OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 25 NOVEMBER 2019 VAN
DE GEMEENTERAAD.
OPENBARE ZITTING
AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF KALMTHOUT
1. Goedkeuring van het aangepaste prijssubsidiereglement 2019.
In de zitting van 27 november 2017 van de gemeenteraad én de raad van bestuur van het AGB
Kalmthout werd het prijssubsidiereglement voor het Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout
goedgekeurd. Het reglement werd later aangepast.
Dit reglement wordt nu aangepast aan de cijfers zoals voorzien in het aangepaste
meerjarenplan 2020-2025 en de budgetwijziging voor het dienstjaar 2019.
Het aangepaste prijssubsidiereglement wordt voorgelegd aan de raad van bestuur van het
Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout en moet nu worden goedgekeurd door de
gemeenteraad.
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2. Goedkeuring van het aangepaste reglement op de gemeentelijke administratieve sancties.
Op 24 september 2018 keurde de gemeenteraad het aangepaste reglement op de
gemeentelijke administratieve sancties goed. Als sanctionerend ambtenaar voor het
behandelen van GAS-dossiers doet het gemeentebestuur beroep op de diensten van IGEAN
Milieu en Veiligheid.
Het GAS-reglement wordt nu opnieuw aangepast.
Eerst en vooral wordt er een regeling getroffen rond het gebruik van vuurwerk tijdens
evenementen maar ook tijdens de eindejaarsperiode. Het decreet van 26 april 2019 houdende
een reglementering op het gebruik van vuurwerk, voetzoekers, carbuurkanonnen en
wensballonnen bepaalt dat het verboden is om vuurwerk af te steken, voetzoekers te laten
ontploffen, carbuurkanonnen af te vuren of wensballonnen op te laten. De burgemeester kan
in bepaalde situaties van dit verbod afwijken. Bij de aanpassing van het GAS-reglement wordt
er uitdrukkelijk gekozen om enkel het gebruik van geluidsarm vuurwerk toe te laten.
Het is daarnaast ook nodig om de risico's die de inplanting en de exploitatie van clubhuizen
van motorclubs met zich kunnen meebrengen te controleren ter vrijwaring van de openbare
rust en veiligheid. Er heerst een historische rivaliteit tussen motorbendes en gelijkaardig
georganiseerde, hiërarchische gestructureerde bendes, hun supportersclubs, leden en
sympathisanten. Omwille van de bestuurlijke aanpak van criminele motorbendes in Nederland
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en Duitsland hebben tal van clubhuizen van motorbendes zich gevestigd in België of willen dit
doen.
Tal van motorbendes hebben zich ondertussen gevestigd in de provincie Antwerpen. Er is
sprake van een verplaatsing van de motorbendes vanuit Nederland en Duitsland naar de
provincie Antwerpen maar ook van een verschuiving tussen de gemeenten onderling. In de
provincie Antwerpen hebben er zich al incidenten met motorbendes voorgedaan.
Uit de aard van bovenvermelde elementen blijkt dat de leden van motorbendes confrontaties
op plaatsen en evenementen, privaat dan wel besloten, niet schuwen en elkaar met wapens
bevechten. Het risico op provocatie of confrontatie tussen rivaliserende motorbendes, maar
ook het uitoefenen van criminele praktijken in de clubhuizen is reëel. De gemeente heeft de
plicht om toe te zien op de veiligheid van haar burgers en inwoners. Het doel van deze
politieverordening is om motorbendes die veelal hiërarchisch zijn gestructureerd, te weren uit
de gemeente om de verstoring van de openbare orde met inbegrip van overlast tegen te gaan.
De bovenvermelde aanpassingen werden reeds besproken in het politiecollege van de PZ
Grens waarbij voorgesteld werd om deze problematiek toe te voegen aan het GAS-reglement
en dit voor de drie gemeenten van de politiezone Grens.
Het aangepaste GAS-reglement werd tevens besproken tijdens het college van burgemeester
en schepenen in zitting van 21 oktober 2019 en voorgelegd ter advies aan de jeugdraad in
zitting van 14 november 2019. Dit agendapunt wordt ook toegelicht en besproken tijdens de
vergadering van maandag 18 september 2019 van de raadscommissie Algemeen Beleid.
Aan de gemeenteraad wordt nu gevraagd om het aangepaste GAS-reglement goed te keuren.
DE RAAD VERLEENT ZIJN GOEDKEURING AAN HET AANGEPASTE REGLEMENT OP DE
GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES.
3. Kerkfabrieken: kennisname van de budgetwijziging voor het dienstjaar 2019 voor de
kerkfabriek Sint-Jozef en goedkeuring van de budgetwijzing voor het dienstjaar 2019 én
aanpassing van het meerjarenplan 2019 voor de kerkfabriek Heilig Hart.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om kennis te nemen van de budgetwijziging voor het
dienstjaar 2019 van de kerkfabriek van Sint-Jozef (Heide).
De gemeenteraad moet akte nemen van de budgetwijziging van kerkfabrieken als de
gemeentelijke bijdrage in het budget binnen de grenzen blijft van het bedrag dat is opgenomen
in het goedgekeurde meerjarenplan. Dit is het geval voor de kerkfabriek van Sint-Jozef.
De bisschop van Antwerpen verleende op 18 juli 2019 zijn gunstig advies over deze
budgetwijziging 2019.
Het orgel van de kerkfabriek Heilig Hart dient hersteld te worden. Deze herstellingskost van
3.630,00 euro werd oorspronkelijk niet voorzien in het meerjarenplan 2019 voor deze
kerkfabriek én niet voorzien in het meerjarenplan van de gemeente. Er dient dus een
investeringstoelage opgenomen te worden in het meerjarenplan van deze kerkfabriek én in de
budgetwijziging voor het dienstjaar 2019 van de gemeente. De wijziging van het budget en
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meerjarenplan van de kerkfabriek Heilig Hart moet dus expliciet goedgekeurd worden door de
gemeenteraad.
De bisschop van Antwerpen verleende op 1 oktober 2019 gunstig advies over de
budgetwijziging 2019 en de wijziging van het meerjarenplanning 2019 van de kerkfabriek Heilig
Hart.
DE RAAD NEEMT KENNIS VAN DE BUDGETWIJZIGING VOOR HET DIENSTJAAR 2019
VOOR DE KERKFABRIEK SINT-JOZEF EN KEURT DE BUDGETWIJZING VOOR HET
DIENSTJAAR 2019 ÉN DE AANPASSING VAN HET MEERJARENPLAN 2019 VOOR DE
KERKFABRIEK HEILIG HART GOED.
PATRIMONIUM.
4. Goedkeuring van het aanbod voor openbare verlichting door de distributienetbeheerder
IVEKA en kennisname van het bijhorende reglement.
De gemeente Kalmthout neemt voor de activiteit elektriciteit deel aan de opdrachthoudende
vereniging IVEKA. Sinds 2004 behoren de openbare verlichtingsnetten en -aansluitingen tot
het eigendom van de distributienetbeheerders.
Als werkmaatschappij voor de netbeheerders wil Fluvius een actieve ondersteuning bieden bij
de uitwerking van een beleid op maat op het vlak van milieu, verlichting en Smart Cityapplicaties (de netten, steunen en de erop geïnstalleerde applicaties).
Naar aanleiding van de aankoop in 2004 door de distributienetbeheerders van de openbare
verlichtingsnetten, hebben de deelnemers de beheersoverdracht rond de activiteit openbare
verlichting beslist. In de statuten werd ingeschreven dat deze beheersoverdracht voor de
exploitatie van de openbare verlichting geldt voor de volledige duur van de aansluiting en dat
de beheersoverdracht voor de nevenactiviteit openbare verlichting (bv. renovatiewerken) altijd
herroepbaar is.
Er wordt nu een nieuw voorstel gedaan waarbij, in uitbreiding op de beheersoverdracht voor
de openbare verlichting, de lokale besturen hun verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen
voor openbare verlichting in hun beheer zouden inbrengen in de distributienetbeheerders tegen
een vergoeding in cash én in niet-stemgerechtigde aandelen.
De inbreng van de bestaande verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen voor openbare
verlichting in de distributienetbeheerder gebeurt op basis van een gedetailleerde inventaris op
de datum van 31 december 2018.
De vergoeding van de inbrengwaarde gebeurt als volgt:
- Een deel in cash voor maximaal 25 procent van de inbrengwaarde: dit vertegenwoordigt
een bedrag van 263.843 euro;
- Een deel in nieuw te creëren niet-stemgerechtigde en niet-dividendgerechtigde OVaandelen voor maximaal 75 procent van de inbrengwaarde. De aandelen
vertegenwoordigen een bedrag van 791.529 euro.
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Jaarlijks zal de raad van bestuur van de distributienetbeheerder de opbrengsten en kosten
verrekenen via het resultaat. De overgenomen installaties zullen over een periode van twaalf
jaar worden afgeschreven omdat het doel is om de verledding van Vlaanderen ten laatste tegen
2030 uit te voeren.
Dit agendapunt werd toegelicht en besproken tijdens de vergadering van maandag 18
september 2019 van de raadscommissie Algemeen Beleid.
DE RAAD VERLEENT ZIJN GOEDKEURING AAN HET AANBOD VOOR OPENBARE
VERLICHTING DOOR DE DISTRIBUTIENETBEHEERDER IVEKA EN NEEMT KENNIS VAN
HET BIJHORENDE REGLEMENT.
5. Verkaveling SBK Arro Antwerpen CVBA: goedkeuring van de wijziging van het stratentracé
én bijstellen van de kavelgrenzen voor de loten 19 tot en met 36 in de Emmanuel De Bomlaan
en de Henry Van de Veldelaan.
De gemeenteraad keurde op 27 oktober 2014 het wegentracé en
wegenisuitrustingsvoorwaarden voor een verkaveling langs de Vogelenzangstraat goed.

de

Op 3 november 2014 werd dan door het college van burgemeester en schepenen een
verkavelingsvergunning afgeleverd aan de firma NV Bull’s Eye Invest. De originele verkaveling
voorziet in 36 woongelegenheden op een terrein van ongeveer 2,27 hectare tussen de
Vogelenzangstraat en de Emmanuel De Bomlaan.
In het noordelijk gedeelte van de verkaveling is een project van 18 loten voor sociale
woningbouw voorzien. Deze loten werden door de verkavelaar verkocht aan de sociale
huisvestingsmaatschappij Arro Antwerpen cvba (Gijsbrecht van Deurnelaan 22 te 2100
Antwerpen). De wegenis moet nog worden overgedragen aan de gemeente Kalmthout.
Het ontwerp voorziet in het aanpassen van de perceelsgrenzen van de percelen 19 tot en met
36 die eigendom zijn van Arro Antwerpen cvba. De perceelbreedtes worden evenwichtiger
verdeeld om het aantal woningtypologieën te beperken en de groottes van de percelen
gelijkvormiger te maken. De 7 loten die aansluiten op de Emmanuel De Bomlaan worden
herleid tot 6 loten. De loten voor sociale woningbouw die worden ontsloten via de
Vogelenzangstraat vermeerderen van 11 naar 12.
De wegenis van de verkaveling wordt beperkt aangepast: de pijpenkop op het einde van de
Henry Van de Veldlaan wordt verwijderd. Het bestaande straatprofiel wordt doorgetrokken en
de rooilijn wordt rechtgetrokken ter hoogte van de pijpenkop. Verder worden er opritten en
huisaansluitingen verplaatst. Ook de verkavelingsvoorschriften worden op enkele punten
aangepast.
Omdat nu het bestaande wegenistracé wordt gewijzigd, moet deze aanvraag in verband met
de zaak van de wegen opnieuw ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteraad.
DE RAAD VERLEENT ZIJN GOEDKEURING AAN DE WIJZIGING VAN HET
STRATENTRACÉ ÉN HET BIJSTELLEN VAN DE KAVELGRENZEN VOOR DE LOTEN 19
TOT EN MET 36 IN DE EMMANUEL DE BOMLAAN EN DE HENRY VAN DE VELDELAAN IN
DE VERKAVELING SBK ARRO ANTWERPEN CVBA.
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6. Verkaveling door De Ideale Woning CVBA: goedkeuring van de wijziging van het stratentracé
van de Zoete Dreef én bijstellen van de verkavelingsvoorschriften voor de loten 80 en 81 in de
Zoete Dreef.
De gemeenteraad keurde op 28 oktober 2010 het wegentracé
wegenisuitrustingsvoorwaarden voor de verkaveling Kerkeneind-West goed.

en

de

Het college van burgemeester en schepenen verleende dan op 28 december 2010 een
verkavelingsvergunning voor het bewuste perceel met een oppervlakte van ongeveer 5,8
hectare.
De oorspronkelijke verkaveling voorzag in 81 kavels waarvan 78 kavels voor vrijstaande,
halfopen en gesloten eengezinswoningen. 18 kavels hiervan waren bestemd voor sociale
huisvesting. Drie kavels waren bestemd voor groepswoningbouw waarvan één voor 6 villaappartementen en twee kavels voor sociale huisvesting met elk 24 woongelegenheden.
Er wordt nu voorgesteld om het gebouwenprofiel te wijzigen en ook de inplanting van de
gebouwen op loten 80 en 81 aan te passen. Er worden nu 5 woonblokken met 40
appartementen voorzien.
Omdat deze aanvraag ook een wijziging van het bestaande wegentracé inhoudt, moet de
gemeenteraad uitspraak doen over de zaak van de wegen.
De voornaamste wijzigingen zijn:
- Het verplaatsen van de fietsroute tussen De Zoete Dreef en Groenhof/De Eendracht
inclusief de verbreding van het fietspad voor het gebruik door de brandweer én het
verplaatsen van de openbare verlichting;
- Het opheffen van de ondergrondse erfdienstbaarheid op het lot 80, deel a en het
voorzien van een ondergrondse erfdienstbaarheid op het lot 80, deel b naar de
hoogspanningscabine;
- Het aanleggen van extra parkeerplaatsen voor personen met een handicap langsheen
De Zoete Dreef.
DE RAAD VERLEENT ZIJN GOEDKEURING AAN DE WIJZIGING VAN HET
STRATENTRACÉ VAN DE ZOETE DREEF ÉN HET BIJSTELLEN VAN DE
VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN VOOR DE LOTEN 80 EN 81 IN DE ZOETE DREEF IN
DE VERKAVELING DOOR DE IDEALE WONING CVBA.
WELZIJN.
7. Goedkeuring van de verlenging van de projectvereniging SELAB.
Op 19 mei 2017 verleende de raad voor maatschappelijk welzijn zijn goedkeuring over de
oprichting van een overlegorgaan met het oog op het opstarten van een dienstverlenende
vereniging rond sociale economie.
SELAB of Sociaal Economisch Labo werd opgestart naar aanleiding van de oproep regierol
sociale economie vanuit het departement Werk en Sociale Economie (afgekort WSE) met als
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doel het ontwikkelen van een sociaal economisch beleid binnen de 8 gemeenten van de
Noorderkempen, zijnde Brasschaat, Brecht, Kalmthout, Malle, Schoten, Stabroek en
Wuustwezel. SELAB ondersteunt sociaal economische bedrijven, sociale tewerkstelling en
sociale dienstverlening.
Vanaf 2017 is er een wijziging in de subsidiëring vanuit WSE waardoor de intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden 50.000 euro in plaats van 70.000 euro aan middelen zullen krijgen
voor de uitoefening van de regierol waardoor een bijkomend werkings- en personeelsbudget
nodig was.
Omdat de dienstverlening van SELAB voornamelijk wordt verleend aan de lokale besturen,
vroeg SELAB om een jaarlijkse bijdrage van 3 200,00 euro per aangesloten lid voor de periode
2017-2019 te leveren. Deze vraag werd positief beantwoord door de raad voor maatschappelijk
welzijn op 19 september 2016. Het college van burgemeester en schepenen gaf hieraan tijdens
zijn zitting van 19 september 2016 positief advies.
De Vlaamse regering maakt voor de periode van 2020-2025 opnieuw middelen vrij voor de
regierol sociale economie. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden kunnen een dossier
indienen bij het departement Werk en Sociale Economie.
SELAB vraagt in nu zijn e-mail van 30 juli 2019 aan de gemeente om het lidmaatschap aan
SELAB opnieuw te hernieuwen.
DE RAAD VERWIJST DIT AGENDAPUNT NAAR EEN VOLGENDE VERGADERING.
SAMENWERKINGSVERBANDEN.
8. Dienstverlenende vereniging IKA: vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger
van de gemeente met betrekking tot de agendapunten van de algemene vergadering in
buitengewone zitting van 9 december 2019.
De dienstverlenende vereniging IKA organiseert op 9 december 2019 een algemene
vergadering in buitengewone zitting.
Tijdens deze vergadering zullen volgende agendapunten worden besproken:
1. Bespreking in het kader van artikel 432 van het decreet lokaal bestuur van de te
ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2020 alsook van de
door de raad van bestuur opgestelde begroting 2020.
2. Overzicht principiële beslissingen m.b.t. Publi-T.
3. Overzicht principiële beslissingen m.b.t. Pampero.
4. Code goed bestuur.
5. Statutaire benoemingen.
6. Statutaire mededelingen.
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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.
HET MANDAAT VAN DE VERTEGENWOORDIGER VAN DE GEMEENTE MET
BETREKKING TOT DE AGENDAPUNTEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING IN
BUITENGEWONE ZITTING VAN 9 DECEMBER 2019 VAN IKA WORDT VASTGESTELD.
9. Dienstverlenende vereniging IGEAN Dienstverlening: vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten voor de
buitengewone algemene vergadering van 11 december 2019.
De opdrachthoudende vereniging IGEAN Dienstverlening organiseert op 11 december 2019
een buitengewone algemene vergadering.
Op de agenda van deze vergadering staan volgende agendapunten:
1.
Goedkeuren van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie
voor 2020.
2.
Goedkeuren van de begroting 2020.
3.
Goedkeuren van het ondernemingsplan 2019 – 2024.
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.
HET MANDAAT VAN DE VERTEGENWOORDIGER VAN DE GEMEENTE MET
BETREKKING TOT DE AGENDAPUNTEN VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE
VERGADERING VAN 11 DECEMBER 2019 VAN IGEAN DIENSTVERLENING WORDT
VASTGESTELD.
10. Dienstverlenende vereniging IGEAN milieu en veiligheid: vaststelling van het mandaat van
de vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten voor de
buitengewone algemene vergadering van 11 december 2019.
De opdrachthoudende vereniging IGEAN milieu en veiligheid organiseert op 11 december 2019
een buitengewone algemene vergadering.
Op de agenda van deze vergadering staan volgende agendapunten:
1. Goedkeuren van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie
voor 2020.
2. Goedkeuren van de begroting 2020
3. Goedkeuren van het ondernemingsplan 2019 – 2024
4. Innovatiefonds – bepalen bijdrage
5. Benoemen leden raad van bestuur
6. Benoemen leden adviescomités.
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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.
HET MANDAAT VAN DE VERTEGENWOORDIGER VAN DE GEMEENTE MET
BETREKKING TOT DE AGENDAPUNTEN VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE
VERGADERING VAN 11 DECEMBER 2019 VAN IGEAN MILIEU EN VEILIGHEID WORDT
VASTGESTELD
11. Dienstverlenende vereniging CIPAL: vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten voor de
buitengewone algemene vergadering van 12 december 2019.
De dienstverlenende vereniging CIPAL organiseert op 12 december 2019 een buitengewone
algemene vergadering.
Tijdens deze vergadering zullen volgende agendapunten worden besproken:
1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers.
2. Bespreking en goedkeuring van de begroting voor het boekjaar 2020 met inbegrip van
de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie.
3. Vaststelling van de code van goed bestuur van CIPAL dv.
4. Rondvraag.
5. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering.
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.
HET MANDAAT VAN DE VERTEGENWOORDIGER VAN DE GEMEENTE MET
BETREKKING TOT DE AGENDAPUNTEN VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE
VERGADERING VAN 12 DECEMBER 2019 VAN CIPAL WORDT VASTGESTELD.
12. Goedkeuring van de aanstelling van de dienstverlenende vereniging CIPAL als
opdrachtencentrale voor afname van de raamovereenkomst “Aankoop van licenties,
gebruiksrechten, onderhouds- en ondersteuningsprogramma’s m.b.t. standaardsoftware”.
De raad van bestuur van de dienstverlenende vereniging CIPAL besliste op 25 juli 2019 over
de gunning van twee nieuwe aankoopcentrales voor haar vennoten waaronder de gunning via
een openbare procedure van de overheidsopdracht “Aankoop van licenties, gebruiksrechten,
onderhouds- en ondersteuningsprogramma’s m.b.t. standaardsoftware”.
De voornoemde opdracht van CIPAL dv is een raamovereenkomst met één leverancier en
CIPAL dv treedt hierbij op als opdrachtencentrale.
De gemeente kan gebruik maken van de mogelijkheid tot afname van de raamovereenkomst
via de opdrachtencentrale waardoor zij is vrijgesteld van de verplichting om zelf een
gunningsprocedure te organiseren.
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Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het beroep van de gemeente op de
opdrachtencentrale van CIPAL dv voor de aankoop van licenties, gebruiksrechten,
onderhouds- en ondersteuningsprogramma’s met betrekking tot standaardsoftware
aangeboden via de raamovereenkomst “Aankoop van licenties, gebruiksrechten, onderhoudsen ondersteuningsprogramma’s m.b.t. standaardsoftware”, goed te keuren.
DE RAAD GAAT AKKOORD MET DE AANSTELLING VAN DE DIENSTVERLENENDE
VERENIGING CIPAL ALS OPDRACHTENCENTRALE VOOR AFNAME VAN DE
RAAMOVEREENKOMST “AANKOOP VAN LICENTIES, GEBRUIKSRECHTEN,
ONDERHOUDS- EN ONDERSTEUNINGSPROGRAMMA’S M.B.T.
STANDAARDSOFTWARE”.
13. Goedkeuring van de aanstelling van de dienstverlenende vereniging CIPAL als
opdrachtencentrale voor afname van de raamovereenkomst “Aankoop van ICT Infrastructuur”.
De raad van bestuur van de dienstverlenende vereniging CIPAL besliste op 25 juli 2019 over
de gunning van twee nieuwe aankoopcentrales voor haar vennoten waaronder de gunning via
een openbare procedure van de overheidsopdracht “Aankoop van ICT Infrastructuur”.
De voornoemde opdracht van CIPAL dv is een raamovereenkomst met één leverancier en
CIPAL dv treedt hierbij op als opdrachtencentrale.
De gemeente kan gebruik maken van de mogelijkheid tot afname van de raamovereenkomst
via de opdrachtencentrale waardoor zij is vrijgesteld van de verplichting om zelf een
gunningsprocedure te organiseren.
Aan de raad wordt gevraagd om goed te keuren dat de gemeente een beroep kan doen op de
opdrachtencentrale van CIPAL dv voor de aankoop van ICT- infrastructuur aangeboden via de
raamovereenkomst “Aankoop van ICT Infrastructuur”.
DE RAAD GAAT AKKOORD MET DE AANSTELLING VAN DE DIENSTVERLENENDE
VERENIGING CIPAL ALS OPDRACHTENCENTRALE VOOR AFNAME VAN DE
RAAMOVEREENKOMST “AANKOOP VAN ICT INFRASTRUCTUUR”.
14. Intergemeentelijke vereniging PONTES: vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten voor de
buitengewone algemene vergadering van 18 december 2019.
De intergemeentelijke vereniging PONTES organiseert op 18 december 2019 een
buitengewone algemene vergadering.
Op de agenda voor deze vergadering staan volgende agendapunten:
1.
Algemene vergadering: verslag 19 juni 2019 - goedkeuring
2.
Beleid: evaluatienota 2013-2018 - goedkeuring
3.
Beleid: ondernemingsplan 2019-2024 - goedkeuring
4.
Financiën: budget 2020 - goedkeuring
5.
Varia en rondvraag.
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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.
HET MANDAAT VAN DE VERTEGENWOORDIGER VAN DE GEMEENTE MET
BETREKKING TOT DE AGENDAPUNTEN VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE
VERGADERING VAN 18 DECEMBER 2019 VAN PONTES WORDT VASTGESTELD.
15. Opdrachthoudende vereniging PIDPA: vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten voor de
buitengewone algemene vergadering van 20 december 2019 en voordacht van een lid voor het
adviescomité A.
De opdrachthoudende vereniging PIDPA organiseert op 20 december 2019 een buitengewone
algemene vergadering.
Tijdens deze vergadering zullen volgende agendapunten worden besproken:
1. Nazicht van de volmachten/raadsbesluiten voor de afgevaardigden.
2. Begroting 2020 met kennisgeving van de te ontwikkelen activiteiten en te volgen
strategieën in 2020 - goedkeuring.
3. Benoemingen.
4. Uitbreiding opdracht Kontich – goedkeuring.
5. Goedkeuring van het verslag staande de vergadering.
Eén van de punten op deze algemene vergadering betreft de benoeming van de leden van het
adviescomité A. Volgens de op de buitengewone algemene vergadering van 18 oktober 2019
goedgekeurde statutenwijziging werd het principe verankerd dat elke voor
drinkwatervoorziening aangesloten gemeente recht heeft op 1 lid in het adviescomité A.
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. Tevens wordt gevraagd om een lid voor het adviescomité A voor te dragen. De persoon
die wordt voorgedragen voor dit adviescomité mag niet dezelfde zijn als de reeds aangeduide
gemeentelijke vertegenwoordiger in de algemene vergaderingen.
HET MANDAAT VAN DE VERTEGENWOORDIGER VAN DE GEMEENTE MET
BETREKKING TOT DE AGENDAPUNTEN VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE
VERGADERING VAN 20 DECEMBER 2019 WORDT VASTGESTELD. RAADSLID INGA
VERHAERT WORDT AANGEDUID ALS LID IN HET ADVIESCOMITÉ A.
AANGEVRAAGD AGENDAPUNT
16. Aansluiting bij het initiatief van de European Disability Card. – op vraag van de N-VA fractie.
DE RAAD GAAT AKKOORD MET DE AANSLUITING BIJ HET INITIATIEF VAN DE
EUROPEAN DISABILITY CARD.
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17. Feestelijke afsluiting van de werf van de eeuw in Achterbroek. – op vraag van de Open
VLD fractie.
DE RAAD GAAT AKKOORD OM NA HET VOLTOOIEN VAN DE WEGENWERKEN IN
ACHTERBROEK DEZE WERF FEESTELIJK AF TE SLUITEN.
GOEDKEURING VAN HET VERSLAG.
18. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 21 oktober 2019 van de
gemeenteraad.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het verslag van de vergadering van 21 oktober 2019
van de gemeenteraad goed te keuren.
DE RAAD KEURT HET VERSLAG VAN DE VERGADERING 21 OKTOBER 2019 VAN DE
GEMEENTERAAD UNANIEM GOED.

BESLOTEN ZITTING
Nihil.
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