OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 30 SEPTEMBER 2019 VAN
DE GEMEENTERAAD.
OPENBARE ZITTING
ALGEMEEN BELEID
1. Aktename van het ontslag van het gemeenteraadslid Wouter Vanden Bergh (Open VLD).
Raadslid Wouter Vanden Bergh (Open VLD) meldde per brief van 27 juni 2019 dat hij afstand
wenst te doen van zijn mandaat als gemeenteraadslid. De gemeenteraad moet hiervan akte
nemen.
DE RAAD NEEMT AKTE VAN HET ONTSLAG VAN WOUTER VANDEN BERGH ALS
RAADSLID.
2. Onderzoek van de geloofsbrieven en beëdiging-aanstelling van een gemeenteraadslid.
In de zitting van de gemeenteraad van 30 september 2019 wordt akte genomen van het ontslag
van de heer Wouter Vanden Bergh (Open VLD) als gemeenteraadslid. Daarom moet hij
vervangen worden door de eerstvolgende opvolger die niet heeft verzaakt aan het mandaat
van raadslid. Mevrouw Inneke Bosmans werd bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14
oktober 2018 aangewezen als eerste opvolger op de lijst 6 – Open VLD. Zij wenst het mandaat
op te nemen.
Na het onderzoek van de geloofsbrieven kan er dan worden overgegaan tot de beëdigingaanstelling van mevrouw Inneke Bosmans als gemeenteraadslid. Mevrouw Inneke Bosmans
zal worden uitgenodigd om de eed als raadslid af te leggen in handen van de burgemeestervoorzitter van de gemeenteraad.
DE GELOOFSBRIEVEN WORDEN ONDERZOCHT EN DE EED WORDT AFGELEGD
DOOR MEVROUW INNEKE BOSMANS.
3. Goedkeuring van het kader Organisatiebeheerssysteem.
Naar aanleiding van de inwerkingtreding van het Decreet Lokaal Bestuur verschuift de focus
van de decreetgever van interne controle naar organisatiebeheersing. Tevens worden door het
decreet lokaal bestuur uitdrukkelijk bepaalde afspraken en regels aan het systeem van
organisatiebeheersing
toegewezen.
Het
Decreet
Lokaal
Bestuur
definieert
organisatiebeheersing als het geheel van maatregelen en procedures om een redelijke
zekerheid te verschaffen dat de organisatie:
1. De vastgelegde doelstellingen bereikt en de risico’s om deze te bereiken kent en
beheerst;
2. De wetgeving en procedures naleeft;
3. Over betrouwbare financiële en beheersrapportering beschikt;
4. Effectief en efficiënt werkt en de beschikbare middelen economisch inzet;
5. De activa beschermt en fraude voorkomt.
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De algemeen directeur legt in overleg met het managementteam een algemeen kader vast
voor deze organisatiebeheersing dat jaarlijks ter goedkeuring voorgelegd worden aan de raad
voor maatschappelijk welzijn én de gemeenteraad, uiterlijk voor 30 juni.
Het algemeen kader voor organisatiebeheersing bepaalt minstens het volgende:
• welk model de organisatie wil hanteren om aan haar organisatiebeheersing te werken
• met welke periodiciteit en op welke manier de organisatie wil stilstaan bij haar eigen
werking
• hoe de algemeen directeur (managementteam) minstens jaarlijks rapporteert aan het
politieke niveau over de mate waarin de risico's beheerst zijn.
Het lokaal bestuur Kalmthout kiest er voor om zich hierbij te baseren op de leidraad die werd
opgesteld door Audit Vlaanderen. Het model van Audit Vlaanderen bestaat uit 10 thema’s
waarvoor telkens doelstellingen rond organisatiebeheersing en beheersmaatregelen zijn
uitgewerkt.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om zijn goedkeuring te verlenen aan het kader voor
organisatiebeheersing. Dit voorstel wordt eveneens voor goedkeuring voorgelegd worden aan
de raad voor maatschappelijk welzijn van 30 september 2019.
DE RAAD VERLEENT
ZIJN
ORGANISATIEBEHEERSING.

GOEDKEURING

AAN

HET

KADER

VOOR

4. Intergemeentelijk archivaris: oprichting van de interlokale vereniging informatiemanagement:
goedkeuring van de statuten en het huishoudelijk reglement én aanduiding van een
gemeentelijke afgevaardigde en plaatsvervanger voor het beheerscomité.
De gemeente Brasschaat lanceerde recent de vraag om een intergemeentelijk
samenwerkingsverband op te starten tussen de gemeenten Brasschaat, Essen, Kalmthout,
Stabroek, Schoten en Wijnegem. Deze samenwerking gebeurt onder de vorm en de naam van
“Interlokale Vereniging Informatiemanagement” en heeft als doel om zorg te dragen voor de
analoge als digitale archivering bij de deelnemende gemeentebesturen.
De interlokale vereniging zal één intergemeentelijk archivaris (niveau A1-A3) in dienst nemen.
De kosten die op jaarbasis geraamd worden op 85.000 euro zullen worden verdeeld onder de
zes deelnemende gemeentebesturen.
Voor de goede werking van deze interlokale vereniging worden nu statuten en een huishoudelijk reglement opgesteld die moeten worden goedgekeurd door de verschillende
gemeentebesturen. Aan de gemeenteraad wordt nu gevraagd om beide documenten goed te
keuren.
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Voor het beheerscomité moet per gemeente één gemeenteraadslid samen met een
plaatsvervanger worden aangeduid.
DE RAAD GAAT AKKOORD MET DE OPRICHTING VAN DE INTERLOKALE VERENIGING
INFORMATIEMANAGEMENT EN KEURT DE STATUTEN EN HET HUISHOUDELIJK
REGLEMENT GOED. RAADSLID JAN VAN ESBROECK WORDT AANGEDUID ALS
GEMEENTELIJKE AFGEVAARDIGDE EN RAADSLID INGA VERHAERT ALS
PLAATSVERVANGER VOOR HET BEHEERSCOMITÉ.
FINANCIEEL BELEID.
5. Beëindiging van de renteloze lening met de vzw Dekenaat Noorderkempen Regio Essen.
Op 17 december 2009 verleende de gemeenteraad een renteloze lening aan de vzw Dekenaat
Noorderkempen Regio Essen. Deze renteloze lening voor een bedrag van 180.000 euro werd
verleend voor het project van de nieuwbouw van Chiro Myin aan de Kapellensteenweg 190 te
Kalmthout. De lening werd verleend aan de vzw Dekenaat Noorderkempen Regio Essen omdat
zij eigenaar waren van de grond waarop de toenmalige én het nieuwe gebouw van Chiro Myin
zich bevonden. De totale bouwkost van het project bedraagt 280.000 euro.
Met een brief van 11 juli 2019 van de ondertussen opgerichte vzw Jeugdheem Myin vragen zij
nu om de lopende renteloze lening van 180.000 euro te herzien. Hun vraag is gebaseerd op
de recente vigerende gemeentelijke regeling waarbij een verdeling van de kosten voor de
renovatie en/of bouw van nieuwe jeugd- of sportinfrastructuur wordt afgesproken van 70
procent van de kostprijs voor rekening van het gemeentebestuur en 30 procent voor de
specifieke jeugd- of sportvereniging. Deze regeling was bij het verlenen van de renteloze lening
in 2009 nog niet van toepassing.
De vzw Jeugdheem Myin stelt nu de vraag om ofwel het restbedrag van de renteloze lening
volledig vrij te stellen ofwel om het openstaande saldo van de renteloze lening te herzien. Het
gemeentebestuur is voorstander om een volledige vrijstelling van het restbedrag van de
renteloze lening te verlenen.
DE RAAD GAAT AKKOORD MET DE BEËINDIGING VAN DE RENTELOZE LENING MET DE
VZW DEKENAAT NOORDERKEMPEN REGIO ESSEN.
6. OCMW - goedkeuring van de budgetwijziging 2019/1 voor het dienstjaar 2019.
Aan de raad wordt gevraagd om de budgetwijziging 1 voor het dienstjaar 2019 van het OCMW
goed te keuren. De budgetwijziging wordt ter vaststelling voorgelegd aan de raad voor
maatschappelijk welzijn van 30 september 2019.
DE RAAD VERLEENT ZIJN GOEDKEURING AAN DE BUDGETWIJZIGING 1 VOOR HET
DIENSTJAAR 2019 VAN HET OCMW.
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7. Kerkfabrieken - goedkeuring van het budget voor het dienstjaar 2020 en meerjarenplan
2020-2025.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om goedkeuring te verlenen aan het budget voor het
dienstjaar 2020 én aan de meerjarenplannen 2020-2025 van de kerkfabrieken van Sint-Jozef
(Heide), Onze-Lieve-Vrouw ten Hemel Opgenomen (Nieuwmoer), Onze-Lieve-Vrouw van
Altijddurende Bijstand (Centrum), Heilig Hart (Heuvel) en Onze-Lieve-Vrouw Bezoeking en van
Bijstand (Achterbroek).
Het centraal kerkbestuur van Kalmthout besprak de budgetten en de meerjarenplannen van de
verschillende kerkfabrieken en legde ze ter advies voor aan de bisschop van Antwerpen. De
bisschop gaf op 18 juli 2019 zijn positief advies over de budgetten voor 2020 van al deze
kerkfabrieken en over de meerjarenplannen 2020-2025 van de volgende kerkfabrieken:
- Onze-Lieve-Vrouw Bezoeking en van Bijstand;
- Heilig Hart;
- Sint-Jozef;
- Onze-Lieve-Vrouw ten Hemel Opgenomen.
Over het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende
Bijstand gaf de bisschop zijn positief advies op 22 juli 2019.
DE RAAD KEURT HET BUDGET VOOR HET DIENSTJAAR 2020 EN HET
MEERJARENPLAN 2020-2025 VAN DE VERSCHILLENDE KERKFABRIEKEN GOED.
PATRIMONIUM.
8. Goedkeuring van de erfpachtovereenkomst met de stad Antwerpen voor het domein
Diesterweg.
In 2018 ging de stad Antwerpen - eigenaar van domein Diesterweg in de Acacialaan - op zoek
naar een samenwerking om Diesterweg in erfpacht te geven. Ook private partners kregen de
kans om het geheel een bestemming te geven. De interesse van de private partners was zeer
beperkt. De gemeente Kalmthout heeft nu een overeenkomst gevonden met de stad Antwerpen
over een erfpacht van het domein. Er zal een erfpachtovereenkomst worden afgesloten voor
een periode van 35 jaar tegen een jaarlijkse indexeerbare canon van 30.000 euro. De totale
oppervlakte van het domein bedraagt 52.029 m².
De oude openluchtschool Diesterweg wordt niet meer gebruikt door de stad Antwerpen. De
gemeente Kalmthout nam reeds in 2014 het gebruik en het onderhoud van een deel van het
domein op zich. Hiervoor werd op 1 mei 2014 een overeenkomst “bezetting ter bede”
afgesloten met de Stad Antwerpen. De gemeente Kalmthout zorgt momenteel ook voor de
sociale controle (diefstal, vandalisme, …) over het ganse domein.
De gemeente Kalmthout wil Diesterweg blijven inzetten als speel- en ontmoetingsplek voor
kinderen en jongeren. Het domein wordt sinds 2014 voornamelijk gebruikt voor de
gemeentelijke speelpleinwerking die er verschillende weken per jaar plaatsvindt. Daarvoor
wordt de polyvalente ruimte, de toiletten, de ‘mierenklassen’ en de buitenterreinen gebruikt.
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Binnen het beleidsdomein “Jeugd” neemt onze speelpleinwerking een belangrijke rol in. De
groei en het succes van de speelpleinen hangen voor een groot gedeelte samen met de locatie
Diesterweg. De mogelijkheden die Diesterweg momenteel biedt voor onze kinderen en
jongeren zijn groot: een groot afgesloten terrein met ruime buitenterreinen en voorzien van alle
faciliteiten zoals parking, keukens en sanitair, die ondertussen hun waarde hebben bewezen.
Diesterweg is daarbij centraal gelegen in een rustige en groene omgeving.
Daarnaast organiseren zowel de gemeente Kalmthout als jeugdverenigingen er evenementen
zoals het kinderfestival, de J-cup, vormingsdagen voor de Kalmthoutse jeugdwerkers,
kunsteducatieprojecten voor kinderen van de lagere scholen, de dag van de G-sport… De
scoutsgroep 44ste Sint-Maarten Heide - die naast het terrein hun lokalen hebben - gebruiken
de buitenterreinen voor hun wekelijkse werking.
In eerste instantie is het de bedoeling om de gebouwen, die nu intensief worden gebruikt, te
onderhouden in de staat waarin ze zich bevinden, kleine verbeteringen uit te voeren en de
huidige werking verder te zetten. Voor de andere gebouwen (linker- en rechtervleugel van het
hoofdgebouw) is er momenteel nog geen bestemming. In de toekomst kunnen die gebouwen
gebruikt worden. Daarbij moet de gemeente rekening houden met de opgelegde
bestemmingsvoorwaarden: onderwijs, speelpleinen, jeugdverenigingen, bosklassen,
kinderopvang en/of gelijkaardige activiteiten voor zo ver die bijdragen aan het welzijn van de
jeugd.
DE RAAD VERLEENT ZIJN GOEDKEURING AAN DE ERFPACHTOVEREENKOMST MET
DE STAD ANTWERPEN VOOR HET DOMEIN DIESTERWEG.
9. Goedkeuring van het ontwerp van notariële akte voor de aankoop van een perceel grond
langsheen de Achterbroeksteenweg van de familie Willemen.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het ontwerp van notariële akte zoals opgesteld door
de geassocieerde notarissen Dejongh, De Boungne en De Smedt uit Kalmthout voor de
aankoop van een perceel grond aan de Achterbroeksteenweg goed te keuren. Het bewuste
perceel is eigendom van de familie Willemen en heeft een oppervlakte van 1.215 m² (kadastraal
bekend als sectie D, nummer 448/Y P0000). De aankoopprijs bedraagt 264.000 euro en is
gebaseerd op een schattingsverslag van 2 augustus 2018 van landmeter-expert Gert
Matheusen uit Essen.
De goede ligging van het perceel langs de centrale as Achterbroeksteenweg én pal naast het
bestaande parochiecentrum van Achterbroek creëert heel wat ontwikkelingsmogelijkheden
naar de toekomst toe. Het is daarbij een perceel bouwgrond dat geschikt is voor open
bebouwing en verder goed bereikbaar vanop de openbare weg voor zowel de voetganger, de
fietser, de wagen en het openbaar vervoer. De Dorpsraad van Achterbroek is er eveneens van
overtuigd dat dit perceel de ideale locatie zou zijn voor de bouw van een dorpshuis als een
centraal gelegen gezellige ontmoetingsplaats voor jong en oud, vlakbij de parochiezaal en met
een mooi uitzicht op de weilanden van Achterbroek.
DE RAAD VERLEENT ZIJN GOEDKEURING AAN HET ONTWERP VAN NOTARIËLE AKTE
VOOR
DE
AANKOOP
VAN
EEN
PERCEEL
GROND LANGSHEEN
DE
ACHTERBROEKSTEENWEG VAN DE FAMILIE WILLEMEN.
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10. Goedkeuring van het ontwerp van notariële akte voor de verkoop van een perceel grond in
het Onderzeel aan VOF AN.immo.
Het ontwerp van notariële akte zoals opgesteld door notaris Philip Demeter uit Antwerpen voor
de verkoop van een perceel grond dat gelegen is aan het Onderzeel, wordt voor goedkeuring
voorgelegd aan de gemeenteraad. Het perceel grond heeft een oppervlakte van 3.292 m² en
staat kadastraal bekend als sectie E, nummer 514/P/2/P0000. Het perceel wordt verkocht aan
de firma VOF AN.immo (maatschappelijke zetel: Driehoekstraat 48 te Kalmthout) tegen de prijs
van 362.120 euro.
Dit perceel is gelegen in de KMO-zone Bosduin en staat bekend als het perceel 43. De kopers
hebben zich op 17 september 2018 voorgesteld op de gemeentelijke Commissie Ruimtelijke
en Patrimoniale Aangelegenheden. Zij ondertekenden op 6 maart 2019 de belofte van aankoop
van dit perceel.
DE RAAD VERLEENT ZIJN GOEDKEURING AAN HET ONTWERP VAN NOTARIËLE AKTE
VOOR DE VERKOOP VAN EEN PERCEEL GROND IN HET ONDERZEEL AAN VOF
AN.IMMO.
11. Goedkeuring van het ontwerp van notariële akte voor de kosteloze grondafstand van een
perceel grond langsheen de Putsesteenweg door de heer Ommeganck.
Op 25 februari 2019 verleende het college van burgemeester en schepenen een omgevingsvergunning voor het verkavelen van een perceel grond in twee loten tussen de Korte Heuvelstraat en de Putsesteenweg aan de heer Clark Ommeganck. Aan deze omgevingsvergunning
werd als voorwaarde gekoppeld dat er een kosteloze grondafstand van een repel grond aan
de Putsesteenweg zou moeten gebeuren.
Aan de gemeenteraad wordt nu gevraagd om zijn goedkeuring te hechten aan het ontwerp van
notariële akte zoals opgesteld door de geassocieerde notarissen Dejongh, De Boungne en De
Smedt uit Kalmthout. Het betreft een perceel van 120,14 m² dat kadastraal bekend staat als
sectie G, deel van nummer 885/A/3 P0000.
DE RAAD VERLEENT ZIJN GOEDKEURING AAN HET ONTWERP VAN NOTARIËLE AKTE
VOOR DE KOSTELOZE GRONDAFSTAND VAN EEN PERCEEL GROND LANGSHEEN DE
PUTSESTEENWEG DOOR DE HEER OMMEGANCK.
12. Goedkeuring van het ontwerp van notariële akte voor de kosteloze grondafstand van een
perceel grond langsheen het Rozeneind door Bull’s Eye Invest nv.
Het ontwerp van notariële akte zoals opgesteld door de geassocieerde notarissen de Boungne,
Dejongh en De Smedt uit Kalmthout voor de kosteloze grondafstand van een perceel grond in
de verkaveling Rozeneind, wordt voor goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.
De naamloze vennootschap Bull’s Eye draagt een perceel grond met een totale oppervlakte
van 10.444,67 m² over aan het gemeentebestuur. Deze gronden zullen enerzijds worden
ingelijfd in het openbaar domein als openbare wegenis én anderzijds als zone voor openbaar
groen en zone voor gemeenschapsvoorzieningen. Deze gronden staan kadastraal bekend als
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wijk G, nummer 402/S/P0000 en delen van nummers 402/Z/2/P0000, 401/B/3/P0000,
402/A/3/P0000 en 402/Y/2/P000.
DE RAAD VERLEENT ZIJN GOEDKEURING AAN HET ONTWERP VAN NOTARIËLE AKTE
VOOR DE KOSTELOZE GRONDAFSTAND VAN EEN PERCEEL GROND LANGSHEEN HET
ROZENEIND DOOR BULL’S EYE INVEST NV.
13. Goedkeuring van het ontwerp van notariële akte voor de kosteloze grondafstand van een
perceel grond langsheen de Dennendreef door de families Matthyssen – Brughmans en Boden
– Maly.
Op 18 juni 2018 verleende het college van burgemeester en schepenen een verkavelingsvergunning aan de families Matthyssen-Brughmans en Boden - Maly. Het betreft een
verkaveling voor drie loten voor vrijstaande bebouwing. Als voorwaarde werd opgelegd dat de
verkavelaars een perceel grond langs de Dennendreef met een oppervlakte van 451,70 m²
(kadastraal gekend als sectie F, nummer 4/G/24/P000) kosteloos wordt overgedragen aan het
gemeentebestuur.
Aan de raad wordt nu gevraagd om het ontwerp van notariële akte voor deze kosteloze
grondafstand goed te keuren. De ontwerpakte werd opgesteld door notaris Philippe Verlinden
uit Rijkevorsel.
DE RAAD VERLEENT ZIJN GOEDKEURING AAN HET ONTWERP VAN NOTARIËLE AKTE
VOOR DE KOSTELOZE GRONDAFSTAND VAN EEN PERCEEL GROND LANGSHEEN DE
DENNENDREEF DOOR DE FAMILIES MATTHYSSEN – BRUGHMANS EN BODEN – MALY.
14. KMO-zone Bosduin: verkoop van het industriepand gelegen Onderzeel 26 door de firma
Dieter De Bock bvba: uitoefenen van het wederinkooprecht.
Op 12 september 2019 ontvingen we van notaris Philippe Verlinden uit Rijkevorsel de vraag of
de gemeenteraad kan instemmen met de verkoop van een industriepand dat gelegen is op
Onderzeel 26 te Kalmthout. Dit pand is gelegen in de KMO-zone Bosduin. De huidige eigenaar
en verkoper is de firma Dieter De Bock bvba en de koper is de firma Algemene Recyclage en
Grondwerken bvba.
Het gebouw is gelegen op een perceel met een oppervlakte van 2.273 m² en staat kadastraal
bekend als sectie E, nummer 505/A.
De verkoopsvoorwaarden voor de ontwikkeling van de KMO-zone Bosduin leggen op dat
percelen in de tweede fase van de ontwikkeling van deze KMO-zone slechts kunnen
wederverkocht worden binnen een termijn van 20 jaar na aankoop mits uitdrukkelijke en
voorafgaandelijke toestemming van de gemeente Kalmthout. Ook dit perceel valt onder de
toepassing van deze verkoopsvoorwaarden.
Aan de gemeenteraad wordt nu gevraagd of dit pand dat gelegen is in de KMO-zone Bosduin
mag wederverkocht worden.
DE RAAD ZIET AF VAN WEDERINKOOP VAN HET LOT GELEGEN ONDERZEEL 26 IN DE
KMO-ZONE BOSDUIN VAN DE FIRMA DIETER DE BOCK BVBA.
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SAMENWERKINGSVERBANDEN.
15. Dienstverlenende vereniging CIPAL: voordracht van een plaatsvervangend gemeentelijke
vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen.
Tijdens de gemeenteraad van 25 februari 2019 werd het raadslid Wouter Vanden Bergh (Open
VLD) aangeduid als plaatsvervangend gemeentelijk vertegenwoordiger voor de algemene
vergaderingen van de intercommunale CIPAL. De heer Wouter Vanden Bergh nam in deze
zitting ontslag als raadslid.
Aan de raad wordt gevraagd om een ander raadslid van de oppositie aan te duiden als
plaatsvervangend gemeentelijk vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van
CIPAL.
RAADSLID INNEKE BOSMANS WORDT AANGEDUID ALS PLAATSVERVANGEND
GEMEENTELIJK VERTEGENWOORDIGER VOOR DE ALGEMENE VERGADERINGEN VAN
CIPAL.
16. Opdrachthoudende vereniging Water-link: voordracht van een plaatsvervangend
gemeentelijke vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen.
Tijdens de gemeenteraad van 25 februari 2019 werd het raadslid Wouter Vanden Bergh (Open
VLD) aangeduid als plaatsvervangend gemeentelijk vertegenwoordiger voor de algemene
vergaderingen van de opdrachthoudende vereniging Water-link. De heer Wouter Vanden
Bergh nam in deze zitting ontslag als raadslid.
Aan de raad wordt gevraagd om een ander raadslid van de oppositie aan te duiden als
plaatsvervangend gemeentelijk vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van
Water-link.
RAADSLID INNEKE BOSMANS WORDT AANGEDUID ALS PLAATSVERVANGEND
GEMEENTELIJK VERTEGENWOORDIGER VOOR DE ALGEMENE VERGADERINGEN VAN
WATER-LINK.
17. Dienstverlenende vereniging IGEAN Dienstverlening: voordracht van
plaatsvervangend gemeentelijke vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen.

een

Tijdens de gemeenteraad van 25 februari 2019 werd het raadslid Wouter Vanden Bergh (Open
VLD) aangeduid als plaatsvervangend gemeentelijk vertegenwoordiger voor de algemene
vergaderingen van de dienstverlenende vereniging IGEAN Dienstverlening. De heer Wouter
Vanden Bergh nam in deze zitting ontslag als raadslid.
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Aan de raad wordt gevraagd om een ander raadslid van de oppositie aan te duiden als
plaatsvervangend gemeentelijk vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van
IGEAN Dienstverlening.
RAADSLID INNEKE BOSMANS WORDT AANGEDUID ALS PLAATSVERVANGEND
GEMEENTELIJK VERTEGENWOORDIGER VOOR DE ALGEMENE VERGADERINGEN VAN
IGEAN DIENSTVERLENING.
18. Opdrachthoudende vereniging IGEAN Milieu en Veiligheid: voordracht van een
plaatsvervangend gemeentelijke vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen.
Tijdens de gemeenteraad van 25 februari 2019 werd het raadslid Wouter Vanden Bergh (Open
VLD) aangeduid als plaatsvervangend gemeentelijk vertegenwoordiger voor de algemene
vergaderingen van de opdrachthoudende vereniging IGEAN Milieu en Veiligheid. De heer
Wouter Vanden Bergh nam in deze zitting ontslag als raadslid.
Aan de raad wordt gevraagd om een ander raadslid van de oppositie aan te duiden als
plaatsvervangend gemeentelijk vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van
IGEAN Milieu en Veiligheid.
RAADSLID INNEKE BOSMANS WORDT AANGEDUID ALS PLAATSVERVANGEND
GEMEENTELIJK VERTEGENWOORDIGER VOOR DE ALGEMENE VERGADERINGEN VAN
IGEAN MILIEU EN VEILIGHEID.
19. Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten: aanduiding van een plaatsvervangend
vertegenwoordiger namens de gemeenteraad.
Het raadslid Wouter Vanden Bergh (Open VLD) werd tijdens de gemeenteraad van 25 februari
2019 aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger namens de gemeenteraad voor de
algemene en buitengewone algemene vergaderingen van de Vlaamse Vereniging voor Steden
en Gemeenten (VVSG). De heer Wouter Vanden Bergh nam in deze zitting ontslag als raadslid.
Aan de raad wordt gevraagd om een ander raadslid aan te duiden als plaatsvervangend
gemeentelijk vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van de VVSG.
DE RAAD DUIDT RAADSLID INNEKE BOSMANS AAN ALS PLAATSVERVANGEND
GEMEENTELIJK VERTEGENWOORDIGER VOOR DE ALGEMENE VERGADERINGEN VAN
DE VVSG.
20. Afzonderlijk Bijzonder Onderhandelings- en Overlegcomité (ABOC): aanduiding van een
afgevaardigde namens de inrichtende macht.
Het raadslid Wouter Vanden Bergh (Open VLD) werd tijdens de gemeenteraad van 25 maart
2019 aangeduid als gemeentelijke afgevaardigde voor het Afzonderlijk Bijzonder
Onderhandelings- en Overlegcomité (afgekort ABOC). De heer Wouter Vanden Bergh nam
vandaag ontslag als raadslid.
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Aan de raad wordt gevraagd om een ander raadslid aan te duiden als gemeentelijke
afgevaardigde voor het Afzonderlijk Bijzonder Onderhandelings- en Overlegcomité (afgekort
ABOC).
RAADSLID INNEKE BOSMANS WORDT AANGEDUID ALS GEMEENTELIJKE
AFGEVAARDIGDE VOOR HET AFZONDERLIJK BIJZONDER ONDERHANDELINGS- EN
OVERLEGCOMITÉ (AFGEKORT ABOC).
21. Opdrachthoudende vereniging PIDPA: bevestiging van de verlenging van het
deelnemerschap van de gemeente aan PIDPA, goedkeuring van de statutenwijziging en
vaststelling van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger voor de algemene
vergadering van 18 oktober 2019.
De opdrachthoudende vereniging PIDPA organiseert op 18 oktober 2019 een algemene
vergadering.
De agenda van deze vergadering ziet er als volgt uit:
1. Nazicht van de volmachten/raadsbesluiten voor de afgevaardigden
2. Verlenging van PIDPA
3. Statutenwijziging – goedkeuring
4. Benoemingen
5. Goedkeuring van het verslag van de vergadering.
Aan de gemeenteraad wordt de bevestiging van de verlenging van het deelnemerschap van
de gemeente aan PIDPA gevraagd, de goedkeuring van de statutenwijziging en de vaststelling
van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van
18 oktober 2019.
DE RAAD BEVESTIGT DE VERLENGING VAN HET DEELNEMERSCHAP VAN DE
GEMEENTE AAN PIDPA, KEURT DE STATUTENWIJZIGING GOED EN STELT HET
MANDAAT VAN DE GEMEENTELIJKE VERTEGENWOORDIGER VOOR DE ALGEMENE
VERGADERING VAN 18 OKTOBER 2019 VAST.
AANGEVRAAGDE AGENDAPUNTEN
22. Ondertunneling van de spoorweg – op verzoek van de Open Vld fractie.
HET AANGEVRAAGDE AGENDAPUNT WERD BESPROKEN.
23. Veiliger maken van de schoolomgevingen – op verzoek van de Open Vld fractie.
HET AANGEVRAAGDE AGENDAPUNT WERD BESPROKEN.
24. Installeren van een bouwcomité – op verzoek van de Open Vld fractie.
HET AANGEVRAAGDE AGENDAPUNT WERD BESPROKEN.
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GOEDKEURING VAN HET VERSLAG.
25. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 17 juni 2019 van de gemeenteraad.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het verslag van de vergadering van 17 juni 2019
van de gemeenteraad goed te keuren.
DE RAAD KEURT UNANIEM HET VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN 17 JUNI 2019
VAN DE GEMEENTERAAD GOED

BESLOTEN ZITTING
NIHIL
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