andere:
1. akkoord te gaan met de deelname aan de Interlokale Vereniging Lokaal Woonbeleid,
IVLW SKS, voor de periode 2020-2025,
2. akkoord te gaan met het uitvoeren van de verplichte activiteiten, zoals beschreven in
het besluit van de Vlaamse regering van 16 november 2018, met name:
a. zorgen voor een divers en betaalbaar woonaanbod in functie van de
woonnoden;
b. werken aan de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving;
c. informeren, adviseren en begeleiden van inwoners met woonvragen;
en de daarbij horende taakverdeling,
3. akkoord te gaan met de organisatie van minstens twee bijeenkomsten per werkingsjaar
van het lokaal woonoverleg,
4. het ontwerp van subsidiedossier goed te keuren,
5. de statuten van de Interlokale Vereniging Lokaal Woonbeleid SKS goed te keuren.
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De voorzitter geeft het woord aan Jef Van den Bergh (CD&V), schepen van mobiliteit,
ruimtelijke planning, wonen en onderwijs die verdere toelichting geeft bij het voorstel tot
ondersteuning en begeleiding door IGEAN voor wat betreft het lokaal woonbeleid. De
gemeenten Schoten en Stabroek treden ook toe. De gemeente Kapellen heeft beslist niet toe
te treden. In de praktijk zullen alle gemeenten van de regio samenwerken hierrond. Formeel,
voor het subsidiedossier, dient de werking echter verdeeld te worden in kleinere IVLW’s. De
vraag die vandaag voorligt is om formeel toe te treden tot IVLW SKS (Schoten, Kalmthout en
Stabroek) en via die weg aan de drie doelstellingen zijnde een divers en betaalbaar
woonaanbod, kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving en informeren,
adviseren en begeleiden van inwoners met vragen over wonen te werken.
Raadslid Koen Vanhees (Vlaams Belang) zegt dat hij de teksten doorgenomen heeft en nog
enkele vragen hierover wenst te stellen. Hij verwijst naar het subsidiebedrag van €46.800 dat
voorzien is in de begroting. Kalmthout heeft al enkele acties opgezet. Hij verwijst naar de
plannen voor de oude Dura-site. Het raadslid verwijst naar de voorstelling van het beleidsplan
en de plannen om hier eventueel een politiebureel te voorzien. Hij vraagt of de visie 2020
hieromtrent al duidelijker is. Hij verwijst tevens naar de besprekingen tijdens de
raadscommissie algemeen beleid over RUP Woonbos II en Dennendael. Hij heeft tijdens de
commissie gevraagd wanneer RUP Woonbos II wordt gefinaliseerd. Toen is er gezegd dat dit
in het najaar zou zijn. Hij vraagt naar de stand van zaken en de visie. Verder vraagt hij: ‘Is wat
opgenomen is in het subsidiedossier nog iets naast RUP Woonbos II?’ Ten slotte verwijst hij
naar de beschrijving van de huidige situatie in het subsidiedossier waar staat vermeld dat
momenteel meergezinswoningen enkel aan de hoofdas zijn toegelaten en dat er een visie dient
opgemaakt te worden om ook waardevolle gebouwen buiten de as om te kunnen vormen naar
meersgezinswoningen. Hij vraagt wat hier achter zit.
Schepen Jef Van den Bergh (CD&V) antwoordt dat de elementen of voorbeelden die zijn
opgenomen in de documenten met betrekking tot het subsidiedossier en de acties van het
lokaal woonoverleg nauw bij elkaar aansluiten. Het zijn lopende dossiers die hier in het plan
worden vermeld, maar er is nog niet veel nieuws te melden ten opzichte van de vorige
besprekingen van deze dossiers.
Raadsldi Koen Vanhees (Vlaams Belang) zegt dat men nu spreekt van acties 2020 terwijl in de
raadscommissie werd gesproken over het najaar. Hij vraagt of dit over hetzelfde gaat.
Schepen Jef Van den Bergh (CD&V) antwoordt dat in het najaar ontwerpteksten zullen worden
voorgelegd. Het lokaal woonoverleg zal op dat moment bekijken wat er mogelijk is. Dergelijke
vertaling op het woningaanbod komt ter sprake in het lokaal woonoverleg. De invulling van de
stationsomgeving kan ouderenwoningen, systeem van erfpacht, enz. zijn. Dit wordt later
besproken in de gemeenteraad. Het lokaal woonoverleg bespreekt de visie, maar zal geen
uitspraken doen over welke mogelijkheden er zijn op vlak van ruimtelijke ordening zoals over
bijvoorbeeld hoe dicht huizen naast elkaar mogen staan.
Raadslid Koen Vanhees (Vlaams Belang) vraagt of de visie om woningen op woonassen om
te vormen tot meersgezinswoningen hoofdlijnen zijn. Hij verwijst naar de vraag voor
appartementen in Dennendael. Valt de visie om niet uit te breiden buiten bebouwde kom en
overbebouwing tegen te gaan onder deze hoofdlijnen?
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Schepen Jef Van den Bergh (CD&V) antwoordt dat de hoofdlijnen zullen worden vastgelegd.
Hoe concreet dit zal zijn, weet men nog niet.
De voorzitter zegt dat de uitdaging is om in het najaar ontwerpteksten te hebben. Op dat
moment zijn er nog tussenstappen nodig voordat het dossier kan gefinaliseerd worden. In het
najaar zal er echter al meer duidelijkheid zijn. De opsomming van de drie doelstellingen van
het IVLW zijn andere zaken dan de planmatige dossiers waaraan gewerkt wordt.
Raadslid Koen Vanhees (Vlaams Belang) verwijst vervolgens naar de intentie om
woningcontroleurs in te zetten. Hij vraagt dat de nodige feedback hierover naar de
gemeenteraad zal gebeuren door bijvoorbeeld jaarlijkse een stand van zaken te geven.
Schepen Jef Van den Bergh (CD&V) antwoordt dat er uiteraard opvolging via verslaggeving
zal zijn bv. in een jaarverslag.
De voorzitter zegt dat de gemeente in het verleden heeft beslist om het IVLW te verlaten omdat
de werking ervan streng werd bepaald door regelgeving. Het huidige voorstel is vrijer wat de
werking betreft en geeft financiële ondersteuning voor taken waar de gemeente reeds mee
bezig is.
Raadslid Monique Aerts (Groen) vindt het jammer dat dit voorstel niet besproken werd op de
raadscommisie algemeen beleid. Het voorstel gaat ook over bouwen en wonen. Nu hebben de
raadsleden zich uren moeten voorbereiden op dit agendapunt om doorzicht te krijgen, terwijl
dit had kunnen worden toegelicht op de raadscommissie.
De voorzitter antwoordt dat Igean zeer laat heeft voorgesteld om dit te agenderen in de
gemeenteraad. Het dossier werd door Igean vrij laat bezorgd aan de gemeente. Dit was na de
raadscommissie.
Raadslid Monique Aerts (Groen) antwoordt dat er wel een infovergadering hierover is geweest
in februari. Ze zegt dat ze dezelfde vragen had als het raadslid Koen Vanhees en dat ze hierop
een antwoord heeft gekregen. Zij is van mening dat de accenten op sociale huur en koop wat
moeten verlegd worden. Tegen 2025 zullen we 14 sociale huurwoningen en 77 koopwoningen
over de minimale normen zitten. Het raadslid besluit dat we het niet slecht doen, maar dat het
aantal sociale huurwoningen naar boven moet. Ze hoopt dat dit wordt meegenomen, anders
missen we de bal, aldus raadslid Monique Aerts.
De voorzitter verwijst naar het project Zoete Dreef waar 40 sociale huurwoningen worden
voorzien en benadrukt dat dit een groot aantal is.
Raadslid Monique Aerts (Groen) antwoordt hierop dat de gemeente van een grote achterstand
komt. Ze zegt dat het document ons leert dat we er voor huurwoningen niet komen om in 2025
onze norm te halen. Ze vraagt aan de gemeenteraad om een aantal projecten naar huur te
zetten in plaats van koop zodat we de achterstand naar huur kunnen wegwerken.
Schepen Jef Van den Bergh (CD&V) antwoordt dat de achterstand relatief is. Hij verwijst naar
het sociaal objectief. We hebben nog de tijd om de achterstand op vlak van huurwoningen te
verwezellijken. Zeggen dat we een gigantische achterstand hebben, is te kort door de bocht
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volgens de schepen. Het is volgens hem wel belangrijk om dit mee te nemen bij toekomstige
plannen.
Raadsldi Monique Aerts (Groen) zegt dat het heel belangrijk is dat we het accent niet verkeerd
leggen.
Raadslid Inga Verhaert (Sp.a) wil reageren op de uitspraak van schepen Jef Van den Bergh
dat de achterstand relatief is. Ze zegt: ‘Je moet er maar voor staan als je op zoek bent naar
een sociale woning’. Dergelijke problemen worden treffelijk opgevangen door het OCMW, maar
het is zeer moeilijk om op de private huurmarkt iets te vinden wat betaalbaar is. Ze wenst de
stelling van raadslid Monique Aerts dat we inspanningen moeten leveren te ondersteunen.
De voorzitter antwoordt dat als we realiseren wat nu voorligt; we over het sociaal objectief
zitten. Hij zegt dat het buiten kijf staat dat we de norm moeten halen.
Raadslid Wouter Vanden Bergh (Open Vld) vraagt of er andere opties zijn dan instappen bij
Igean. Hij vindt het belangrijk dat we kristisch naar intercommunales kijken, behalve indien dit
niet anders kan. Hij stelt voor dit kritisch te bekijken en eventueel te verplaatsen naar een
raadscommissie algemeen beleid.
Schepen Jef Van den Bergh (CD&V) antwoordt dat dit met andere partners niet mogelijk is.
Ofwel kiest de gemeenteraad om niet in te stappen, maar dan laat de gemeente een stuk
ondersteuning liggen. Ofwel kiest de gemeenteraad om dit samen met andere gemeenten
verder uit te werken.
De voorzitter besluit dat de gemeente geen alternatief heeft. Indien de gemeenteraad beslist
om niet in te stappen, mist de gemeente een subsidies van bijna €12.000 per jaar.
Raadslid Wouter Vanden Bergh (Open Vld) zegt dat hij dit voorstel niet kan goedkeuren.
Raadslid Jan Van Esbroeck (N-VA) zegt dat hij voorstander is van samenwerken over
gemeenten heen in functie van efficiëntiewinsten. Hij vraagt of dit voorstel betekent dat de
huisvestingsambtenaren hierrond gaan samenwerken of dat er een persoon zal worden
aangesteld om dit voor de drie gemeenten uit te werken en/of er iemand gaat aangeworven
worden. Hij zegt dat dit in het voorstel niet duidelijk is uitgewerkt.
Schepen Jef Van den Bergh (CD&V) antwoordt dat het de bedoeling is dat de
huisvestingsambtenaren elkaar veel zien en elkaar op de hoogte houden wat wetgeving ed.
betreft. Igean zal tevens een haltijdse kracht inzetten om dit mee te organiseren en te
ondersteunen, aanvragen in orde te maken, decreetaanpassingen op te volgen, enz. Eigenlijk
faciliteert de samenwerking de werking van de lokale huisvestingsambtenaar en het lokaal
beleid, aldus de schepen.
Raadslid Jan Van Esbroeck (N-VA) verwijst naar Stabroek die in het vroegere IVLW zat, dan
uitgestapt zijn en het budget heeft geïnvesteerd in een eigen huisvestingsambtenaar. Hij vraagt
of de personeelskost van de huidige huisvestingsambtenaar uit het budget van Kalmthout wordt
gehaald. Hij gaat ervan uit dat zij nu iemand moeten aanwerven en dat dit niet op kosten van
Kalmthout is. Verder gaat hij ervan uit dat Kalmthout geen verantwoordelijkheden heeft op dit
vlak naar andere gemeenten toe.
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De voorzitter antwoordt dat ook Kalmthout in het verleden heeft beslist om uit het vroegere
IVLW Noord te stappen omwille van teveel overheadkosten. Igean was teveel bezig met de
structuur en te weinig met de output. Het is de bedoeling dat de huisvestingsambtenaar van
Kalmthout verder werkt. Het woonloket is niet meer weg te denken. Vroeger was de dienst
enkel met omgevingsvergunningen bezig. Dit is vandaag nog zo, maar daarnaast is er de
huisvestingsambtenaar die mensen begeleidt bij bv. aanvraag woningkwaliteit, betaalbaarheid
en vragen over wonen. Deze continuïteit is zeer belangrijk. Nu kunnen we hier meer voor
terugkrijgen binnen de nieuwe structuur van IVLW SKS.
Schepen Jef Van den Bergh (CD&V) beandrukt dat het decretaal kader sterk gewijzigd is
waardoor een nieuwe invulling van de subsidies voor intergemeentelijks
samenwerkingsverbanden op vlak van wonen mogelijk is.
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op de statuten van IGEAN dienstverlening;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 16 november 2018 over het lokaal
woonbeleid dat de opdrachten voor de lokale besturen bepaalt op vlak van wonen vanaf 1
januari 2020; dat deze opdrachten kaderen in drie grote beleidsprioriteiten:
1.
zorgen voor een divers en betaalbaar woonaanbod,
2.
bewaken van de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving,
3.
informeren, adviseren en begeleiden van inwoners met vragen over wonen.
Overwegende dat in het desbetreffende besluit van de Vlaamse regering verplichte en
aanvullende opdrachten opgenomen zijn; dat alle gemeenten minimaal de verplichte
activiteiten dienen uit te voeren en twee keer per jaar een lokaal woonoverleg dienen te
organiseren; dat elke interlokale vereniging een halftijdse projectcoördinator moet voorzien;
Gelet op het feit dat het bovenvermelde besluit van 16 november 2018 voorziet in subsidies
voor intergemeentelijke samenwerkingsverbanden op vlak van wonen; dat voor de verplichte
activiteiten er een basissubsidie kan bekomen worden die berekend wordt aan de hand van
een aantal parameters waaronder het aantal huishoudens; dat de aanvullende subsidie wordt
berekend aan de hand van de effectief gerealiseerde aanvullende activiteiten en eigen
voorstellen die per interlokale vereniging lokaal woonbeleid uitgevoerd worden; dat per
aanvullende activiteit een subsidiepercentage van 5% van de basissubsidie geldt en per eigen
voorstel 3% , met dien verstande dat het totaal subsidiepercentage nooit meer kan zijn dan
66,6% van de basissubsidie; dat de basissubsidie door IGEAN gebruikt wordt voor de
financiering van volgende kosten:
- projectcoördinator (0,5 VTE per project)
- medewerkers van het team wonen, rekening houdend met 5 woningcontroleurs voor alle
projecten samen;
- algemene werkingskosten;
Overwegende dat de aanvullende subsidies volledig ter beschikking worden gesteld van de
betrokken gemeenten en vrij besteed kunnen worden;
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Overwegende dat, om tegemoet te komen aan de vraag van de lokale besturen aan IGEAN
om maximaal in te zetten op woningkwaliteit, zal de dienstverlende vereniging IGEAN haar
werking hierop afstemmen en voorziet zij de aanwerving van extra woningcontroleurs; dat deze
woningcontroleurs zullen ingezet worden in alle lokale besturen.
Overwegende dat het ontwerp van subsidiedossier werd opgemaakt in overleg met de
betrokken lokale besturen en uitgebreid toegelicht en besproken werd op ondermeer de
stuurgroep en het lokaal woonoverleg; dat het ontwerp subsidiedossiers eveneens besproken
werd met Wonen-Vlaanderen; dat het subsidiedossier in functie van de verdere
intergemeentelijke samenwerking lokaal woonbeleid nu ter goedkeuring dient voorgelegd te
worden aan de gemeenteraad;
Gelet op de informatievergaderingen van 24 januari 2019 en 21 februari 2019 georganiseerd
door IGEAN voor de schepenen bevoegd voor wonen en de lokale ambtenaren;
Gelet op het feit dat het team wonen van IGEAN reeds verschillende gemeenten ondersteunt
en begeleidt bij het uitvoeren van hun regisseursrol op het vlak van wonen en bij het uitvoeren
van de taken in het kader van de subsidieregeling;
Gelet op het besluit van het college van burgemeestern en schepenen van 25 februari 2019
over onder andere het principieel akkoord voor het opstarten van de werking van een
interlokale vereniging voor het lokaal woonbeleid (afgekort IVLW) voor de periode 2020-2025
en het uitvoeren van de verplichte activiteiten, zoals vermeld in het besluit van de Vlaamse
regering over het lokaal woonbeleid van 16 november 2018; dat de concrete invulling hiervan,
het oprichten van een nieuw IVLW of aansluiten bij een bestaand IVLW in overleg met de
gemeente zal bepaald worden; dat de voorkeur van de gemeente Kalmthout uit gaat naar de
aansluiting bij het IVLW WEBB; dat het college van burgemeester en schepenen in uitvoering
hiervan aan IGEAN de opdracht geeft om overeenkomstig de geldende wetgeving een
subsidiedossier voor te bereiden;
Gelet op het feit dat IGEAN streeft naar een gebiedsdekkende werking, gekoppeld aan een
maximalisering van de subsidiemogelijkheden; dat daarom vanaf 2020 volgende IVLW’s
worden voorzien:
- IVLW Midden: Malle, Ranst, Schilde, Wijnegem, Wommelgem, Zandhoven en Zoersel;
- IVLW Rivierenland: Boom, Hemiksem, Niel, Rumst, Schelle en Zwijndrecht;
- IVLW SKS: Schoten, Kalmthout en Stabroek;
- IVLW Webb: Brasschaat, Brecht, Essen en Wuustwezel;
- IVLW Zuidrand 1: Aartselaar, Edegem, Hove, Kontich en Lint ;
- IVLW Zuidrand 2: Boechout, Borsbeek en Mortsel;
Overwegende dat de oprichting en organisatie van deze Interlokale Vereniging voor het Lokaal
Woonbeleid is opgenomen in de statuten van IVLW SKS;
Gehoord de toelichting van de voorzitter,
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BESLUIT: met 22 jastemmen van Clarisse De Rydt, Jan Van Esbroeck, 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, Didier Van Aert, Sandra Hoppenbrouwers, Silke Lathouwers, Jef Van den
Bergh, Maarten De Bock, Jan Oerlemans en Lukas Jacobs, 1 neenstem van Wouter Vanden
Bergh en 1 onthouding van Inga Verhaert.
Artikel 1.De gemeenteraad gaat akkoord met de deelname aan de Interlokale Vereniging Lokaal
Woonbeleid, IVLW SKS, voor de periode 2020-2025.
Art. 2.De gemeenteraad gaat akkoord met het uitvoeren van de verplichte activiteiten, zoals
beschreven in de artikels 6, 7 en 8 van het besluit van de Vlaamse regering van 16 november
2018, met name:
• zorgen voor een divers en betaalbaar woonaanbod in functie van de woonnoden;
• werken aan de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving;
• informeren, adviseren en begeleiden van inwoners met woonvragen;
en de daarbij horende taakverdeling.
Art. 3.De gemeenteraad gaat akkoord met de organisatie van minstens twee bijeenkomsten van het
lokaal woonoverleg per werkingsjaar.
Art. 4.De gemeenteraad gaat akkoord met de aanvullende activiteiten en eigen voorstellen, zoals
beschreven in de artikels 13, 14 en 15 van het besluit van de Vlaamse regering van 16
november 2018 en opgenomen in het ontwerp van subsidieaanvraag van IVLW SKS en keurt
het ontwerp van subsidiedossier goed.
Art. 5.De gemeenteraad keurt de statuten goed van de Interlokale Vereniging Lokaal Woonbeleid
SKS.
Art. 6.De gemeenteraad neemt kennis van de ontwerp begroting 2020 en keurt deze goed.
Art. 7.Twee ondertekende exemplaren van gemeenteraadsbeslissing en van de statuten worden aan
IGEAN dienstverlening bezorgd.
8. Goedkeuring van de omvorming en de uitbreiding van de werking van het Energiehuis
IGEAN tot EnergieK huis met een EnergieK loket in het kader van het besluit van de Vlaamse
regering over energie en de klimaatwerking.
De voorzitter geeft het woord aan Silke Lathouwers, schepen voor milieu, cultuur, jeugd,
evenementen, gelijke kansen en ICT die het voorstel tot omvorming en uitbreiding van de
werking van het Energiehuis tot EnergieK huis toelicht.
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Raadslid Inga Verhaert (Sp.a) vindt het helemaal niet duidelijk wat dit de gemeente gaat kosten.
Er wordt €20.000 aan werkingsmiddelen voorzien ten laste van Igean. Gaat onze bijdrage aan
Igean dan omhoog?
Schepen Silke Lathouwers (CD&V) antwoordt dat er in totaal ongeveer €350.000 wordt
voorzien waarvan €192.000 gecompenseerd wordt door subsidies. Het saldo is ongeveer
€155.000 voor alle gemeenten. Voor de gemeente Kalmthout is dit ongeveer €5.400 per jaar
(60% onafhankelijk van de grootte van de gemeente, 40% van het aantal huishoudens per
gemeente).
Raadslid Inga Verhaert (Sp.a) vraagt wat het verschil is tussen eerstetweedelijnsinformatie. Ze vraagt tevens: ‘Wat beantwoorden we zelf en wat Igean?’.

en

De huisvestingsambtenaar en de duurzaamheidsambtenaar vangen de eerste vragen aan het
loket op, zegt schepen Silke Lathouwers (CD&V). Voor meer gespecialiseerde vragen, zal om
de drie weken iemand aanwezig zijn van het EnergieKhuis. Dit gaat over duurzame
maatregelen bij verbouwingswerken ed. De schepen benadrukt dat de laagdrempeligheid van
het gemeentelijk loket behouden blijft. De drie medewerkers (huisvesting, duurzaamheid en
Energiekhuis) zullen samenwerken. De meerwaarde is dat er overkoepelend, over gemeenten
heen, meer expertise kan worden opgebouwd en dat de gemeenten gezamenlijk naar buiten
kunnen komen met bepaalde acties.
Raadslid Inga Verhaert (Sp.a) zegt dat dit antwoord geen duidelijkheid schept over wat
eerstelijn en tweedelijn is binnen deze samenwerking. Ze vraagt of dit werd voorgelegd aan de
provincie. Schaalvergroting dient bij de provincie terecht te komen, aldus Inga Verhaert. Dit is
volgens haar een bevoegdheid van de provincie. De medewerkers van de provincie zijn er nog.
Ze vindt het dan ook een redelijke vraag om aan de provincie te stellen.
Schepen Silke Lathouwers (CD&V) verwijst naar de groepsaankopen die binnen de provincie
worden afgebouwd. Igean kan de subidie van de Vlaamse Regering krijgen, dit is een grote
meerwaarde op het totale budget dat het ganse project kost.
Raadslid Inga Verhaert (Sp.a) zegt dat ze uit dit antwoord begrijpt dat er geen vraag gesteld
zal worden aan de provincie en dat de gemeente €5200 zal betalen terwijl we het verschil niet
kennen tussen eerstelijn en tweedelijn. Ze benadrukt dat de provincie hier tijd voor heeft en
zegt: ‘Doe er profijt mee!’.
Raadslid Clarisse De Rydt verlaat de vergaderruimte om 20u58.
Schepen Maarten De Bock (CD&V) verwijst naar pagina 12 van het addendum bij de
samenwerkingsovereenkomst waarin de samenwerking met de provinciale steunpunten
duurzaam wonen en bouwen is opgenomen. Hieruit blijkt dat er contact is met de provincie.
Raadslid Inga Verhaert (Sp.a) antwoordt hierop dat dit over bouwen gaat, dit is een andere
dienst.
Schepen Maarten De Bock (CD&V) zegt dat de provincie betrokken is en dat een goede
samenwerking mogelijk is.
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De voorzitter is van mening dat Igean de actuele rol bij deze zeer goed invult. Het is een
zoektocht geweest om lokale besturen beter te ondersteunen en dit voorstel bewijst de
gretigheid van alle besturen om hieraan te werken. Deze betaalbare samenwerking loopt
ondertussen zeer goed, zegt de voorzitter.
Raadslid Jan Van Esbroeck (N-VA) vindt het belangrijk dat er naar de inwoners goed
gecommuniceerd wordt zodat er gebruik van gemaakt wordt. Hij vindt het positief om met Igean
en de gemeenten rondom hierrond samen te werken. Maar het moet door de burgers wel
geweten zijn. Vroeger werd dit opgericht, werd er een keer geinformeerd en niemand weet dat
het bestaat, zegt het raadslid.
Raadslid Clarisse De Rydt betreedt de vergaderruimte opnieuw om 21u00.
Schepen Silke Lathouwers (CD&V) antwoordt dat er goed gecommuniceerd zal worden.
Raadslid Monique Aerts (Groen) stelt voor dat er aan Igean wordt gevraagd om een
energiebeurs te voorzien in Kalmthout. Of kan enkel de loketfunctie worden gerealiseerd
binnen dit samenwerkingsverband?
Schepen Silke Lathouwers (CD&V) antwoordt dat de samenwerking in het EnergieKhuis ruimer
is dan een loket. Ze verwijst naar de lopende ondersteuning van Igean bij het
burgemeestersconvenant. Silke Lathouwers vindt het voorstel van raadslid Monique Aerts
zeker een goed idee om mee te nemen. Het is de taak van elke gemeente om acties voor te
stellen die binnen het EnergieKhuis kunnen worden uitgewerkt.
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op de statuten van IGEAN dienstverlening;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 14 december 2018 inzake energie;
Gelet op het feit dat sinds 2012 IGEAN energieleningen verstrekt waarmee energiebesparende
werken aan woningen kunnen uitgevoerd worden; dat intussen de IGEAN Energielening is
opgenomen in het Energiehuis van IGEAN dienstverlening, dat erkend is door het Vlaams
Energie Agentschap (afgekort VEA) en door Febelfin als kredietgever; dat de wederzijdse
verbintenissen die hierbij gelden evenals de karakteristieken en modaliteiten volgens dewelke
deze leningen worden verstrekt, zijn opgenomen in een samenwerkingsovereenkomst
afgesloten tussen het Vlaamse gewest en het energiehuis van IGEAN dienstverlening; dat ook
met de lokale besturen die deel uitmaken van het samenwerkingsgebied van IGEAN hiervoor
een samenwerkingsovereenkomst werd afgesloten;
Gelet op het feit dat door het gewijzigde wettelijk kader een aanpassing van deze
samenwerkingsovereenkomsten noodzakelijk is;
Gelet dat het team klimaat van IGEAN de lokale besturen begeleidt en ondersteunt bij het
uitvoeren van taken en opdrachten inzake klimaat, onder meer in het kader van de
burgemeestersconvenant;
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Gelet op het feit dat naar aanleiding van het besluit van de Vlaamse regering voor energie van
14 december 2018 vanaf 2019 het takenpakket van de Energiehuizen verruimd en gekoppeld
wordt aan subsidiemogelijkheden; dat naast het verstrekken van de energielening het gaat om
volgende verplichte taken:
1. een laagdrempelig energieloket aanbieden;
2. instaan voor het aanbieden van gestructureerde basisinformatie inzake energie;
3. particulieren begeleiden en ondersteunen bij allerlei vragen inzake energie;
4. instaan in voor de algemene coördinatie van uitvoerende lokale diensten;
Gelet op het feit dat op basis hiervan en rekening houdend met het feit dat er heel wat
overlapping bestaat tussen de verschillende thema’s, IGEAN beslist heeft de werking van het
Energiehuis om te vormen en uit te breiden tot een EnergieK huis met een EnergieK loket;
Gelet op de informatievergaderingen georganiseerd door IGEAN op 24 januari 2019 en 21
februari 2019 voor de schepenen bevoegd voor wonen, energie en klimaat en de lokale
ambtenaren;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 25 februari 2019 over
het principieel akkoord met het omvormen en uitbreiden van de werking van het Energiehuis
tot EnergieK huis met een EnergieK loket en het voorbereiden van een subsidiedossier door
IGEAN; dat het college van burgemeestern en schepenen de opdracht gaf aan IGEAN om,
overeenkomstig de geldende wetgeving, een bijakte af te sluiten bij de
samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaams Energie Agentschap (VEA) en het
energiehuis van IGEAN;
Gelet op het feit dat in een bijakte bij de samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaamse
gewest en het energiehuis van IGEAN dienstverlening de erkenning als energiehuis bevestigd
werd en de samenwerkingsovereenkomst aangepast werd aan het bovenvermelde besluit van
de Vlaamse regering; dat de wijze waarop het Energiek huis van IGEAN dienstverlening
uitvoering zal geven aan het verruimde takenpakket opgenomen is in een voorstel van
addendum bij de voormelde samenwerkingsovereenkomst; dat dit voorstel van addendum op
20 maart 2019 aan VEA bezorgd werd en reeds werd goedgekeurd;
Gelet op het feit dat dit dossier en de concrete werking van het EnergieK huis met het EnergieK
loket nu ter goedkeuring voorgelegd wordt aan de gemeenteraad evenals de daarbij horende
samenwerkingsovereenkomst tussen IGEAN dienstverlening en het lokale bestuur;
Gelet dat IGEAN streeft naar een gebiedsdekkende werking, gekoppeld aan een
maximalisering van de subsidiemogelijkheden; dat overeenkomstig het bovenvermelde besluit
van de Vlaamse regering deze subsidies tot uiterlijk 2027 voorzien worden voor het verstrekken
van de energieleningen en tot uiterlijk 2029 voor de andere taken;
Gelet op het feit dat de kosten voor de werking van het EnergieK huis met een EnergieK loket
als volgt worden geraamd:
1. personeel
De totale personeelskosten worden berekend op basis van volgende inzet van personeel:
- projectcoördinator / expert
2,5 VTE
- medewerker senior
1,2 VTE
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- medewerker junior
en bedragen 327.581 euro.

1,0 VTE

2. werkingskosten
Voor de werkingskosten wordt uitgegaan van een forfaitair bedrag van 20.000 euro.
Deze werkingskosten zijn bedoeld om kleinere algemene uitgaven die niet specifiek gericht zijn
op dienstverlening aan één of meerdere gemeenten (bijvoorbeeld de opmaak van algemene
banners of aanpassen van website) te financieren.
Voor het dekken van voormelde kosten zal de werking van het Energiek Huis met het EnergieK
loket in de eerste plaats gebruik maken van de subsidiemogelijkheden die voorzien zijn voor
Energiehuizen in het bovenvermelde besluit omtrent energie.
Deze subsidies worden bepaald rekening houdend met de in het besluit voorziene parameters
en bedraagt maximaal 192.000 euro voor alle gemeenten van het samenwerkingsgebied van
IGEAN (uitgezonderd de stad Antwerpen).
Uitgaande van voormelde geraamde kosten en subsidies
Totale kost:
347.581 euro
Totale subsidie:
192.000 euro
blijft er een saldo van 155.581 euro
Dit saldo wordt verdeeld over alle deelnemende gemeente en wel als volgt:
- 60% wordt in gelijke mate verdeeld, omdat het EnergieK huis met het EnergieK loket voor
alle gemeenten in grote mate eenzelfde takenpakket moet uitvoeren dat onafhankelijk is van
de grootte van de gemeente,
- 40% wordt verdeeld in functie van het aantal huishoudens, omdat een beperkt deel van de
taken van het EnergieK huis met het EnergieK loket wel afhankelijk zijn van het aantal
huishoudens in de gemeente;
Andere kosten voor het uitvoeren van concrete acties in bepaalde gemeenten zullen apart
verrekend worden met de betrokken gemeenten (bv. drukken en verdelen van de EnergieKe
krant).
Gehoord de toelichting van de voorzitter,
BESLUIT: met 22 jastemmen van Clarisse De Rydt, Jan Van Esbroeck, 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, Didier Van Aert, Sandra Hoppenbrouwers, Silke Lathouwers, Jef Van den
Bergh, Maarten De Bock, Jan Oerlemans en Lukas Jacobs en 2 onthoudingen van Wouter
Vanden Bergh en Inga Verhaert.
Artikel 1.De gemeenteraad gaat akkoord met de omvorming en uitbreiding van de werking van het
Energiehuis tot EnergieK huis met een EnergieK loket, en dit tot uiterlijk 2027 voor het
verstrekken van de energieleningen en tot uiterlijk 2029 voor de andere taken.
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Art. 2.De gemeenteraad gaat akkoord met het voorstel van addendum zoals overgemaakt aan het
Vlaams Energie Agentschap en intussen goedgekeurd en de daarin opgenomen activiteiten en
de wijze waarop uitvoering zal gegeven worden aan het besluit van de Vlaamse regering van
14 december 2018 inzake energie.
Art. 3.De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst tussen IGEAN dienstverlening en de
gemeente goed.
Art. 4.De gemeenteraad neemt kennis van de kostenraming en de verdeling van het saldo over alle
deelnemende gemeenten en keurt deze goed.
Art. 5.Twee
ondertekende
exemplaren
van
gemeenteraadsbeslissing
samenwerkingsovereenkomst worden aan IGEAN dienstverlening bezorgd.

en

van

de

VRIJE TIJD.
9. Gemeenschapscentrum Kalmthout: aanstelling van de leden van het beheersorgaan.
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op de wet van 16 juli 1973 waarbij de bescherming van de ideologische en filosofische
strekkingen gewaarborgd worden;
Gelet op het decreet van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissingen van 28 april 2014 met betrekking tot de oprichting van
het gemeenschapscentrum Kalmthout én de oprichting van een beheersorgaan voor het
gemeenschapscentrum met goedkeuring van het organiek reglement;
Overwegende dat het gemeenschapscentrum dient beheerd te worden door een beheersorgaan; dat dit beheersorgaan een adviserende bevoegdheid heeft over alle aangelegenheden die betrekking hebben op het gemeenschapscentrum;
Overwegende dat het beheersorgaan na installatie van de nieuwe gemeenteraad opnieuw
moet worden samengesteld;
Overwegende dat de leden van het beheersorgaan worden benoemd door de gemeenteraad;
Overwegende dat, volgens het artikel 6 van het organiek reglement, het beheersorgaan wordt
samengesteld enerzijds uit 8 afgevaardigden vanwege de politieke fracties in de
gemeenteraad, aangewezen volgens het proportioneel stelsel, en anderzijds uit 8
afgevaardigden van de gebruikers en filosofische en ideologische strekkingen;
Gezien dit voor de afgevaardigden van de politieke fracties volgende zetelverdeling oplevert:
• 6 CD&V
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•
•
•
•
•
•

2 N-VA
1 Sp.a (zonder stemrecht)
1 Groen (zonder stemrecht)
1 Open Vld (zonder stemrecht)
1 Vlaams Belang (zonder stemrecht)
1 Onafhankelijke (zonder stemrecht);

Gaat over tot de voordrachten namens de politieke partijen:
Namens CD&V worden voorgedragen:
raadslid Didier Van Aert,
raadslid Wies Peeters,
Agnes Havran,
Eugeen Lorriper,
Herman Huybrechts,
Ann Keuleers;
Namens N-VA worden voorgedragen:
Jan Bosmans,
Karin Dekeulener;
Namens Sp.a wordt voorgedragen:
Luc Denys;
Namens Groen wordt voorgedragen:
raadslid Hans De Schepper;
Namens Open Vld wordt voorgedragen:
Denise Groffen;
Namens Vlaams Belang wordt voorgedragen:
raadslid Koen Vanhees;
Namens Onafhankelijke wordt voorgedragen:
raadslid Clarisse De Rydt;
Gelet op het feit dat de gemeenteraad eveneens de afgevaardigden van de gebruikers dient
aan te duiden; dat het organiek reglement bepaalt dat de samenstelling voor wat betreft de
afgevaardigden van de gebruikers en filosofische en ideologische strekkingen er als volgt
uitziet:
• 3 vertegenwoordiger van het algemeen bestuur van de cultuurraad;
• 2 afgevaardigden van de gebruikers van de gemeentelijke, culturele infrastructuur;
• 2 afgevaardigden van de gebruikers van niet-gemeentelijke, culturele infrastructuur;
• 1 deskundige uit de sociaal-culturele sector;
Gelet op het voorstel van de schepenen bevoegd voor cultuur, in overleg met de Cultuurraad
Kalmthout, om volgende personen aan te duiden als afgevaardigden van de gebruikers in het
beheersorgaan van het gemeenschapscentrum:

31 / 75

•

3 vertegenwoordigers van het algemeen bestuur van Cultuurraad Kalmthout:
Marleen Van Steenvoort (Kunstpresent vzw),
Guy Breugelmans (deskundige),
Willy Wouters (deskundige muziek);

•

2 afgevaardigden van de gebruikers van de gemeentelijke, culturele infrastructuur:
Sine Vandekeybus (ART-uur, gebruiker van Kunsthuis Ernest Albert),
Lutgart Van Oevelen (Muziekvereniging en Twirling De Heidebloem, gebruiker van
Den Blijdenberg);

•

2 afgevaardigden van de gebruikers van niet-gemeentelijke, culturele infrastructuur:
Paul Lion (O*KA Centrum),
Mike Smeulders (Mimuze);

•

1 deskundige uit de sociaal-culturele sector:
Serge Proth (docent beeldende kunst, publieksbemiddelaar en beeldend
kunstenaar);

Overwegende dat de gemeenteraad geen opmerkingen formuleert ten aanzien van het voorstel
van de schepen bevoegd voor cultuur;
BESLUIT: met 24 jastemmen van Clarisse De Rydt, Wouter Vanden Bergh, Inga Verhaert, Jan
Van Esbroeck, 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, Didier Van Aert, Sandra
Hoppenbrouwers, Silke Lathouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De Bock, Jan Oerlemans en
Lukas Jacobs.
Artikel 1.De gemeenteraad duidt als afgevaardigden van de politieke partijen in het beheersorgaan van
het gemeenschapscentrum Kalmthout aan:
• Didier Van Aert, raadslid, vanwege CD&V,
• Wies Peeters, raadslid, vanwege CD&V,
• Herman Huybrechts, vanwege CD&V,
• Agnes Havran, vanwege CD&V,
• Ann Keuleers, vanwege CD&V,
• Eugeen Lorriper, vanwege CD&V,
• Karin Dekeulener, vanwege N-VA,
• Jan Bosmans, vanwege N-VA,
• Luc Denys, vanwege S.pa (zonder stemrecht)
• Hans De Schepper, raadslid, vanwege Groen Kalmthout (zonder stemrecht),
• Denise Groffen, vanwege Open Vld (zonder stemrecht),
• Koen Vanhees, raadslid, vanwege Vlaams Belang (zonder stemrecht),
• Clarisse De Rydt, raadslid, onafhankelijke (zonder stemrecht).
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Art. 2.De gemeenteraad duidt als afgevaardigden van de gebruikers en filosofische en ideologische
strekkingen in het beheersorgaan van het Gemeenschapscentrum Kalmthout aan:
•

3 vertegenwoordigers van het algemeen bestuur van Cultuurraad Kalmthout:
Marleen Van Steenvoort (Kunstpresent vzw),
Guy Breugelmans (deskundige),
Willy Wouters (deskundige muziek).

•

2 afgevaardigden van de gebruikers van de gemeentelijke, culturele infrastructuur:
Sine Vandekeybus (ART-uur, gebruiker van Kunsthuis Ernest Albert),
Lutgart Van Oevelen (Muziekvereniging en Twirling De Heidebloem, gebruiker van
Den Blijdenberg).

•

2 afgevaardigden van de gebruikers van niet-gemeentelijke, culturele infrastructuur:
Paul Lion (O*KA Centrum),
Mike Smeulders (Mimuze).

•

1 deskundige uit de sociaal-culturele sector:
Serge Proth (docent beeldende kunst, publieksbemiddelaar en beeldend
kunstenaar).

Art. 3.Een kopie van deze beslissing zal voor verder gevolg overgemaakt worden aan de
cultuurdienst van de gemeente.
PERSONEEL.
10. Goedkeuring van de nieuwe organisatiestructuur van het lokaal bestuur (gemeente en
OCMW) Kalmthout.
De voorzitter geeft het woord aan Greet Buysen, adjunct-algemeendirecteur die het voorstel
verder toelicht. Ze verwijst naar de uitgebreide toelichting tijdens de raadscommissie algemeen
beleid. De organisatiestructuur wordt ingedeeld in vier beleidsdomeinen:
•
•
•
•

Burger en Welzijn
Omgeving
Vrije Tijd
Personeel en Organisatie

Deze domeinen zijn een logische groepering van dienstverlening en diensten die samenwerken
en een gecoördineerd beleid uitwerken. Samenwerken over de traditionele diensten heen zorgt
voor minder ‘hokjesdenken’ en een meer uitgebreide kennis van het domein waarvoor je als
medewerker van Kalmthout werkt. Zo zijn medewerkers breder inzetbaar. Het domein
Personeel en Organisatie werkt vooral voor de interne organisatie.
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De adjunct-algemeendirecteur beandrukt de opportuniteiten die er zijn binnen de integratie van
gemeente en OCMW en de nieuwe organisatiestructuur die hierop is gebouwd, zijnde:
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

het uitwerken van een gezamenlijk beleid (geïntegreerd en integraal) over de
beleidsdomeinen heen,
een verder uitgewerkt HRM-beleid,
het opnieuw invullen van verantwoordelijkheden en deze ook benoemen naar de
medewerkers toe (vroeger sprak men over functieprofielen, nu over
verantwoordelijkheden),
afdelingshoofden die meer op beleidsmatig niveau aan beleidsadvisering en
strategische planning kunnen doen én die alle beleidsdomeinen vertegenwoordigen in
het MAT,
beter uitgewerkt informatiebeheer gezien de veelheid aan (digitale) informatie die op
de organisatie afkomt en nu versnipperd zit op ontzettend veel verschillende diensten
waardoor in de toekomst de burger maar één keer zijn gegevens moet bezorgen en
dienstverlening beter kan georganiseerd worden vanuit de informatie die al aanwezig
is,
steeds meer dienstverlening moet digitaal om enerzijds kosten te drukken. Anderzijds
is digitalisering een must om klaar te zijn voor de toekomst. Duidelijke
functieomschrijving dienst ICT,
meer efficiënte inzet en coördinatie van een aantal diensten door het aanstellen van
afdelingshoofden, maar ook verantwoordelijken voor bepaalde dienstverlening bv.
pool poetsvrouwen, dagelijks verantwoordelijke zwembad, herstructurering diensten
die onder omgeving vallen (diensthoofd, werkleider en ploegbazen patrimonium,
openbare ruimte, mobiliteit en groen),
gezamenlijk onthaal een gecoördineerde dienstverlening,
efficiëntere inzet van middelen door dienst aankoop- en contractbeheer,
Alle principes, werkmethodes en procedures uit het nieuwe dienstverleningsmodel
vertrekken vanuit een kwalitatieve dienstverlening aan de klant (burger, bedrijf,
toerist,…). Het lokaal bestuur Kalmthout bekijkt interne processen in functie van die
externe dienstverlening, niet vanuit de (bestaande) interne werking. We plaatsen de
vraag van de klant centraal en we schakelen over van een aanbodgerichte naar een
klantgerichte dienstverlening. Ook het organisatiemodel dient dat doel.

Raadslid Wouter Vanden Bergh (Open Vld) zegt dat hij niet aanwezig kon zijn bij de
raadscommissie algemeen beleid. Hij wil graag nog benadrukken dat samenwerking niet mag
wachten op een nieuw gemeentehuis. Digitalisering staat ook los van een nieuw gemeentehuis,
aldus het raadslid.
Adjunct-algemeendirecteur Greet Buysen antwoordt dat er zeker niet wordt gewacht op een
nieuw gemeentehuis. Er worden reeds zeer belangrijke stappen gezet naar een eengemaakte
organisatie. Momenteel wordt er gewerkt aan een gezamenlijke boekhouding, gezamenlijke
budgetten en beleidsdoelstellingen, gezamenlijk loonbeheer, één tijdsregistratie, gezamenlijke
rechtpositieregeling, arbeidsreglement, informatieveiligheidsbeleid, enz. Er wordt zeker niet
gewacht op het nieuwe gemeentehuis om diensten te laten samenwerken of volledig te
integreren, toch zal deze gezamenlijke locatie de samenwerking verder faciliteren.
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Raadslid Koen Vanhees (Vlaams Belang) verwijst naar de bespreking tijdens de
raadscommissie algemeen beleid. Hij stelde toen een vraag betreffende de betaalbaarheid van
de pensioenen en suggereerde om hiervoor een provisie te voorzien. Verder benadrukt hij het
belang van functioneringsgesprekken. Het is belangrijk dat na zes maanden tot een jaar
functioneren op basis van deze gesprekken met medewerkers aanpassingen kunnen gebeuren
om problemen te voorkomen. Hij is van mening dat er van het beleidsmatige nog niet veel op
papier staat. Er zullen volgens hem dan ook nog aanpassingen moeten gebeuren. Dit is
normaal in zo’n proces, aldus het raadslid. Het is volgens hem dan ook beter om over een
voorlopig organogram te spreken in plaats van een definitief.
Schepen Maarten De Bock verlaat de vergaderruimte om 21u13.
De voorzitter antwoordt hierop dat hij hier zeer duidelijk in wenst te zijn. De voorliggende
organisatiestructuur is een dynamisch document dat inspeelt op de uitdagingen die er
momenteel zijn.
Raadslid Koen Vanhees (Vlaams Belang) vraagt of dit betekent dat dit geen vast gegeven is.
De voorzitter antwoordt dat dit uitdrukkelijk geen vast gegeven is.
Greet Buysen voegt hieraan toe dat conform het decreet over het lokaal bestuur het voldoende
is dat de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn de organisatiestructuur, de
gezagsverhoudingen en de functies waaraan het lidmaatschap van het managementteam is
verbonden vastlegt. De tabellen die zijn toegevoegd, vertrekken vanuit de huidige
personeelsbehoeften, maar kunnen worden aangepast indien nodig. De budgetten die hieraan
verbonden zijn, dienen te worden vastgelegd in het meerjarenplan.
Raadslid Hans De Schepper (Groen) zegt dat de uiteenzetting tijdens de raadscommissie
algemeen beleid duidelijk was. Hij wil graag zijn lof betuigen voor het werk, het zit goed in
elkaar. Het plan is ambitieus en streeft naar efficiënte diensteverlening en samenwerking. Het
plan heeft een grote kans op slagen.
De voorzitter antwoordt dat deze bedenkingen terrecht zijn. De bedoeling van de
organisatiestructuur is kwaliteitsvolle en transpartante diensteverlening realiseren. Het vertrekt
van twee organisaties die elkaar vinden. De leiding is erin geslaagd dit in een goede sfeer ‘van
hoog tot laag’ te bespreken en geen potten te breken. Iedereen kan zich in dit plan vinden en
het is een goede weg vooruit waarbinnen iedereen binnen de organisatie zich goed gaat
voelen.
Schepen Maarten De Bock betreedt de vergaderruimte opnieuw om 21u17.
Raadslid Wouter Vanden Bergh (Open Vld) zegt dat hij de intentie had om tegen te stemmen,
maar dat hij zich gaat onthouden gezien de goede toelichting die hij vandaag heeft gekregen.
Raadslid Jan Van Esbroeck (N-VA) zegt dat het voorstel gebaseerd is op de idee waarmee
N-VA vertrokken is, namelijk om diensten van gemeente en OCMW te integreren. De bevoegde
ministers hebben dit heel goed gedaan, aldus het raadslid. Hij vindt het een goede insteek om
dit te verplichten aan de gemeenten. Positieve dingen komen naar boven. Hij is zeer verheugd
met dit plan.
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Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald het artikel 161 dat
stelt dat de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn het gezamenlijk
organogram van de diensten van de gemeente en van het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn vaststellen. Het organogram geeft de organisatiestructuur van de
diensten van de gemeente en van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn weer,
duidt de gezagsverhoudingen en de functies aan waaraan het lidmaatschap van het
managementteam is verbonden;
Overwegende dat sinds 1 januari 2019 de integratie van OCMW en gemeente decretaal een
feit is;
Overwegende dat de nieuwe, eengemaakte organisatie (gemeente en OCMW) dient te worden
vertaald in een geïntegreerde dienst- en hulpverlening en een gezamenlijke
organisatiestructuur;
Overwegende dat dit tevens het ideale moment is om de nieuwe organisatie te optimaliseren;
dat daarbij zoveel mogelijk rekening werd gehouden met de wensen van het beleid en de
medewerkers, de finaliteit van de dienstverlening, de wensen van de burger en de efficiëntie
om deze doelstellingen te bereiken; dat het managementteam vertrok vanuit de missie en visie
die werd opgesteld als basis voor de integratie van gemeente en OCMW; dat op deze manier
de gemeente en OCMW zo een samenhangend geheel als organisatie worden, zowel in de
werking als in de dienstverlening; dat een goede organisatiestructuur tevens een
weloverwogen inzet van medewerkers, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en expertise
vraagt;
Overwegende dat een voorontwerp van gezamenlijk organogram waarin de verdere integratie
van gemeente en OCMW werd uitgewerkt, werd opgemaakt door het managementteam;
Overwegende dat het managementteam tevens het document ‘Samen Sterker voor Kalmthout’
heeft opgemaakt waarin de nieuwe organisatiestructuur wordt voorgesteld, alsook de financiële
consequenties, opgesteld door het managementteam;
Overwegende dat het voorstel tot nieuwe organisatiestructuur vier grote beleidsdomeinen
voorziet; personeel en organisatie, burger en welzijn, omgeving en vrije tijd;
Overwegende het voorstel tot nieuw organogram:
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Gelet op het positief advies van het syndicaal onderhandelingscomité van 29 mei 2019;
BESLUIT: met 23 jastemmen van Clarisse De Rydt, Inga Verhaert, Jan Van Esbroeck, 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, Didier Van Aert, Sandra Hoppenbrouwers,
Silke Lathouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De Bock, Jan Oerlemans en Lukas Jacobs en
1 onthouding van Wouter Vanden Bergh.
Enig artikel.De gemeenteraad keurt de nieuwe organisatiestructuur en het organogram voor het lokaal
bestuur (gemeente en OCMW) Kalmthout goed.
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De voorzitter besluit dat namens de gemeenteraad de complimenten kunnen gegeven worden
aan de medewerkers die hieraan hebben meegewerkt.
INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING
11. Dienstverlenende vereniging Cipal: vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger
van de gemeente met betrekking tot de agendapunten van de algemene vergadering van 27
juni 2019.
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en in het bijzonder het artikel 40
over de bevoegdheid van de gemeenteraad en over de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van de dienstverlenende vereniging Cipal;
Gelet op de statuten van Cipal;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 25 februari 2019 inzake de aanduiding van de
vertegenwoordiger van de gemeente op de algemene vergaderingen van Cipal;
Gelet op de oproeping tot de algemene vergadering van Cipal van 27 juni 2019 met de volgende
agendapunten:
1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers.
2. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de
enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2018.
3. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2018,
afgesloten op 31 december 2018.
4. Jaarverslag van de Raad van Bestuur en verslag van de commissaris over de
geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2018.
5. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2018,
afgesloten op 31 december 2018.
6. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris voor de
uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2018.
7. Benoeming Commissaris en vaststelling van vergoeding.
8. Bepaling presentiegeld en reisvergoeding voor de leden van de Raad van Bestuur.
9. Goedkeuring van het evaluatierapport 2013-2018 met inbegrip van het
ondernemingsplan 2019-2024.
10. Aanpassing van de rangorde van de aangeduide leden van de Raad van Bestuur met
raadgevende stem in afdalende volgorde.
11. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering.
Gelet op de toelichtende nota van Cipal betreffende de agendapunten van deze algemene
vergadering;
Gelet op de voorstellen van de raad van bestuur van Cipal;
Overwegende dat geen redenen voorhanden zijn om goedkeuring van de agendapunten te
weigeren;
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BESLUIT: met 22 jastemmen van Clarisse De Rydt, Wouter Vanden Bergh, Inga Verhaert, Jan
Van Esbroeck, Jef Duerloo, Anita Van der Poel, Gilles Delcroix, Domien Arnold, Koen Vanhees,
Lies Van den Keybus, Cindy De Roeve, Dieter Beyers, Hanne Beyers, Stefanie Van Looveren,
Maggy Beyers, Didier Van Aert, Sandra Hoppenbrouwers, Silke Lathouwers, Jef Van den
Bergh, Maarten De Bock, Jan Oerlemans en Lukas Jacobs en 2 onthoudingen van Hans De
Schepper en Monique Aerts.
Artikel 1.Op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota keurt de gemeenteraad de
agendapunten van de algemene vergadering van Cipal van 27 juni 2019, zoals overgemaakt
per e-mail van 13 mei 2019, goed.
Art. 2.De vertegenwoordiger van de gemeente wordt gemandateerd om op de algemene vergadering
van Cipal van 27 juni 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. 3.Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en
met het in kennis stellen daarvan aan Cipal.
12. Dienstverlenende vereniging IGEAN dienstverlening: vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten van de algemene
vergadering van 28 juni 2019.
De dienstverlenende vereniging IGEAN dienstverlening organiseert op 28 juni 2019 een
algemene vergadering.
Tijdens deze vergadering zullen volgende agendapunten worden besproken:
1.
Goedkeuren van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2018
2.
Goedkeuren van het verslag van de revisor over het boekjaar 2018
3.
Goedkeuren van de jaarrekening 2018
4.
Kwijting verlenen aan de bestuurders en aan de revisor over het boekjaar 2018
5.
Goedkeuren van de statutenwijziging
6.
Aandelenstructuur – actualisatie van het register
7.
Vaststellen van de code van goed bestuur.
Aan de raad wordt gevraagd om zijn goedkeuring aan de agendapunten van deze algemene
vergadering te verlenen en het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger vast te
stellen.
Gelet op het K.B. van 3 januari 1969 over de oprichting van de coöperatieve vennootschap
Intercommunale Grondbeleid en Expansie Antwerpen, verder IGEAN cv genoemd,
gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 8 juli 1969;
Gelet op de buitengewone algemene vergadering van 8 november 2003 houdende de
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omvorming van IGEAN cv tot een dienstverlenende vereniging IGEAN dienstverlening,
gepubliceerd 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 waarbij de wijzigingen van de statuten en de
omvorming van IGEAN cv in een dienstverlenende vereniging werden goedgekeurd.
Gelet op de buitengewone algemene vergadering van 15 juni 2007 betreffende de goedkeuring
van de statutenwijziging van IGEAN dienstverlening, gepubliceerd in de bijlagen van het
Belgisch Staatsblad op 13 augustus 2007;
Gelet op de buitengewone algemene vergadering van 18 december 2013 betreffende de
statutenwijziging van IGEAN dienstverlening, 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 houdende de goedkeuring
van de statutenwijziging en de verlenging van IGEAN dienstverlening tot 21 juni 2034; dat dit
werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 3.10.2016 van de Vlaamse minister van
Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding;
Gelet op de buitengewone algemene vergadering van 19 december 2018 waarbij de
statutenwijziging van IGEAN dienstverlening werd goedgekeurd, rekening houdend met het
nieuwe decreet lokaal bestuur; dat dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 19 maart
2019 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen
en Armoedebestrijding;
Gelet op het feit dat de gemeente lid is van bij IGEAN dienstverlening;
Overwegende dat in uitvoering van het artikel 605 van het decreet lokaal bestuur einde 2018
een eerste statutenwijziging ter goedkeuring werd voorgelegd aan de buitengewone algemene
vergadering; dat deze statutenwijziging betrekking had op volgende elementen:
- samenstelling raad van bestuur,
- wijze van voordracht en benoeming van de leden van de raad van bestuur;
Overwegende dat de overige bepalingen van het decreet lokaal bestuur in werking zijn
getreden op 1 januari 2019 en dat ook deze bepalingen een aanpassing van de statuten van
IGEAN dienstverlening vereisen, met name:
- het schrappen van het directiecomité
- de oprichting van een algemeen comité mogelijk maken
- de oprichting van adviescomités bij IGEAN dienstverlening mogelijk maken
- de duurtijd van het mandaat van de leden van de verschillende organen
- het vervangen van de leden van de verschillende organen;
Gezien dat van deze gelegenheid eveneens gebruik gemaakt wordt om de tekst van de
statuten in overeenstemming te brengen met het decreet lokaal bestuuren dat tenslotte
eveneens een aantal taalkundige correcties en actualiseringen gedaan worden;
Gelet op de uitgebreide nota van IGEAN waarin verder toelichting gegeven wordt bij het
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ontwerp van statutenwijziging van IGEAN dienstverlening dat ter goedkeuring voorgelegd
wordt aan de algemene vergadering van 28 juni 2019 en dat deze nota bestaat uit volgende
onderdelen:
1. Voorbereiding van het ontwerp - besluitvorming en timing
2. Toelichting bij het ontwerp van statutenwijziging
3. Timing.
Gelet op het artikel 427 van het decreet lokaal bestuur waarbij de wijzigingen aan de statuten
artikelsgewijs aangebracht worden;
Overwegende dat de raad van bestuur van 15 mei 2019 haar goedkeuring heeft gehecht aan
de actualisatie van het register met de aandelenstructuur;
Gelet op de ontwerptekst van de code van goed bestuur die werd toegelicht en besproken op
de raad van bestuur van 24 april 2019 en goedgekeurd door de raad van bestuur van 15 mei
2019;
Gelet op het artikel 434 §5 van het decreet lokaal bestuur dat bepaalt dat de algemene
vergadering de code van goed bestuur vaststelt;
Gelet op het artikel 35 van de statuten van IGEAN dienstverlening dat bepaalt dat de
jaarvergadering elk jaar in de loop van het tweede kwartaal verplicht bijeenkomt. Op deze
vergadering wordt de jaarrekening vastgesteld aan de hand van het verslag van de raad van
bestuur en het verslag van de revisor;
Gelet op het besluit van de raad van bestuur van 15 mei 2019 waarbij goedkeuring wordt
gehecht aan het jaarverslag 2018 evenals aan de jaarrekening 2018. De jaarvergadering
verleent kwijting aan de leden van de raad van bestuur en de revisor;
Gelet op het besluit van de raad van bestuur van 27 maart 2019 waarbij het ontwerp van
statutenwijziging voor IGEAN dienstverlening werd goedgekeurd; dat onmiddellijk daarna de
daarbij horende documenten ter beschikking gesteld werden van alle deelnemers via het
infonet, het artikel 427 van het decreet lokaal bestuur bepaalt immers dat een statutenwijziging
uiterlijk 90 dagen voor de algemene vergadering aan alle deelnemers moet worden bezorgd;
Gelet op de beslissing van de raad van bestuur van 15 mei 2019 om de jaarvergadering te
organiseren in de Jachthoorn, Doornstraat 11 te 2550 Kontich op 28 juni 2019 om 19u. met
volgende dagorde:
1. Goedkeuren van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2018.
2. Goedkeuren van het verslag van de revisor over het boekjaar 2018.
3. Goedkeuren van de jaarrekening 2018.
4. Kwijting verlenen aan de bestuurders en aan de revisor over het boekjaar 2018.
5. Goedkeuren van de statutenwijziging.
6. Aandelenstructuur – actualisatie van het register.
7. Vaststellen van de code van goed bestuur.
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Gelet op het schrijven van IGEAN dienstverlening van 16 mei 2019 waarbij de uitnodiging en
de dagorde voor de jaarvergadering van 28 juni 2019 aan alle deelnemers bezorgd werd;
Gelet op de volgende documenten die via het infonet ter beschikking gesteld werden van de
deelnemers:
1. uittreksels uit de beslissing van de raad van bestuur van 15 mei 2019,
2. het jaarverslag 2018 met de jaarrekening 2018,
3. de code van goed bestuur,
4. aandelenstructuur – geactualiseerd register;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 25 februari 2019 met betrekking tot de aanduiding van
raadslid Wies Peeters als vertegenwoordiger en raadslid Wouter Vanden Bergh als
plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente voor alle algemene vergaderingen van
de dienstverlenende vereniging IGEAN dienstverlening die georganiseerd worden tot en met
31 december 2024;
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op de statuten van IGEAN dienstverlening;
Gelet op de toelichting en bespreking bij de ontwerp statutenwijziging op de raad van bestuur
van 27 maart 2019;
Gelet op de toelichting en bespreking van de code goed bestuur op de raad van bestuur van
24 april 2019 en 15 mei 2019;
Gelet op de toelichting en bespreking van het jaarverslag 2018 en de jaarrekening 2018
evenals van de actualisatie van de aandelenstructuur op de raad van bestuur van 15 mei 2019;
BESLUIT: met 22 jastemmen van Clarisse De Rydt, Wouter Vanden Bergh, Inga Verhaert, Jan
Van Esbroeck, Jef Duerloo, Anita Van der Poel, Gilles Delcroix, Domien Arnold, Koen Vanhees,
Lies Van den Keybus, Cindy De Roeve, Dieter Beyers, Hanne Beyers, Stefanie Van Looveren,
Maggy Beyers, Didier Van Aert, Sandra Hoppenbrouwers, Silke Lathouwers, Jef Van den
Bergh, Maarten De Bock, Jan Oerlemans en Lukas Jacobs en 2 onthoudingen van Hans De
Schepper en Monique Aerts.
Artikel 1.De gemeenteraad neemt kennis van de volledige dagorde van de jaarvergadering van IGEAN
dienstverlening die zal gehouden worden in de Jachthoorn, Doornstraat 11 te 2550 Kontich op
28 juni 2019 om 19 u. evenals van alle daarbij horende documenten en neemt op basis hiervan
volgende beslissingen:
1.
Goedkeuren van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2018
2.
Goedkeuren van het verslag van de revisor over het boekjaar 2018
3.
Goedkeuren van de jaarrekening 2018
4.
Kwijting verlenen aan de bestuurders en aan de revisor over het boekjaar 2018
5.
Goedkeuren van de statutenwijziging
6.
Aandelenstructuur – actualisatie van het register
7.
Vaststellen van de code van goed bestuur.
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Art. 2.De vertegenwoordiger van de gemeente, die met een afzonderlijk besluit werd benoemd, wordt
gemandateerd om op de jaarvergadering van IGEAN dienstverlening van 28 juni 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.
13. Opdrachthoudende vereniging IGEAN milieu & veiligheid: vaststelling van het mandaat van
de vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten van de algemene
vergadering van 28 juni 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 & 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 de buitengewone algemene vergadering van 19 december 2018 houdende de
goedkeuring van de statutenwijziging van IGEAN milieu en veiligheid, rekening houdend met
het nieuwe decreet lokaal bestuur; dat dit bevestigd werd bij het ministerieel besluit van
27.03.2019 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke
Kansen en Armoedebestrijding;
Gelet op het feit dat de gemeente lid is van IGEAN milieu en veiligheid;
Overwegende dat in uitvoering van het artikel 605 van het nieuwe decreet lokaal bestuur einde
2018 een eerste statutenwijziging ter goedkeuring werdvoorgelegd aan de buitengewone
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algemene vergadering en dat deze statutenwijziging betrekking had op volgende elementen:
- samenstelling raad van bestuur
- wijze van voordracht en benoeming van de leden van de raad van bestuur;
Gelet op het feit dat de overige bepalingen van het decreet lokaal bestuur in werking zijn
getreden op 1 januari 2019 en dat ook deze bepalingen een aanpassing van de statuten van
IGEAN milieu en veiligheid vereisen, met name:
- het schrappen van het directiecomité,
- de oprichting van een algemeen comité mogelijk maken,
- de duurtijd van het mandaat van de leden van de verschillende organen,
- het vervangen van de leden van de verschillende organen;
Gelet op het het feit dat van deze gelegenheid wordt eveneens gebruik gemaakt om de tekst
van de statuten in overeenstemming te brengen met het decreet lokaal bestuur en dat tenslotte
eveneens een aantal taalkundige correcties en actualiseringen worden gedaan;
Gelet op de uitgebreide nota die IGEAN aan al haar deelnemers heeft bezorgd, met verdere
toelichting bij het ontwerp van statutenwijziging van IGEAN milieu en veiligheid dat ter
goedkeuring voorgelegd wordt aan de algemene vergadering van 28 juni 2019, met de
volgende onderdelen:
1. Voorbereiding van het ontwerp - besluitvorming en timing
2. Toelichting bij het ontwerp van statutenwijziging
3. Timing.
Gelet op het artikel 427 van het decreet lokaal bestuur waarbij de wijzigingen aan de statuten
artikelsgewijs aangebracht worden;
Overwegende dat de raad van bestuur van 15 mei 2019 haar goedkeuring heeft gehecht aan
de actualisatie van het register met de aandelenstructuur;
Gelet op de ontwerp tekst van de code van goed bestuur die werd toegelicht en besproken op
de raad van bestuur van 24 april 2019 en goedgekeurd door de raad van bestuur van 15 mei
2019;
Gelet op het artikel 434 §5 van het decreet lokaal bestuur dat bepaalt dat de algemene
vergadering de code van goed bestuur vaststelt;
Gelet op het artikel 36 van de statuten van IGEAN milieu en veiligheid dat bepaalt dat de
jaarvergadering elk jaar in de loop van het tweede kwartaal verplicht bijeenkomt en dat op deze
vergadering de jaarrekening vastgesteld wordt aan de hand van het verslag van de raad van
bestuur en het verslag van de revisor;
Gelet op de goedkeuring door de raad van bestuur van 15 mei 2019 van het jaarverslag 2018
evenals van de jaarrekening 2018, de jaarvergadering verleent kwijting aan de leden van de
raad van bestuur en de revisor;
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
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vertegenwoordigers van de werknemers en de vertegenwoordigers van de arbeidsinspectie die
van rechtswege deel uitmaken van dit comité. Daarnaast is er het adviescomité “milieu”, dat
bestaat uit de schepenen van leefmilieu van de betrokken deelnemers;
Overwegende dat de aangestelde vertegenwoordigers worden benoemd door de algemene
vergadering;
Gelet op de goedkeuring door de raad van bestuur van 27 maart 2019 van het ontwerp van
statutenwijziging voor IGEAN milieu en veiligheid en dat onmiddellijk daarna de daarbij horende
documenten ter beschikking werden gesteld van alle deelnemers via het infonet;
Gelet op het artikel 427 van het decreet lokaal bestuur dat bepaalt dat een statutenwijziging
uiterlijk 90 dagen voor de algemene vergadering aan alle deelnemers moet worden bezorgd.
Gelet op de beslissing van de raad van bestuur van 15 mei 2019 om de jaarvergadering te
organiseren in de Jachthoorn, Doornstraat 11 te 2550 Kontich op 28.06.2019 om 19u. met
volgende dagorde:
1. Goedkeuren van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2018.
2. Goedkeuren van het verslag van de revisor over het boekjaar 2018.
3. Goedkeuren van de jaarrekening 2018.
4. Kwijting verlenen aan de bestuurders en aan de revisor over het boekjaar 2018.
5. Goedkeuren van de statutenwijziging.
6. Aandelenstructuur – actualisatie van het register.
7. Vaststellen van de code van goed bestuur.
8. Benoemen van de leden van de adviescomités.
Gelet op het schrijven van IGEAN milieu en veiligheid van 16 mei 2019 waarbij de uitnodiging
en de dagorde voor de jaarvergadering van 28 juni 2019 aan alle deelnemers werd bezorgd;
Gelet op de volgende documenten die via het infonet ter beschikking gesteld worden van de
deelnemers:
5. uittreksels uit de beslissing van de raad van bestuur van 15 mei 2019
6. het jaarverslag 2018 met de jaarrekening 2018
7. de code van goed bestuur
8. aandelenstructuur – geactualiseerd register;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 25 februari 2019 met betrekking tot de aanduiding van
raadslid Wies Peeters als vertegenwoordiger en raadslid Wouter Vanden Bergh als
plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente voor alle algemene vergaderingen van
de opdrachthoudende vereniging IGEAN milieu en veiligheid die georganiseerd worden tot en
met 31 december 2024;
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op de statuten van IGEAN milieu en veiligheid;
Gelet op de toelichting en bespreking bij de ontwerp statutenwijziging op de raad van bestuur
van 27 maart 2019;
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Gelet op de toelichting en bespreking van de code goed bestuur op de raad van bestuur van
24 april 2019 en 15 mei 2019;
Gelet op de toelichting en bespreking van het jaarverslag 2018 en de jaarrekening 2018
evenals van de actualisatie van de aandelenstructuur op de raad van bestuur van 15 mei 2019;
BESLUIT : met 22 jastemmen van Clarisse De Rydt, Wouter Vanden Bergh, Inga Verhaert,
Jan Van Esbroeck, Jef Duerloo, Anita Van der Poel, Gilles Delcroix, Domien Arnold, Koen
Vanhees, Lies Van den Keybus, Cindy De Roeve, Dieter Beyers, Hanne Beyers, Stefanie Van
Looveren, Maggy Beyers, Didier Van Aert, Sandra Hoppenbrouwers, Silke Lathouwers, Jef
Van den Bergh, Maarten De Bock, Jan Oerlemans en Lukas Jacobs en 2 onthoudingen van
Hans De Schepper en Monique Aerts.
Artikel 1.De gemeenteraad neemt kennis van de volledige dagorde van de jaarvergadering van IGEAN
milieu en veiligheid die zal gehouden worden in de Jachthoorn, Doornstraat 11 te 2550 Kontich
op 28 juni 2019 om 19u. evenals van alle daarbij horende documenten en neemt op basis
hiervan volgende beslissingen:
1. Goedkeuren van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2018.
2. Goedkeuren van het verslag van de revisor over het boekjaar 2018.
3. Goedkeuren van de jaarrekening 2018.
4. Kwijting verlenen aan de bestuurders en aan de revisor over het boekjaar 2018.
5. Goedkeuren van de statutenwijziging.
6. Aandelenstructuur – actualisatie van het register.
7. Vaststellen van de code van goed bestuur.
8. Benoemen van de leden van de adviescomités.
Art. 2.De vertegenwoordiger van de gemeente, die met een afzonderlijk besluit werd benoemd, wordt
gemandateerd om op de jaarvergadering van IGEAN milieu en veiligheid van 28 juni 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.
14. Opdrachthoudende vereniging Water-link: vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten van de algemene
vergadering van 8 juli 2019.
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van de opdrachthoudende vereniging Waterlink ov;
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
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Gelet op de gecoördineerde statuten van Water-link ov;
Gelet op de oproepingsbrief van 21 mei 2019 voor de algemene vergadering van het
intergemeentelijk samenwerkingsverband Water-link, die plaatsvindt op 8 juli 2019 om 16.00
uur in de kantoren van de vereniging, Mechelsesteenweg 66 te 2018 Antwerpen met als
agenda:
1. Jaarverslag 2018.
2. Mededeling van het verslag van de raad van bestuur met betrekking tot de jaarrekening
over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.
3. Mededeling van het verslag van de commissaris met betrekking tot de jaarrekening over
het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.
4. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2018.
5. Bestemming van het resultaat.
6. Verlenen van kwijting aan de bestuurders.
7. Verlenen van kwijting aan de commissaris.
8. Benoemingen en ontslagen van bestuurders.
9. Herbenoeming commissaris-revisor.
10. Huishoudelijk reglement algemene vergadering .
11. Varia en mededelingen.
Overwegende dat het artikel 432 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de algemene
vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de deelnemers. Voor de
gemeenten worden ze rechtstreeks aangewezen door de gemeenteraden uit hun leden, en
voor de overige deelnemers door de organen, die krachtens de wettelijke, reglementaire of
statutaire bepalingen, bevoegd zijn tot deelneming of toetreding te beslissen.
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 25 februari 2019 met betrekking tot de aanduiding van
raadslid Koen Vanhees als vertegenwoordiger en raadslid Wouter Vanden Bergh als
plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente voor alle algemene vergaderingen van
de opdrachthoudende vereniging Water-link die georganiseerd worden tot en met 31 december
2024;
BESLUIT: met 22 jastemmen van Clarisse De Rydt, Wouter Vanden Bergh, Inga Verhaert, Jan
Van Esbroeck, Jef Duerloo, Anita Van der Poel, Gilles Delcroix, Domien Arnold, Koen Vanhees,
Lies Van den Keybus, Cindy De Roeve, Dieter Beyers, Hanne Beyers, Stefanie Van Looveren,
Maggy Beyers, Didier Van Aert, Sandra Hoppenbrouwers, Silke Lathouwers, Jef Van den
Bergh, Maarten De Bock, Jan Oerlemans en Lukas Jacobs en 2 onthoudingen van Hans De
Schepper en Monique Aerts.
Artikel 1.De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan de agenda van de algemene vergadering van
de opdrachthoudende vereniging Water-link ov van 8 juli 2019:
1. Jaarverslag 2018.
2. Mededeling van het verslag van de raad van bestuur met betrekking tot de jaarrekening
over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.
3. Mededeling van het verslag van de commissaris met betrekking tot de jaarrekening over
het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.
4. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2018.
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5. Bestemming van het resultaat.
6. Verlenen van kwijting aan de bestuurders.
7. Verlenen van kwijting aan de commissaris.
8. Benoemingen en ontslagen van bestuurders.
9. Herbenoeming commissaris-revisor.
10. Huishoudelijk reglement algemene vergadering.
11. Varia en mededelingen.
Art. 2.De afgevaardigde op de algemene vergadering van Water-link ov van 8 juli 2019 of iedere
andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden, wordt gemandateerd om
overeenkomstig bovenstaande beslissingen te stemmen.
Art. 3.Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van deze
beslissing en een kopie van deze beslissing te bezorgen aan Water-link ov, Mechelsesteenweg
66 te 2018 Antwerpen.
ONDERWIJS.
15. Gemeentelijke basisscholen Maatjes en Kadrie: goedkeuring van het aangepaste
arbeidsreglement voor de personeelsleden.
De voorzitter geeft het woord aan Jef Van den Bergh (CD&V), schepen van mobiliteit,
ruimtelijke planning, wonen en onderwijs die verdere toelichting geeft bij het voorstel tot
goedkeuring van het aangepaste arbeidsreglement voor de personeelsleden van de
gemeentelijke basisscholen Maatjes en Kadrie.
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op de wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid
en de vakbonden van haar personeel;
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;
Gelet op het KB van 29 augustus 1985 tot aanwijzing van de grondregelingen in de zin van het
artikel 2, § 1, 1°, van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen
de overheid en de vakbonden van haar personeel;
Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige
personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor
leerlingenbegeleiding;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 17 april 1991 tot organisatie van het
schooljaar in het basisonderwijs, in het deeltijds onderwijs en in het onderwijs voor sociale
promotie georganiseerd, erkend of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap;
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Gelet op het decreet van 23 oktober 1991 betreffende de medezeggenschap in het
gesubsidieerd onderwijs;
Gelet op de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de
uitvoering van hun werk;
Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997;
Gelet op het KB van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers;
Gelet op het KB van 17 mei 2007 betreffende de voorkoming van psychosociale belasting
veroorzaakt door het werk, waaronder geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op
het werk;
Gelet op de ministeriële omzendbrief van 31 maart 2011 betreffende de vakantieregeling voor
de administratief medewerker en voor bepaalde personeelsleden van het administratief
personeel;
Gelet op het KB van 10 april 2014 betreffende de preventie van de psychosociale risico’s op
het werk;
Overwegende dat een goede schoolorganisatie steunt op duidelijke afspraken tussen het
personeel en het schoolbestuur;
Overwegende dat alle personen die onder gezag arbeid verrichten in het gemeentelijk
onderwijs moeten worden geïnformeerd over de voorwaarden die op hun arbeidsverhouding
van toepassing zijn;
Overwegende dat het decreet rechtspositie voldoende ruimte laat om lokaal en autonoom
concrete afspraken te maken rond rechten en plichten van het personeel en het schoolbestuur;
Gelet op het voorstel van de schooldirectie van Kadrie en Maatjes om het arbeidsreglement
voor de personeelsleden van de gemeentelijke basisscholen aan te passen aan voornamelijk
decretale wijzigingen; dat het aangepaste arbeidsreglement gebaseerd is op het voorstel van
aangepast arbeidsreglement van OVSG;
Gelet op het feit dat het voorstel van aangepast arbeidsreglement voor de personeelsleden van
Maatjes en Kadrie besproken werd tijdens het syndicaal overlegcomité in zitting van 5 juni
2019;
Overwegende dat het bestaande arbeidsreglement voor de gemeentelijke basisscholen
Maatjes en Kadrie, laatst goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 19 juni 2018,
hierdoor moet aangepast worden;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gehoord de toelichting door de schepen bevoegd voor onderwijs;
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BESLUIT: met 24 jastemmen van Clarisse De Rydt, Wouter Vanden Bergh, Inga Verhaert, Jan
Van Esbroeck, 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, Didier Van Aert, Sandra
Hoppenbrouwers, Silke Lathouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De Bock, Jan Oerlemans en
Lukas Jacobs.
Artikel 1.De gemeenteraad heft het arbeidsreglement van toepassing op de personeelsleden van
Maatjes en Kadrie, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 19 juni 2018, op.
Art. 2.De gemeenteraad keurt het aangepaste arbeidsreglement voor de gemeentelijke basisscholen
Maatjes en Kadrie goed om van toepassing te worden gesteld voor de personen die onder
gezag arbeid verrichten in Maatjes en Kadrie. Het arbeidsreglement gaat hierbij integraal als
bijlage.
Art. 3.Een kopie van deze beslissing zal ter kennisgeving bezorgd worden aan de personen die onder
gezag arbeid verrichten in Maatjes en Kadrie.
Art. 4.De directie van Maatjes en Kadrie zal een bericht aanplakken dat aangeeft waar het
arbeidsreglement en de reglementaire teksten waarnaar het verwijst, kunnen worden
geraadpleegd.
Art. 5.Het arbeidsreglement wordt ter neerlegging bezorgd bij het kantoor van de gewestelijke
inspectie van de sociale wetten van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en
Sociaal Overleg te Antwerpen.
16. Gemeentelijke basisscholen Maatjes en Kadrie: goedkeuring van het aangepaste
schoolreglement.
De voorzitter geeft het woord aan Jef Van den Bergh (CD&V), schepen van mobiliteit,
ruimtelijke planning, wonen en onderwijs die verdere toelichting geeft bij het voorstel tot
goedkeuring van het aangepaste schoolreglement van de gemeentelijke basisscholen Maatjes
en Kadrie.
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad van 2
april 2004 zoals gewijzigd door het decreet van 4 april 2014 houdende de diverse maatregelen
betreffende de rechtspositie van de leerlingen in het basis en secundair onderwijs en
betreffende participatie op school;
Gelet op het onderwijsdecreet XXIV van 23 april 2014;
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Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 12 november 1997 betreffende de controle
op de inschrijvingen van de leerlingen in het basisonderwijs, zoals laatst gewijzigd door het
besluit van de Vlaamse regering van 24 april 2015;
Overwegende dat een schoolbestuur voor elk van zijn basisscholen een schoolreglement moet
opstellen dat de betrekkingen tussen het schoolbestuur en de ouders en de leerlingen regelt;
Gelet op het voorstel van de directie van Maatjes en Kadrie om het schoolreglement aan te
passen;
Gelet op de bespreking van het schoolreglement door de schoolraad van Kadrie in zitting van
3 juni 2019 en door de schoolraad van Maatjes op 3 juni 2019;
Overwegende dat het noodzakelijk is dat het schoolreglement wordt goedgekeurd voor de start
van het schooljaar, omdat dit reglement de relatie tussen het schoolbestuur/de school enerzijds
en de leerling/zijn ouders anderzijds vastlegt;
Gelet op de toelichting door de schepen van onderwijs;
BESLUIT: met 24 jastemmen van Clarisse De Rydt, Wouter Vanden Bergh, Inga Verhaert, Jan
Van Esbroeck, 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, Didier Van Aert, Sandra
Hoppenbrouwers, Silke Lathouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De Bock, Jan Oerlemans en
Lukas Jacobs.
Artikel 1.De gemeenteraad keurt het schoolreglement voor de gemeentelijke basisscholen Maatjes en
Kadrie goed. Het schoolreglement gaat hierbij integraal als bijlage.
Art. 2.
Het schoolreglement wordt bij elke inschrijving van een leerling en nadien bij elke wijziging, ter
beschikking gesteld (op papier of via een elektronische drager) aan de ouders, die
ondertekenen voor akkoord.
Art. 3.
Een kopie van deze beslissing wordt bezorgd aan de directie van Kadrie en Maatjes.
17. Goedkeuring van de raming van de uitgaven voor de leerlingen van de basisschool Kadrie.
De voorzitter geeft het woord aan Jef Van den Bergh (CD&V), schepen van mobiliteit,
ruimtelijke planning, wonen en onderwijs die verdere toelichting geeft bij het voorstel tot
goedkeuring van de raming van de uitgaven voor de leerlingen van de gemeentelijke
basisschool Kadrie.
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 en latere wijzigingen;

51 / 75

Gelet op het decreet kostenbeheersing van 6 juli 2007 en latere wijzigingen;
Overwegende dat de school wettelijk verplicht is om bij het begin van het schooljaar aan de
ouders een kostenraming voor te leggen; dat de bijdragen aan het schoolbestuur worden
opgenomen in de infobrochure van de school;
Gelet op het feit dat een basisschool geen direct of indirect inschrijvingsgeld mag vragen aan
de ouders van hun leerlingen; dat het schoolbestuur geen bijdrage mag vragen voor
onderwijsgebonden kosten die noodzakelijk zijn om een eindterm te realiseren of een
ontwikkelingsdoel na te streven;
Overwegende dat het schoolbestuur een beperkte bijdrage kan vragen voor kosten die ze
maakt om de eindtermen en de ontwikkelingsdoelen te verlevendigen; dat dit in de wetgeving
omschreven wordt als de scherpe maximumfactuur; dat de minder scherpe maximumfactuur
de bijdragen omvat die het schoolbestuur vraagt voor meerdaagse extra-murosactiviteiten; dat
de bijdrage uit de minder scherpe maximumfactuur enkel in de lagere school kan gevraagd
worden;
Gelet op het feit dat het decreet kostenbeheersing voorschrijft dat scholen de bijdragen niet in
één keer kunnen opvragen; dat scholen de betaling over minstens 3 keer gespreid over het
schooljaar moeten voorzien;
Overwegende dat voor de scherpe maximumfactuur voor kleuters één maximumbedrag wordt
vastgelegd voor alle kleuters; dat het maximumbedrag voor de kleuters wordt vastgelegd op
45 euro per schooljaar en voor de leerlingen van de lagere school op 90 euro per schooljaar;
Overwegende dat het bedrag voor de meerdaagse zeeklassen van het zesde leerjaar wordt
vastgelegd op 220 euro en het bedrag voor de meerdaagse stadsklassen van het vierde
leerjaar op 150 euro;
Overwegende dat de school de tarieven van de voor- en naschoolse opvang baseert op de
tarieven van de buitenschoolse kinderopvang Stekelbees, waarbij kinderopvang Stekelbees de
tarieven jaarlijks indexeert; dat de tarieven van de school voor de voor- en naschoolse opvang
ook jaarlijks aangepast worden aan de index:
Normaal tarief
1,04 € per begonnen half uur
Vanaf 2 kinderen (voor elk kind)
0,78 € per begonnen half uur
Sociaal tarief (aanvragen bij directie)
0,52 € per begonnen half uur;
Deze tarieven worden jaarlijks geïndexeerd.
Gelet op de bespreking van deze bijdrageregeling door de schoolraad in zitting van 3 juni 2019;
Gelet op de toelichting de de schepen bevoegd voor onderwijs;
Overwegende dat de gemeenteraad geen opmerkingen formuleert bij de raming van de
uitgaven voor de leerlingen van de gemeentelijke basisschool Kadrie;
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BESLUIT: met 24 jastemmen van Clarisse De Rydt, Wouter Vanden Bergh, Inga Verhaert, Jan
Van Esbroeck, 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, Didier Van Aert, Sandra
Hoppenbrouwers, Silke Lathouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De Bock, Jan Oerlemans en
Lukas Jacobs.
Artikel 1.De gemeenteraad keurt de raming van de uitgaven voor de leerlingen van basisschool Kadrie
voor het schooljaar 2019-2020 goed. Een overzicht van deze uitgaven gaat hierbij integraal als
bijlage.
Art. 2.De school maakt de bijdrageregeling bekend aan de ouders via het schoolreglement
Art. 3.Een kopie van deze raadsbeslissing zal bezorgd worden aan de directie van Kadrie.
18. Goedkeuring van de raming van de uitgaven voor de leerlingen van de basisschool Maatjes.
De voorzitter geeft het woord aan Jef Van den Bergh (CD&V), schepen van mobiliteit,
ruimtelijke planning, wonen en onderwijs die verdere toelichting geeft bij het voorstel tot
goedkeuring van de raming van de uitgaven voor de leerlingen van de gemeentelijke
basisschool Maatjes.
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet kostenbeheersing van 6 juli 2007 en latere wijzigingen;
Overwegende dat de school wettelijk verplicht is om bij het begin van het schooljaar aan de
ouders een kostenraming voor te leggen; dat de bijdragen aan het schoolbestuur worden
opgenomen in de infobrochure van de school;
Gelet op het feit dat een basisschool geen direct of indirect inschrijvingsgeld mag vragen aan
de ouders van hun leerlingen; dat het schoolbestuur geen bijdrage mag vragen voor
onderwijsgebonden kosten die noodzakelijk zijn om een eindterm te realiseren of een
ontwikkelingsdoel na te streven;
Overwegende dat het schoolbestuur een beperkte bijdrage kan vragen voor kosten die ze
maakt om de eindtermen en de ontwikkelingsdoelen te verlevendigen; dat dit in de wetgeving
omschreven wordt als de scherpe maximumfactuur; dat de minder scherpe maximumfactuur
de bijdragen omvat die het schoolbestuur vraagt voor meerdaagse extra-murosactiviteiten; dat
de bijdragen uit de minder scherpe maximumfactuur enkel in de lagere school kan gevraagd
worden;
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Gelet op het feit dat het decreet kostenbeheersing voorschrijft dat scholen de bijdragen niet in
één keer kunnen opvragen, dat scholen de betaling over minstens 3 keer gespreid over het
schooljaar moeten voorzien;
Overwegende dat het bedrag van de scherpe maximumfactuur voor kleuters wordt vastgelegd
op 45 euro per schooljaar en voor leerlingen van de lagere school op 90 euro per schooljaar;
Gelet op de bespreking van dit onderwerp tijdens de schoolraad in zitting van 3 juni 2019;
Gelet op de toelichting de de schepen bevoegd voor onderwijs;
Overwegende dat de gemeenteraad geen opmerkingen formuleert bij de raming van de
uitgaven voor de leerlingen van de gemeentelijke basisschool Maatjes;
BESLUIT: met 24 jastemmen van Clarisse De Rydt, Wouter Vanden Bergh, Inga Verhaert,
Jan Van Esbroeck, 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, Didier Van Aert, Sandra
Hoppenbrouwers, Silke Lathouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De Bock, Jan Oerlemans en
Lukas Jacobs.
Artikel 1.De gemeenteraad keurt de raming van de uitgaven voor de leerlingen van basisschool Maatjes
voor het schooljaar 2019-2020 goed. Een overzicht van deze uitgaven gaat hierbij integraal als
bijlage.
Art. 2.De school maakt de bijdrageregeling bekend aan de ouders via het schoolreglement
Art. 3.Een kopie van deze raadsbeslissing zal bezorgd worden aan de directie van Maatjes.
19. Goedkeuring van het professionaliseringsplan voor de basisschool Kadrie.
De voorzitter geeft het woord aan Jef Van den Bergh (CD&V), schepen van mobiliteit,
ruimtelijke planning, wonen en onderwijs die verdere toelichting geeft bij het voorstel tot
goedkeuring van het professionaliseringsplan voor de gemeentelijke basisschool Kadrie.
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
Overwegende dat het aangewezen is voor het schooljaar 2019-2020 het
professionaliseringsplan voor het onderwijzend en administratief personeel en de directie voor
de basisschool Kadrie vast te leggen;
Gelet op het voorstel van professionaliseringsplan geformuleerd door de directie van de school
waarbij onder ander de prioriteiten, individugerichte en teamgerichte professionalisering en
aanvangsbegeleiding voor beginnende leerkrachten worden opgenomen;
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Overwegende dat het voorliggende voorstel van professionaliseringsplan werd overgemaakt
aan de schoolraad van 3 juni 2019 en de leden van het ABOC in zitting van 5 juni 2019; dat
beide instanties zich akkoord verklaarden met dit plan;
Gehoord de toelichting door de schepen bevoegd voor onderwijs;
BESLUIT: met 24 jastemmen van Clarisse De Rydt, Wouter Vanden Bergh, Inga Verhaert, Jan
Van Esbroeck, 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, Didier Van Aert, Sandra
Hoppenbrouwers, Silke Lathouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De Bock, Jan Oerlemans en
Lukas Jacobs.
Artikel 1.De gemeenteraad keurt het professionaliseringsplan voor het schooljaar 2019-2020 voor de
gemeentelijke basisschool Kadrie goed. Het professionaliseringsplan gaat hierbij integraal als
bijlage.
Art. 2.Een kopie van deze raadsbeslissing zal bezorgd worden aan de directie van Kadrie.
20. Goedkeuring van het professionaliseringsplan voor de basisschool Maatjes.
De voorzitter geeft het woord aan Jef Van den Bergh (CD&V), schepen van mobiliteit,
ruimtelijke planning, wonen en onderwijs die verdere toelichting geeft bij het voorstel tot
goedkeuring van het professionaliseringsplan voor de gemeentelijke basisschool Maatjes.
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
Overwegende dat het aangewezen is voor het schooljaar 2019-2020 het
professionaliseringsplan voor het onderwijzend en administratief personeel en de directie
voor de basisschool Maatjes vast te leggen;
Gelet op het voorstel van professionaliseringsplan geformuleerd door de directie van de
school waarbij onder ander de prioriteiten, individugerichte en teamgerichte nascholing en
aanvangsbegeleiding voor beginnende leerkrachten worden opgenomen;
Overwegende dat het voorliggende voorstel van professionaliseringsplan werd overgemaakt
aan de schoolraad van 3 juni 2019 en het syndicaal onderhandelingscomité in zitting van 5
juni 2019; dat beide instanties zich akkoord verklaarden met dit plan;
Gehoord de toelichting door de schepen bevoegd voor onderwijs;
BESLUIT: met 24 jastemmen van Clarisse De Rydt, Wouter Vanden Bergh, Inga Verhaert, Jan
Van Esbroeck, 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, Didier Van Aert, Sandra
Hoppenbrouwers, Silke Lathouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De Bock, Jan Oerlemans en
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Lukas Jacobs.
Artikel 1.De gemeenteraad keurt het professionaliseringsplan voor het schooljaar 2019-2020 voor de
gemeentelijke basisschool Maatjes goed. Het professionaliseringsplan gaat hierbij integraal als
bijlage.
Art. 2.Een kopie van deze raadsbeslissing zal bezorgd worden aan de directie van Maatjes.
21. Aanwending van het lestijdenpakket voor de basisschool Maatjes voor het schooljaar 20192020.
De voorzitter geeft het woord aan Jef Van den Bergh (CD&V), schepen van mobiliteit,
ruimtelijke planning, wonen en onderwijs die verdere toelichting geeft bij het voorstel tot
aanwending van het lestijdenpakket voor de gemeentelijke basisschool Maatjes voor het
schooljaar 2019-2020.
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gezien het te verdelen lestijdenpakket voor het schooljaar 2019-2020 voor de
gemeentelijke basisschool Maatjes;
Gelet op het voorstel van aanwending van de lestijden van de directie van Maatjes;
Overwegende dat het voorliggende voorstel van aanwending van de lestijden werd
overgemaakt aan de schoolraad in zitting van 3 juni 2019 en aan het vakbondsoverleg in zitting
van 5 juni 2019; dat beide instanties zich akkoord verklaarden met de aanwending van het
lestijdenpakket;
Gehoord de toelichting door de schepen bevoegd voor onderwijs;
BESLUIT: met 24 jastemmen van Clarisse De Rydt, Wouter Vanden Bergh, Inga Verhaert, Jan
Van Esbroeck, 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, Didier Van Aert, Sandra
Hoppenbrouwers, Silke Lathouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De Bock, Jan Oerlemans en
Lukas Jacobs.
Artikel 1.De aanwending van het lestijdenpakket voor de gemeentelijke basisschool Maatjes
voor het schooljaar 2019-2020 wordt vastgesteld. De aanwending van de lestijden
voor Maatjes gaat hierbij integraal als bijlage.
Art. 2.Een kopie van deze raadsbeslissing zal bezorgd worden aan de directie van Maatjes.
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22. Aanwending van het lestijdenpakket voor de basisschool Kadrie voor het schooljaar 20192020.
De voorzitter geeft het woord aan Jef Van den Bergh (CD&V), schepen van mobiliteit,
ruimtelijke planning, wonen en onderwijs die verdere toelichting geeft bij het voorstel tot
aanwending van het lestijdenpakket voor de gemeentelijke basisschool Kadrie voor het
schooljaar 2019-2020.
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gezien het te verdelen lestijdenpakket voor het schooljaar 2019-2020 voor de gemeentelijke
basisschool Kadrie;
Gelet op het voorstel van aanwending van de lestijden van de directie van Kadrie;
Overwegende dat het voorliggende voorstel van aanwending van de lestijden werd
overgemaakt aan de schoolraad van 3 juni 2019 en aan het ABOC in zitting van 5 juni 2019;
dat beide instanties zich akkoord verklaarden met de aanwending van het lestijdenpakket;
Gehoord de toelichting door de schepen bevoegd voor onderwijs;
BESLUIT: met 24 jastemmen van Clarisse De Rydt, Wouter Vanden Bergh, Inga Verhaert, Jan
Van Esbroeck, 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, Didier Van Aert, Sandra
Hoppenbrouwers, Silke Lathouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De Bock, Jan Oerlemans en
Lukas Jacobs.
Artikel 1.De aanwending van het lestijdenpakket voor de gemeentelijke basisschool Kadrie voor het
schooljaar 2019-2020 wordt vastgesteld. Deze aanwending van lestijden voor de gemeentelijke
basisschool gaat hierbij integraal als bijlage.
Art. 2.Een kopie van deze raadsbeslissing zal bezorgd worden aan de directie van Kadrie.
23. Goedkeuring van het schoolwerkplan voor de basisschool Kadrie.
De voorzitter geeft het woord aan Jef Van den Bergh (CD&V), schepen van mobiliteit,
ruimtelijke planning, wonen en onderwijs die verdere toelichting geeft bij het voorstel tot
goedkeuring van het schoolwerkplan voor de gemeentelijke basisschool Kadrie.
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, meer bepaald het artikel 2 § 2 dat
stelt dat het schoolbestuur vrij de organisatie van zijn kleuteronderwijs en lager onderwijs
bepaalt; dat het schoolbestuur die organisatie vastlegt in het schoolwerkplan.
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Gelet op het artikel 47 van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 dat stelt dat elk
schoolbestuur voor elk van zijn scholen een schoolwerkplan moet maken; dat dit plan bestaat
uit:
1. de omschrijving van het pedagogisch project zijnde het geheel van
fundamentele uitgangspunten dat door het schoolbestuur voor de school wordt
vastgelegd;
2. de organisatie van de school en voornamelijk de indeling in leerlingengroepen;
3. de wijze waarop het leerproces van de leerlingen wordt beoordeeld en hoe
daarover wordt gerapporteerd;
4. de voorzieningen in het gewoon onderwijs voor leerlingen met een handicap of
die leerbedreigd zijn, inclusief de samenwerkingsvormen met andere scholen
van gewoon en/of buitengewoon onderwijs;
5. de wijze waarop de school via haar zorg- en gelijke onderwijskansenbeleid werkt
aan de optimale leer- en ontwikkelingskansen van al haar leerlingen;
Gelet op het decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse
Onderwijsraad;
Gelet op het inschrijvingsdecreet van 25 november 2011;
Gelet op het voorstel van de directie van Kadrie met betrekking tot het voorliggende
schoolwerkplan;
Gelet op de bespreking van het schoolwerkplan tijdens de schoolraad van Kadrie in zitting van 3
juni 2019;
Gelet op de toelichting door de schepen van onderwijs;
BESLUIT: met 24 jastemmen van Clarisse De Rydt, Wouter Vanden Bergh, Inga Verhaert, Jan
Van Esbroeck, 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, Didier Van Aert, Sandra
Hoppenbrouwers, Silke Lathouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De Bock, Jan Oerlemans en
Lukas Jacobs.
Artikel 1.De gemeenteraad keurt het schoolwerkplan voor de gemeentelijke basisschool Kadrie goed.
Het schoolwerkplan gaat hierbij integraal als bijlage.
Art. 2.Een kopie van deze raadsbeslissing zal bezorgd worden aan de directie van Kadrie.
24. Goedkeuring van het schoolwerkplan voor de basisschool Maatjes.
De voorzitter geeft het woord aan Jef Van den Bergh (CD&V), schepen van mobiliteit,
ruimtelijke planning, wonen en onderwijs die verdere toelichting geeft bij het voorstel tot
goedkeuring van het schoolwerkplan voor de gemeentelijke basisschool Maatjes.
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
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Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, meer bepaald het artikel 2 § 2 dat
stelt dat het schoolbestuur vrij de organisatie van zijn kleuteronderwijs en lager onderwijs
bepaalt; dat het schoolbestuur die organisatie vastlegt in het schoolwerkplan.
Gelet op het artikel 47 van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 dat stelt dat elk
schoolbestuur voor elk van zijn scholen een schoolwerkplan moet maken; dat dit plan bestaat
uit:
1. de omschrijving van het pedagogisch project zijnde het geheel van
fundamentele uitgangspunten dat door het schoolbestuur voor de school wordt
vastgelegd;
2. de organisatie van de school en voornamelijk de indeling in leerlingengroepen;
3. de wijze waarop het leerproces van de leerlingen wordt beoordeeld en hoe
daarover wordt gerapporteerd;
4. de voorzieningen in het gewoon onderwijs voor leerlingen met een handicap of
die leerbedreigd zijn, inclusief de samenwerkingsvormen met andere scholen
van gewoon en/of buitengewoon onderwijs;
5. de wijze waarop de school via haar zorg- en gelijke onderwijskansenbeleid werkt
aan de optimale leer- en ontwikkelingskansen van al haar leerlingen;
Gelet op het decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse
Onderwijsraad;
Gelet op het inschrijvingsdecreet van 25 november 2011;
Gelet op het voorstel van de directie van Maatjes met betrekking tot het voorliggende
schoolwerkplan;
Gelet op de toelichting door de schepen van onderwijs;
BESLUIT: met 24 jastemmen van Clarisse De Rydt, Wouter Vanden Bergh, Inga Verhaert, Jan
Van Esbroeck, 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, Didier Van Aert, Sandra
Hoppenbrouwers, Silke Lathouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De Bock, Jan Oerlemans en
Lukas Jacobs.
Artikel 1.De gemeenteraad keurt het schoolwerkplan voor de gemeentelijke basisschool Maatjes goed.
Het schoolwerkplan gaat hierbij integraal als bijlage.
Art. 2.Een kopie van deze raadsbeslissing zal bezorgd worden aan de directie van Maatjes.
25. Vaststelling van de facultatieve verlofdagen en pedagogische studiedagen voor het
schooljaar 2019-2020 voor de gemeentelijke basisscholen Maatjes en Kadrie.
De voorzitter geeft het woord aan Jef Van den Bergh (CD&V), schepen van mobiliteit,
ruimtelijke planning, wonen en onderwijs die verdere toelichting geeft bij het voorstel tot
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vaststelling van de facultatieve verlofdagen en pedagogische studiedagen voor het schooljaar
2019-2020 voor de gemeentelijke basisscholen Maatjes en Kadrie.
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 17 april 1991 en latere wijzigingen
betreffende de organisatie van het schooljaar in het basisonderwijs en in het deeltijds onderwijs
georganiseerd, erkend of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap;
Overwegende dat ook voor de gemeentelijke basisscholen Maatjes en Kadrie de vaststelling
van de facultatieve verlofdagen en pedagogische studiedagen voor het schooljaar 2019-2020
nog moet gebeuren;
Gelet op het voorstel van de schooldirecties van de beide gemeentelijke basisscholen;
Gelet op de bespreking van deze facultatieve verlofdagen en pedagogische studiedagen
tijdens de bijeenkomst van de schoolraad van basisschool Maatjes op 18 maart 2019 en tijdens
de bijeenkomst van de schoolraad van basisschool Kadrie op 18 maart 2019;
Gelet op het gunstig advies van het gemeentelijk bijzonder onderhandelingscomité onderwijs
(ABOC) van 12 maart 2019;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de suggesties van
de directies van Kadrie en Maatjes te volgen;
Gehoord de schepenen bevoegd voor onderwijs;
BESLUIT: met 24 jastemmen van Clarisse De Rydt, Wouter Vanden Bergh, Inga Verhaert,
Jan Van Esbroeck, 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, Didier Van Aert, Sandra
Hoppenbrouwers, Silke Lathouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De Bock, Jan Oerlemans
en Lukas Jacobs.
Artikel 1.Voor het schooljaar 2019-2020 worden de facultatieve verlofdagen voor de gemeentelijke
basisscholen als volgt vastgesteld:
• Maatjes: woensdag 9 oktober 2019, vrijdag 6 december 2019 en woensdag 18 maart
2020.
• Kadrie: vrijdag 6 december 2019 en maandag 10 februari 2020.
Art. 2.Voor het schooljaar 2019-2020 worden de pedagogische studiedagen voor de gemeentelijke
basisscholen als volgt vastgesteld:
• Maatjes: vrijdag 27 september 2019 en woensdag 29 januari 2020.
• Kadrie: maandag 30 september 2019 en woensdag 29 januari 2020.
Art. 3.De directies worden belast met de kennisgeving van de voormelde beslissing aan de inspectie,
de personeelsleden en de leerlingen of ouders.

60 / 75

26. Goedkeuring van de schoolreglementen van Gitok eerste graad en Gitok bovenbouw voor
het schooljaar 2019-2020.
De voorzitter geeft het woord aan Jef Van den Bergh (CD&V), schepen van mobiliteit,
ruimtelijke planning, wonen en onderwijs die verdere toelichting geeft bij het voorstel tot
goedkeuring van de schoolreglementen van Gitok eerste graad en Gitok bovenbouw voor het
schooljaar 2019-2020.
Raadslid Koen Vanhees (Vlaams Belang) verwijst naar de leefregels onder punt 3.3.2. waarin
staat vermeld dat religieuze en politieke overtuiging tot de privésfeer behoren. Hij vraagt of
dezelfde regel geldt voor de leerkrachten.
Jef Van den Bergh (CD&V) verwijst hiervoor naar het arbeidsreglement. Hij zegt dat dit vorig
jaar is besproken in de gemeenteraad en dat het arbeidsreglement hieraan werd aangepast.
Raadslid Koen Vanhees (Vlaams Belang) zegt dat dit moeilijk van leerlingen verwacht kan
worden als dit niet van toepassing zou zijn op de leerkrachten.
Raadslid Hans De Schepper (Groen) verwijst naar punt 2.2.3. waarin staat vermeld dat je bij
onwettige afwezigheid een 0 krijgt op taken/toetsen. Vanuiit ervaring weet hij dat als de school
0 geeft bij onwettige afwezigheid, de school bij de beroepscommissie dit niet verdedigd krijgt.
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op het decreet betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad van 2
april 2004 zoals gewijzigd door het decreet van 4 april 2014 houdende de diverse maat-regelen
betreffende de rechtspositie van de leerlingen in het basis en secundair onderwijs en
betreffende participatie op school;
Gelet het besluit van de Vlaamse regering van 17 december 2010 houdende de codificatie
betreffende het secundair onderwijs en latere wijzigingen;
Gelet op de ministeriële omzendbrief SO 64 ‘Structuur en organisatie van het voltijds secundair
onderwijs’, laatst gewijzigd op 10 juli 2014;
Overwegende dat een schoolbestuur voor elk van zijn scholen een reglement moet opstellen
dat de betrekkingen tussen het schoolbestuur en de ouders en de leerlingen regelt;
Overwegende dat de schoolreglementen voor respectievelijk Gitok eerste graad en Gitok
bovenbouw voor het schooljaar 2019-2020 nog moeten worden goedgekeurd;
Gelet op het feit dat aan beide schoolreglementen enkele, voornamelijk praktische, wijzigingen
werden aangebracht ten opzichte van de huidige schoolreglementen;
Gelet op de bespreking van de schoolreglementen door de schoolraad van het Instituut Gitok
in zitting van 28 mei 2019;
Overwegende dat de gemeenteraad geen opmerkingen formuleert bij de voorliggende
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schoolreglementen;
BESLUIT: met 24 jastemmen van Clarisse De Rydt, Wouter Vanden Bergh, Inga Verhaert, Jan
Van Esbroeck, 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, Didier Van Aert, Sandra
Hoppenbrouwers, Silke Lathouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De Bock, Jan Oerlemans en
Lukas Jacobs.
Artikel 1.De schoolreglementen van Gitok eerste graad en Gitok bovenbouw voor het schooljaar 20192020 worden goedgekeurd. De schoolreglementen gaan hierbij integraal als bijlage.
Art. 2.Deze schoolreglementen worden met ingang van 1 september 2019 toegepast.
Art. 3.Een kopie van dit raadsbesluit wordt bezorgd aan de directie van Gitok.
27. Goedkeuring van de raming van de uitgaven voor de leerlingen van Gitok eerste graad en
Gitok bovenbouw voor het schooljaar 2019-2020.
De voorzitter geeft het woord aan Jef Van den Bergh (CD&V), schepen van mobiliteit,
ruimtelijke planning, wonen en onderwijs die verdere toelichting geeft bij het voorstel tot
goedkeuring van de raming van de uitgaven voor de leerlingen van Gitok eerste graad en Gitok
bovenbouw voor het schooljaar 2019-2020.
Raadslid Hans De Schepper (Groen) zegt dat hij de raming van de uitgaven voor Gitok niet zal
goedkeuren vanwege het laptopprojet. Hij blijft bij zijn standpunt en heeft vorig jaar een
uitgebreid pleidooi gevoerd over waarom dit project niet zou mogen doorgaan. Ook het feit dat
er eerst wordt gesnoeid in de artistieke vakken om meer computervaardigheden op het
programma te zetten, is een spijtige zaak volgens het raadslid.
Raadslid Inga Verhaert (Sp.a) zegt dat zij bij aanvang van het laptopproject voorgesteld heeft
om te drukken op andere kosten. In de commissie werd gezegd dat Gitok daar niet in geslaagd
is. Op deze manier is er een drempel gemaakt voor mensen die kiezen voor technische of
beroepsopleidingen. Mensen die zich daardoor weerhouden voelen gaan niet naar directie of
inrichtende macht. Inga Verhaert zegt dat deze mensen wel naar haar komen. Door de
verplichting in te voeren een laptop te kopen en niet te snoeien in andere uitgaven, kiezen
mensen voor andere oplossingen. Ze vindt dit zeer jammer en pleit om werk te maken van de
maximumfactuur in het onderwijs.
Schepen Jef Van den Bergh (CD&V) antwoordt dat de mogelijkheden om kosten te drukken
wel worden onderzocht. Op de bestuurscommissie werd er gezegd dat ze er nog niet in
geslaagd zijn om dit te behalen voor alle leerlingen. Gitok is in een transitieperiode en er zijn
al kosten die verdwenen zijn. Leerkrachten kiezen meer en meer voor digitaal materiaal.
Sommige leerkrachten kiezen er echter nog voor om met een werkboek te werken.
Leerkrachten worden hierin niet gedwongen, maar stap voor stap wordt er vooruitgang
geboekt. De zware kost voor een wetenschappelijk rekenmachine werd reeds geschrapt. Er
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wordt dus wel degelijk toegekeken op de mogelijkheden voor het verminderen van de kosten
voor de leerlingen. Bij het eerste laptopproject is er geen enkele betalingsachterstand geweest.
Dit loopt zeer goed. Al is schepen Van den Bergh zich wel bewust van het feit dat dit geen
teken is dat iedereen dit kan betalen. Hij realiseert zich dat sommige gezinnen hier wel moeite
mee hebben. Er wordt echter wel verwacht dat men met de computer kan werken. In vele
scholen wordt er vanuit gegaan dat leerlingen een computer hebben. Dit project is volgens Jef
Van den Bergh in dat opzicht democartischer aangezien het gezinnen de mogelijkheid geeft
een computer aan te schaffen en gespreid te betalen. De opmerking van raadslid Hans De
Schepper dat extra informaticalessen ten koste van artistieke vakken zijn, is volgens schepen
Van den Bergh niet de keuze van Gitok. Volgens hem is dit het gevolg van de hertekening van
het secundair onderwijs en de eindtermen met nieuwe lessenpakketten. Dit is de aanleiding
voor verschuivingen binnen het lessenpakket van de eerste graad. Hij zegt dat hij zich hier niet
mee gemoeid heeft. De directie bepaalt deze lessenpakketten. ICT-vaardigheden zijn een
belangrijk aspect binnen de eindtermen. Nu zijn de ICT-vaardigheden binnen het derde jaar
secundair onderwijs beperkt. Hiermee wordt rekening gehouden bij het organiseren van het
lessenpakket.
Raadslid Hans De Schepper (Groen) antwoordt dat dit niet correct is. Hij zegt dat hij hier
professioneel mee bezig is geweest. De school kan een duidelijke keuze maken voor artistieke
vakken. Verder is hij van mening dat leerlingen verplichten een laptop aan te kopen, niet als
democratisch kan worden beschouwd. De verplichting is dwars tegen een democratische visie.
Eindelijk is er een tweede persoon die opstaat en ook tegen dit project is. Hij is ervan overtuigd
dat de gemeenteraad niet weet hoeveel mensen zich hebben moeten dubbelplooien en
hoeveel mensen zich hierdoor niet hebben ingeschreven op Gitok. Er zijn ook 50 leerlingen
minder, aldus het raadslid.
Schepen Jef Van den Bergh (CD&V) antwoordt dat het feit dat er minder leerlingen zijn in de
derde graad ook een gevolg is van de vertaling van de tweede graad. Gitok kiest duidelijk voor
een STEM-profiel, zowel in de beroeps- als in de technische richtingen. ICT-vaardigheden zijn
dan ook zeer belangrijk, zegt de schepen.
Raadslid Hans De Schepper (Groen) antwoordt dat de richting mechanica geen STEM-richting
is.
Schepen Jef Van den Bergh (CD&V) zegt dat de school kiest voor een bepaald profiel en hierbij
kiest om in te zetten op ICT-vaardigheden, dit is belangrijk. Er zijn nog scholen in Vlaanderen
die een laptopproject hebben. Het is een welbewuste keuze waar wij als bestuur ten volle achter
staan. De keuze voor extra ICT-uren heeft niets te maken met het laptopproject maar met de
eindtermen, zegt de schepen.
Raadslid Hans De Schepper (Groen) is van mening dat het laptopproject belangrijker wordt
beschouwd dan het gelijke kansen beleid.
Raadslid Clarisse De Rydt (onafhankelijke) vindt dat het een beetje dubbel is. Langs de ene
kant is ze blij dat het laptopproject er is om tegen een bepaald bedrag per maand kinderen de
kans te kunnen geven een laptop te hebben. Er zijn ook geen wanbetalingen en er is de
mogelijkheid om zich tot de directie te wenden voor opsplitsing van de facturen. Langs de
andere kant staan mensen voor een extra financiële kost. Het is echt dubbel volgens het
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raadslid, maar ze wil het ook wel als een kans zien. De daling van het aantal leerlingen mag
niet automatisch gekoppeld worden aan het laptopproject.
Raadslid Inga Verhaert (Sp.a) vindt dat we niet caritas moeten spelen waarbij mensen moeten
bedelen om de laptop te kunnen betalen. Zij heeft van meet af aan gezegd dat dit
gecompenseerd dient te worden met een daling van andere kosten. Verder is het een
omgekeerde wereld dat leerkrachten er niet klaar voor zijn. Het is belangrijk om te zorgen dat
iedereen van meet af aan aan boord is, dan haal je er profijt uit. Het is niet correct om mensen
voor voldongen feiten te stellen. Waarom kiezen mensen voor andere scholen? De
inschrijvingscijfers zijn wat ze zijn, we moeten alles doen volgens het raadslid om dit op te
trekken.
Schepen Jef Van den Bergh (CD&V) benadrukt dat de daling van de inschrijvingscijfers niets
met het laptopproject te maken heeft. Het is het gevolg van een kleine instroom in de eerste
graad en een grote uitstroom in de derde graad. Als er een grote instroom is in de eerste graad,
heeft dit gevolgen voor de tweede graad. Verder zegt hij dat er wel wanbetalingen zijn in Gitok.
Voor wat betreft het laptopproject is er een bevraging gedaan bij leerlingen, leerkrachten en
ouders. Uit deze bevragingen zijn amper negatieve opmerkingen gekomen. Er is ook vraag van
ouders om in een keer te kunnen betalen. Natuurlijk beseft hij dat we met dergelijke bevraging
niet de mensen bereiken die niet in hebben geschreven. Er zijn relatief weinig elementen uit de
bevraging gekomen. Het project wordt wel van kort bij opgevolgd en indien nodig bijgestuurd.
Leerkrachten worden hierin begeleid, maar stap voor stap.
Overwegende dat de school wettelijk verplicht is om bij het begin van het schooljaar aan de
ouders een kostenraming voor te leggen;
Gelet op de opgestelde kostenramingen voor het schooljaar 2019-2020 voor Gitok, enerzijds
voor Gitok eerste graad bestaande uit één document met de raming voor alle afdelingen en
anderzijds voor Gitok bovenbouw bestaande uit een raming per leerjaar en per afdeling;
Gelet op de bespreking van dit onderwerp tijdens de schoolraad van instituut Gitok in zitting
van 28 mei 2019; dat de schoolraad een positief advies gaf omtrent de raming van de uitgaven
voor de leerlingen van Gitok voor het schooljaar 2019-2020;
Gehoord de schepenen bevoegd voor onderwijs;
BESLUIT: met 21 jastemmen van Clarisse De Rydt, Wouter Vanden Bergh, Jan Van Esbroeck,
Jef Duerloo, Anita Van der Poel, Gilles Delcroix, Domien Arnold, Koen Vanhees, Lies Van den
Keybus, Cindy De Roeve, Dieter Beyers, Hanne Beyers, Stefanie Van Looveren, Maggy
Beyers, Didier Van Aert, Sandra Hoppenbrouwers, Silke Lathouwers, Jef Van den Bergh,
Maarten De Bock, Jan Oerlemans en Lukas Jacobs en 3 neenstemmen van Hans De
Schepper, Monique Aerts en Inga Verhaert.
Enig artikel.De gemeenteraad keurt de raming van de uitgaven schooljaar 2019-2020 zowel voor Gitok
eerste graad, gevestigd Kapellensteenweg 501 te Kalmthout als voor Gitok bovenbouw,
gevestigd Kapellensteenweg 112 te Kalmthout, goed.
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28. Vaststelling van de facultatieve verlofdagen en pedagogische studiedag voor het schooljaar
2019-2020 voor Gitok.
De voorzitter geeft het woord aan Jef Van den Bergh (CD&V), schepen van mobiliteit,
ruimtelijke planning, wonen en onderwijs die verdere toelichting geeft bij het voorstel tot
vaststelling van de facultatieve verlofdagen en pedagogische studiedag voor het schooljaar
2019-2020 voor Gitok.
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 31 augustus 2001 houdende de organisatie
van het schooljaar in het secundair onderwijs;
Gelet op het feit dat voor het ganse instituut Gitok één facultatieve vrije dag en één pedagogische studiedag gepland wordt in samenspraak met alle betrokken partijen;
Overwegende dat voor het ganse instituut Gitok de vaststelling van de facultatieve verlofdag
en pedagogische studiedag voor het schooljaar 2019-2020 moet gebeuren;
Gelet op het voorstel van de schooldirectie;
Gelet op de bespreking van deze facultatieve verlofdag en pedagogische studiedag tijdens de
schoolraad in zitting van 28 mei 2019;
Overwegende dat de gemeenteraad geen opmerkingen formuleert;
BESLUIT: met 24 jastemmen van Clarisse De Rydt, Wouter Vanden Bergh, Inga Verhaert, Jan
Van Esbroeck, 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, Didier Van Aert, Sandra
Hoppenbrouwers, Silke Lathouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De Bock, Jan Oerlemans en
Lukas Jacobs.
Artikel 1.Voor het schooljaar 2019-2020 wordt de pedagogische studiedag voor het ganse instituut Gitok
vastgelegd op vrijdag 7 februari 2020.
Art. 2.Voor het schooljaar 2019-20120 wordt de facultatieve verlofdag voor het ganse instituut Gitok
vastgelegd op woensdag 29 januari 2020 en woensdag 20 mei 2020.
Art. 3.Deze beslissing zal bezorgd worden aan de directie van Gitok.
Art. 4.De directie wordt belast met de kennisgeving van deze beslissing aan de inspectie, de
personeelsleden en de leerlingen of ouders.
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29. Goedkeuring van het nascholingsplan voor Gitok eerste graad.
De voorzitter geeft het woord aan Jef Van den Bergh (CD&V), schepen van mobiliteit,
ruimtelijke planning, wonen en onderwijs die verdere toelichting geeft bij het voorstel tot
goedkeuring van het nascholingsplan voor Gitok eerste graad.
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op het decreet van 8 mei 2009 en latere wijzigingen betreffende de kwaliteit van het
onderwijs;
Overwegende dat het aangewezen is voor het schooljaar 2019-2020 het nascholingsplan voor
het onderwijzend en administratief personeel en de directie voor Gitok eerste graad vast te
leggen;
Gelet op het voorstel van nascholingsplan geformuleerd door de directie van Gitok eerste
graad waarbij onder ander de visie op het professionaliseringsbeleid, de nascholingsprioriteiten op korte termijn en de nascholingsprioriteiten op lange termijn worden
opgenomen;
Overwegende dat het voorliggende voorstel van nascholingsplan werd overgemaakt aan de
leden van het bijzonder onderhandelingscomité voor het onderwijs in zitting van 20 mei 2019;
Gehoord de toelichting door de schepen bevoegd voor onderwijs;
BESLUIT: met 24 jastemmen van Clarisse De Rydt, Wouter Vanden Bergh, Inga Verhaert, Jan
Van Esbroeck, 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, Didier Van Aert, Sandra
Hoppenbrouwers, Silke Lathouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De Bock, Jan Oerlemans en
Lukas Jacobs.
Artikel 1.De gemeenteraad keurt het nascholingsplan voor Gitok eerste graad goed. Het
nascholingsplan gaat hierbij integraal als bijlage.
Art. 2.Een kopie van deze raadsbeslissing zal bezorgd worden aan de directie van Gitok eerste
graad.
30. Goedkeuring van het nascholingsplan voor Gitok bovenbouw.
De voorzitter geeft het woord aan Jef Van den Bergh (CD&V), schepen van mobiliteit,
ruimtelijke planning, wonen en onderwijs die verdere toelichting geeft bij het voorstel tot
goedkeuring van het nascholingsplan voor Gitok bovenbouw.
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;

66 / 75

Gelet op het decreet van 8 mei 2009 en latere wijzigingen betreffende de kwaliteit van het
onderwijs;
Overwegende dat het aangewezen is voor het schooljaar 2019-2020 het nascholingsplan voor
het onderwijzend en administratief personeel en de directie voor Gitok bovenbouw vast te
leggen;
Gelet op het voorstel van nascholingsplan geformuleerd door de directie van Gitok bovenbouw
waarbij onder ander de visie op het professionaliseringsbeleid, de nascholingsprioriteiten op
korte termijn en de nascholingsprioriteiten op lange termijn worden opgenomen;
Overwegende dat het voorliggende voorstel van nascholingsplan werd overgemaakt aan de
leden van het bijzonder onderhandelingscomité voor het onderwijs in zitting van 20 mei 2019;
Gehoord de toelichting door de schepen bevoegd voor onderwijs;
BESLUIT: met 24 jastemmen van Clarisse De Rydt, Wouter Vanden Bergh, Inga Verhaert, Jan
Van Esbroeck, 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, Didier Van Aert, Sandra
Hoppenbrouwers, Silke Lathouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De Bock, Jan Oerlemans en
Lukas Jacobs.
Artikel 1.De gemeenteraad keurt het nascholingsplan voor Gitok bovenbouw goed. Het nascholingsplan
gaat hierbij integraal als bijlage.
Art. 2.Een kopie van deze raadsbeslissing zal bezorgd worden aan de directie van Gitok bovenbouw.
31. Scholengemeenschap GIB-Gitok: goedkeuring van de aangepaste intergemeentelijke
samenwerkingsovereenkomst.
De voorzitter geeft het woord aan Jef Van den Bergh (CD&V), schepen van mobiliteit,
ruimtelijke planning, wonen en onderwijs die verdere toelichting geeft bij het voorstel tot
goedkeuring van de aangepaste intergemeentelijke samenwerkingsovereenkomst voor de
scholengemeenschap GIB-Gitok.
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op het decreet van 2 april 2004 over participatie op school en de Vlaamse onderwijsraad;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 17 december 2010 houdende de codificatie
betreffende het secundair onderwijs;
Gelet op de ministeriële omzendbrief van 30 april 1999 over de scholengemeenschappen in
het secundair onderwijs;
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Gelet op het raadsbesluit van 24 februari 2014 over de verlenging van de scholengemeenschap
GIB-Gitok en de goedkeuring van de intergemeentelijke samenwerkingsovereenkomst tot het
vormen van de scholengemeenschap secundair onderwijs “GIB/Gitok” vanaf 1 september 2014
tot en met 31 augustus 2020;
Gelet op het artikel 9 van deze overeenkomst dat bepaald dat elke inrichtende macht 4
afgevaardigden aanduid voor het beheerscomité van GIB-Gitok;
Gelet op het artikel 395 van het decreet lokaal bestuur dat bepaalt dat het beheerscomité is
samengesteld uit één afgevaardigde van elke deelnemer; dat de samenwerkingsovereenkomst
dus in strijd is met het decreet en daarom voorgesteld wordt om deze
samenwerkingsovereenkomst aan te passen;
Gehoord de toelichting door de schepenen bevoegd voor onderwijs;
BESLUIT: met 24 jastemmen van Clarisse De Rydt, Wouter Vanden Bergh, Inga Verhaert, Jan
Van Esbroeck, 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, Didier Van Aert, Sandra
Hoppenbrouwers, Silke Lathouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De Bock, Jan Oerlemans en
Lukas Jacobs.
Artikel 1.De gemeenteraad keurt de aangepaste intergemeentelijke samenwerkingsovereenkomst voor
de vorming van de scholengemeenschap GIB-Gitok goed voor de periode van 1 september
2019 tot en met 31 augustus 2020 goed. De samenwerkingsovereenkomst gaat hierbij integraal
als bijlage.
Art. 2.Een kopie van deze raadsbeslissing zal bezorgd worden aan de directie van Gitok.
32. Scholengemeenschap GIB-Gitok: wijziging van de afvaardiging in het beheerscomité.
De voorzitter geeft het woord aan Jef Van den Bergh (CD&V), schepen van mobiliteit,
ruimtelijke planning, wonen en onderwijs die verdere toelichting geeft bij het voorstel tot
wijziging van de afvaardiging in het beheerscomité van de cholengemeenschap GIB-Gitok.
Naar aanleiding van de gewijzigde wetgeving in het decreet lokaal bestuur dient het
raadsbesluit van 25 februari 2019 over de aanduiding van vier afgevaardigden vanwege de
gemeente voor het beheerscomité van de scholengemeenschap GIB-Gitok ingetrokken te
worden. Er kan maar één raadslid afgevaardigd worden voor het beheerscomité van GIB-Gitok.
Het college ven burgemeester en schepenen stelt voor om de schepen bevoegd voor onderwijs
Jef Van den Bergh (CD&V) aan te duiden als afgevaardigde van de gemeente Kalmthout voor
het beheerscomité van de scholengemeenschap GIB-Gitok en als plaatsvervanger raadslid
Lies Van den Keybus (CD&V).
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Jef Van den Bergh (CD&V) zegt dat hij het jammer vindt dat er maar één raadslid kan
afgevaardigd worden voor het beheerscomité, maar blijkbaar kan dit niet anders en is er geen
formele uitzondering mogelijk.
Raadslid Hans De Schepper (Groen) zegt dat hij er geen probleem mee heeft. De
vergaderingen zijn tijdens de werkuren, dus hij zou deze toch moeten missen. An sich heeft hij
er dus geen probleem mee. Hij vraagt of het wel mogelijk is om de verslagen door te sturen.
Schepen Jef Van den Bergh (CD&V) antwoordt dat de verslagen steeds worden voorgelegd
aan het college van burgemeester en schepenen. De raadsleden kunnen de verslagen op
Ibabs terugvinden.
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op het decreet van 2 april 2004 over participatie op school en de Vlaamse onderwijsraad;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 17 december 2010 houdende de codificatie
betreffende het secundair onderwijs;
Gelet op de ministeriële omzendbrief van 30 april 1999 over de scholengemeenschappen in
het secundair onderwijs;
Gelet op het raadsbesluit van 24 februari 2014 over de verlenging van de scholengemeenschap
GIB-Gitok en de goedkeuring van de intergemeentelijke samenwerkingsovereenkomst tot het
vormen van de scholengemeenschap secundair onderwijs “GIB/Gitok” vanaf 1 september 2014
tot en met 31 augustus 2020;
Gelet op het artikel 9 van deze overeenkomst dat bepaald dat elke inrichtende macht 4
afgevaardigden aanduid voor het beheerscomité van GIB-Gitok;
Gelet op het artikel 395 van het decreet lokaal bestuur dat bepaalt dat het beheerscomité is
samengesteld uit één afgevaardigde van elke deelnemer; dat de samenwerkingsovereenkomst
dus in strijd is met het decreet en daarom voorgesteld wordt om deze
samenwerkingsovereenkomst aan te passen;
Gelet op het raadsbesluit van 25 februari 2019 waarbij volgende raadsleden werden
afgevaardigd om te zetelen in het beheerscomité van deze scholengemeenschap:
• de schepenen van onderwijs Jef Van den Bergh,
• mevrouw Lies Van den Keybus,
• de heer Dieter Beyers,
• de heer Hans De Schepper;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad in zitting van heden over de goedkeuring van de
aangepaste intergemeentelijke samenwerkingsovereenkomst voor de vorming van de
scholengemeenschap GIB-Gitok; dat dus ook het bovenvermelde raadsbesluit van 25 februari
2019 dient aangepast te worden;
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Gelet op het voorstel van het schepencollege om de schepen bevoegd voor onderwijs Jef Van
den Bergh aan te duiden als afgevaardigde van het gemeentebestuur voor het beheerscomité
van deze scholengemeenschap;
Overwegende dat het aangewezen is om een vervanger voor de schepen van onderwijs in het
beheerscomité van de scholengemeenschap GIB/Gitok aan te duiden;
Gehoord de toelichting door de schepen bevoegd voor onderwijs;
BESLUIT: met 24 jastemmen van Clarisse De Rydt, Wouter Vanden Bergh, Inga Verhaert, Jan
Van Esbroeck, 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, Didier Van Aert, Sandra
Hoppenbrouwers, Silke Lathouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De Bock, Jan Oerlemans en
Lukas Jacobs.
Artikel 1.De gemeenteraad trekt het raadbesluit van 25 februari 2019 over de aanduiding van vier
afgevaardigden vanwege de gemeente voor het beheerscomité van de scholengemeenschap
GIB-Gitok in.
Art. 2.De gemeenteraad duidt de schepen bevoegd voor onderwijs Jef Van den Bergh (CD&V) aan
als afgevaardigde van de gemeente Kalmthout voor het beheerscomité van de
scholengemeenschap GIB-Gitok aan.
Art. 3.Als plaatsvervanger voor de schepen van onderwijs wordt raadslid Lies Van den Keybus
aangeduid.
Art. 4.Een kopie van deze raadsbeslissing zal bezorgd worden aan de directie van Gitok.

GOEDKEURING VAN HET VERSLAG.
33. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 27 mei 2019 van de gemeenteraad.
Het verslag van de vergadering van 27 mei 2019 van de gemeenteraad wordt unaniem
goedgekeurd.
VRAGEN
1. Vraag Koen Vanhees (Vlaams Belang): Meerdere fietsers en voetgangers deden hun beklag
met betrekking tot verschillende ‘hindernissen’ die zich onderweg voordeden. Meestal ging het
over niet gesnoeide hagen of laaghangende takken. Na een tochtje door enkele straten viel mij
op dat: er op bepaalde plaatsen inderdaad hagen zijn die steeds breder worden,
verkeersborden die bijna onzichtbaar worden, men zich soms vrij ver, over de witte streep moet
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begeven om een zicht op de weg te hebben met betrekking tot aankomend
verkeer,... Vermoedelijk komen deze problemen op nog meer plaatsen in onze gemeente voor.
Is het mogelijk dat bv. de wijkagenten hiervan een lijst maken en er bij de desbetreffende
eigenaars of instanties op aandringen om de situatie aan te passen?
Jef Van den Bergh (CD&V), schepen van mobiliteit, ruimtelijke planning, wonen en onderwijs
antwoordt dat dit een terechte bekommernis is. Langs de ene kant is er de publieke begroeiing,
langs de andere kant de partiuculiere/private begroeiing. De publieke begroeiing wordt
gesnoeid tussen 15 juni en 15 september. Soms is dit wel te laat, waardoor er inderdaad hinder
kan zijn. Bij een warme lente, begint de begroeiing eerder te schieten en is er een vroegere
snoeiing nodig. De systematiek lukt niet altijd. Er wordt vaak pas gereageerd wanneer
problemen worden gesignaleerd. De dienst werkt aan een striktere organisatie. In de
verkeerscel zijn bijvoorbeeld de hagen langs de fietsostrade reeds besproken. De schepen
zegt dat er nog betere aandacht vanuit de dienst voor kan zijn. Hij geeft als voorbeeld het
Muguetbos aan Gitok. De begroeiing schiet snel op en de opvolging vanuit de dienst kan beter.
Wanneer particulieren hinder veroorzaken, worden zij aangeschreven met de vraag om
maatregelen te nemen. Gaat de particulier er niet op in, kunnen boetes via het gasreglement
uitgeschreven worden. Schepen Van den Bergh besluit dat de opvolging af en toe wel wat beter
kan, maar vraagt vooral dat als men wordt geconfronteerd met dergelijke zaken, men deze
zeker doorgeeft aan de groendienst.
Raadslid Koen Vanhees (Vlaams Belang) stelt voor dat dit in een nieuwsbrief wordt gemeld.
De voorzitter antwoordt dat dergelijke zaken ook spontaan reeds vaak worden gemeld.
Raadslid Koen Vanhees antwoordt dat het ook zeer belangrijk is dat verkeersborden zichtbaar
zijn en dat men niet moet uitwijken omwille van de begroeiing.
De voorzitter roept alle raadsleden op om concrete zaken die beter kunnen door te sturen.
2. Vraag Anita Van der Poel (N-VA): Wat is de stand van zaken rond de geluidsoverlast ten
gevolge van de ventilatie van het zwembad.
Raadslid Anita Van der Poel (N-VA) licht haar vraag verder toe. Er zijn klachten van mensen
uit de Schalienberglaan. Blijkbaar heeft de gemeente hierrond al zaken ondernomen. Er werd
een wand geplaatst rond het ventilatiesysteem voor het zicht, maar dit heeft niet geleid tot
vermindering van het geluid. Wordt er nog iets rond gezet om het geluid te dempen of worden
er nog andere acties ondernomen om het geluid te verminderen? Mensen kunnen niet slapen
met open venster of van hun tuin genieten. Ze is zelf gaan luisteren en het is een irriterend
geluid. Mensen zijn ten einde raad, volgens het raadslid.
Jan Oerlemans (CD&V), schepen van openbare werken, publieke ruimte, patrimonium en
kerkhoven antwoordt dat het volgens de logbestanden klopt dat de motor op bepaalde
momenten op 100% gedraaid heeft. Dit is wanneer de temperatuur zeer hoog is en de
vochtigheidsgraad binnen en buiten sterk omhoog is gegaan. Op dat moment begint de motor
op 100% te draaien omdat hij volle kracht moet geven. De schepen heeft dit met de dienst
besproken. De fabrikant, Menerga, werd hierover gebeld. Er werd gevraagd om de maximale
kracht van 100% naar 80% te brengen. Hierdoor duurt het langer vooraleer de lucht in het
zwembad optimaal is, maar het kan het geluid van de motor met 20% naar beneden brengen.
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Het lawaai zou hierdoor moeten verminderen. De wand die voor de motor is geplaatst, heeft
enkel een esthetische functie, maar vermindert het geluid niet.
Anita Van der Poel (N-VA) vraagt om de bewoners op de hoogte te brengen van de
maatregelen die worden genomen aangezien ze ten einde raad zijn.
Jan Oerlemans (CD&V) antwoordt dat hij en de verantwoordelijke gebouwenbeheer naar de
mensen toe gaan. Ook alle mailtjes die hierover binnenkomen worden persoonlijk behandeld.
Jan Oerlemans hoopt dat er een oplossing wordt gevonden. Op dit moment is het nog geen
warme zomer geweest, tegen dan moet dit zeker in orde zijn. Maar het is een zoektocht naar
de juiste afstelling.
De voorzitter besluit dat dit nog een permanente zoektocht is, in overleg met de buurt. De dienst
doet zijn uiterste best om dit technisch op te lossen.
Schepen Jan Oerlemans (CD&V) vult hierbij aan dat de andere technische problemen in het
zwembad zijn opgelost en er hopelijk ook snel een oplossing wordt gevonden voor dit
probleem.
De voorzitter zegt dat dit zeer goed wordt opgevolgd.
3. Vraag Jef Duerloo (N-VA): Wat is de stand van zaken rond de zone 30 aan de Schooldreef
en in de Leopoldstraat?
Raadslid Jef Duerloo (N-VA) licht zijn vraag verder toe. Hij heeft de indruk dat er heel weinig
rekening wordt gehouden met deze snelheidsbeperking en vindt het belangrijk om via scholen
en het kinderdagverblijf mensen te sensibiliseren voor de gewijzigde verkeerssituatie. De
borden vallen wel op voor fietsers, maar mensen met auto’s slaan er weinig acht op volgens
het raadslid. Ook in de Leopoldstraat wordt er niet altijd rekening gehouden met het feit dat dit
een fietsstraat is geworden.
De voorzitter antwoordt dat het erg is dat we als gemeente moeten vaststellen dat deze
maatregelen niet werken. De opvallende palen zijn geplaatst op basis van een voorbeeld uit
Nederland. Maar niets helpt, aldus de voorzitter. Hij stelt zich de vraag of de enige maatregel
die nog genomen kan worden is om mensen te beboeten als ze zich niet aan de regels houden.
Als dit nodig is, zullen we dit zeker doen. Het is zonde dat de goed bedoelde maatregelen in
woonwijken met scholen geen effect hebben. Mensen zijn blijkbaar hardleers, aldus de
voorzitter.
Raadslid Maggy Beyers (CD&V) vult hierbij aan dat fietsers in de Leopoldstraat niet weten dat
ze in het midden van de weg mogen rijden. Fietsers mogen arroganter zijn en hun plaats
opeisen. Auto’s moeten er achter blijven.
Jef Van den Bergh (CD&V), schepen van mobiliteit, ruimtelijke planning, wonen en onderwijs
zegt dat dit een terechte opmerking is. De lijnen om de fietser naar het midden te brengen heeft
gezorgd dat ze er in de praktijk achter rijden wat niet de bedoeling is. Er zullen nog afbeeldingen
bijkomen zodat het duidelijker is voor fietsers dat ze binnen de lijnen moeten rijden. De
informatieborden worden tevens lager geplaatst. Er zal getracht worden om alles nog wat te
verduidelijken en meer zichtbaar te maken. De communicatie over de fietststraat zal worden
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herhaald in Tussen Hei en Maatjes. Aangezien dit nieuwe initiatieven zijn is het nodig om
hierover voldoende te communiceren en indien nodig bij te sturen.
De voorzitter besluit dat er nog meer zal ingezet worden op sensibilisering, maar dat er ook
inspanningen dienen geleverd te worden naar een strenge handhaving door te flitsen en te
beboeten. Ook naar de scholen zal er extra worden ingezet op vlak van sensibilisering.
4. Vraag Gilles Delcroix (N-VA): Wat is de stand van zaken rond de opvolging van de
bloembakken in de Kneuterlaan?
Jef Van den Bergh (CD&V), schepen van mobiliteit, ruimtelijke planning, wonen en onderwijs
zegt dat dit besproken werd in de verkeerscel. De technische diensten zullen een vaste
oplossing uitwerken. Schepen Van den Bergh heeft voorlopig nog geen plannen gezien, maar
woensdag is het terug verkeerscel. Dit wordt opgevolgd, zegt hij. Het is de bedoeling een vaste
constructie te voorzien.
5. Vraag Jan Van Esbroeck (N-VA): Hoe wordt het toezicht op en rond de straatfeesten
gegarandeerd?
Raadslid Jan Van Esbroeck (N-VA) licht zijn vraag verder toe. Hij zegt dat het geen probleem
is binnen de lijnen van de straatfeesten, maar dat de stukken net buiten het normale gebied
last hebben van overlast zoals sluikstorten, gebruik van de omgeving als toiletten, drugsgebruik
en drugsverhandeling. Er is geen toezicht in de donkere straten zoals het Roggebos. De vraag
van mensen uit de buurt is om in de toekomst toch iets te voorzien zodat ze minder last hebben
bij de volgende straatfeesten.
De voorzitter zegt dat het telkens een hele uitdagingen is om alles goed te laten verlopen. In
de binnenperimeter is er security. Voor de buitenperimeter zijn er twee agenten op vrijdag,
zeven agenten op zaterdag en zeven agenten op zondag die constant toezicht houden. Er
wordt gecontroleerd op wildplassen, overlast, enz. Er worden ook drie camera’s gehangen. De
voorzitter meldt dat er volgende week een interne evaluatie is waarbij we wellicht kunnen leren
waar intensiever kan ingezet worden op controle. De organisatie van de straatfeesten wordt
steeds professioneler, maar ook steeds drukker. De buurt geeft de straatfeesten alle kansen,
maar kan beter afgesloten, belicht en beheerd worden. De voorzitter vraagt om concrete punten
op mail door te sturen zodat deze kunnen worden besproken tijdens de evaluatie.
6. Vraag Wouter Vanden Bergh (Open Vld): Wat is de stand van zaken van de spelotheek?
Raadslid Wouter Vanden Bergh (Open Vld) richt zich tot schepen Sandra Hoppenbrouwers en
vraagt: ‘Eind mei reageerde u in de krant over de verhuis van Spelotheek De Schatkamer dat
u aan het onderhandelen bent met de directie van basisschool Den Heuvel over de
mogelijkheid om de spelotheek onder te brengen in de oude schoolgebouwen. Sinds wanneer
lopen die gesprekken? Hoe vaak en wanneer hebben jullie samengezeten? Vanaf wanneer
waren jullie eigenlijk op de hoogte van deze problematiek? Zijn er alternatieven onderzocht?
Hoe vaak en wanneer hebben jullie samengezeten met de vrijwilligers van de Spelotheek?’.
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Raadslid Wouter Vanden Bergh (Open Vld) zegt dat er heisa is over het feit dat zij gaan
vertrekken uit Kalmthout. Het bestuur zou stappen ondernemen. Het raadslid vraagt een
update aangezien Open Vld het jammer zouden vinden dat ze zouden vertrekken.
Sandra Hoppenbrouwers (CD&V), schepen van ouderen, toerisme, kinderopvang,
plattelandsbeleid, dierenwelzijn antwoordt dat ze Wouter Vanden Bergh moet teleurstellen
aangezien het project effectief gaat verhuizen naar Wuustwezel. De bibliotheek van
Wuustwezel neemt dit op in hun werking. De mensen die dit tot op heden georganiseerd
hebben, geven het project uit handen. Schepen Hoppenbrouwers zegt dat ze graag de evolutie
wil schetsen. Het project had gemeentelijke subsidies gevraagd. De gemeente is hier niet op
ingegaan omdat er geen reglement was. De gemeente heeft wel geholpen bij het lanceren van
een oproep voor materiaal. Dit materiaal kon via de bibliotheek worden binnengebracht. Vanaf
het voorjaar van 2018 kwam de vraag naar een locatie, liefst in de buurt van bibliotheek omdat
de werking hierop aansloot. De gemeente had echter geen lokaal vrij dat zich hiertoe leende.
In het huidige gebouw van de spelotheek is geen verwarming. Dit voorjaar werd nogmaals de
vraag gesteld of ze gebruik zouden kunnen maken van de pastorie. Dit was echter niet mogelijk
omdat deze nog bewoond wordt. De welzijnsconsulent heeft dit vervolgens besproken in het
intern welzijnsoverleg. Hier werd de idee geopperd om een ruimte te vragen in de school van
den Heuvel zijnde de oude gebouwen van het Heilig Hart. Dirk Baeyens, directeur van de
school, was akkoord mits vergoeding. Dit werd vervolgens besproken met de mensen van de
spelotheek. Maar zij vinden het eenvoudiger om het over te dragen aan de bibliotheek van
Wuustwezel. In Kalmthout heeft de bibliotheek geen ruimte om dit te realiseren. Moest er nog
plek vrij komen, zijn we steeds bereid om dit mee op te nemen, zegt de bevoegde schepen.
Vanaf de herfstvakantie zal de werking in Wuustwezel van start gaan. Er zijn op dit moment
een dertigtal mensen die gebruik maken van de spelotheek.
Raadslid Wouter Vanden Bergh (Open Vld) zegt dat hij het jammer vindt dat het project uit
Kalmthout vertrekt. Hopelijk vindt Kalmthout in de toekomst wel ruimte om dit nieuw leven in te
blazen.
De voorzitter geeft vervolgens raadslid Wouter Vanden Bergh (Open Vld) het woord aangezien
hij nog een mededeling heeft voor de gemeenteraad.
Raadslid Wouter Vanden Bergh (Open Vld) meldt dat hij zijn mandaat als gemeenteraadslid
wenst stop te zetten. Hij vindt het zelf jammer dat hij vertrekt en hoopt dat hij in de toekomst
wel de ruimte vindt om actief betrokken te blijven bij het gemeentelijk beleid. Hij vertelt dat hij
een maand geleden vader is geworden en op het werk promotie heeft gekregen. Jammer
genoeg is dit huidig mandaat als gemeenteraadslid hiermee niet te combineren. Hij blijft wel
actief in de politiek en zal zeker nog naar de gemeenteraad komen luisteren.
De voorzitter bedankt Wouter Vanden Bergh voor de samenwerking en wenst hem veel succes
binnen zijn professioneel en persoonlijk leven. Hij wenst hem ook proficiat met de geboorte van
Ada. Het is niet de eerste keer dat jonge mensen deze keuze maken, maar het is verstandig
om deze moeilijke beslissing te nemen, vindt de voorzitter. De voorzitter zegt dat hij Wouter
Vanden Bergh in de gemeenteraad heeft ervaren als een zeer gemotiveerd gemeenteraadslid
om punten aan te brengen. Hij dankt hem hiervoor en zegt dat de gemeenteraad de opvolging
positief tegemoet ziet komen.
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Vervolgens stelt de voorzitter voor om de zitting van de gemeenteraad te schorsen en eerst de
punten van de raad voor maatschappelijk welzijn te behandelen. Zo kan het publiek aanwezig
blijven en zal na het openbare gedeelte van beide zittingen pas de besloten zitting van de
gemeenteraad worden gehouden. Alle aanwezigen zijn hiermee akkoord.
De zitting wordt geschorst om 22u01.
De zitting wordt heropend om 22u12.
BESLOTEN ZITTING
PATRIMONIUM.
34. Samenstelling van de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO).
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