VERSLAG VERGADERING
Gemeenteraad
Datum: 21 oktober 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, D. Arnold, I. Bosmans, raadsleden ;
V. Gabriels, algemeen directeur.
Verontschuldigd: C. De Rydt en L. Peeters, raadsleden.
De voorzitter opent de zitting te 20.00 uur.
Vervolgens wordt overgegaan tot afhandeling van de dagorde van de gemeenteraad.

DAGORDE
============
OPENBARE ZITTING
Algemeen beleid.
1. Goedkeuring van de deontologische code voor lokale mandatarissen.
Patrimonium.
2. Aanstelling van een ondervoorzitter voor de GECORO.
3. Definitieve goedkeuring van de rooilijnplannen voor de Duinzichtlei, de Kastanjedreef en de
Nieuwe Dreef.
4. Goedkeuring van het plan van afbakening Korte Heuvelstraat.
Personeel.
5. Goedkeuring van de deontologische code voor personeelsleden.
Samenwerkingsverbanden.
6. Opdrachthoudende vereniging Water-link: vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten van de
buitengewone algemene vergadering van 19 december 2019.
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7. Opdrachthoudende vereniging IVEKA: goedkeuring van de statutenwijziging en vaststelling
van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de
agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van 13 december 2019.
Goedkeuring van het verslag.
8. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 30 september 2019 van de
gemeenteraad.
BESLOTEN ZITTING
Nihil.
ALGEMEEN BELEID
1. Goedkeuring van de deontologische code voor lokale mandatarissen.
De voorzitter geeft hierbij verdere toelichting.
Raadslid Monique Aerts (Groen) zegt dat deontologische code perfect in orde is. Ze heeft
echter nog een opmerking over het punt E met betrekking tot de onderlinge omgang en
afspraken. Ze roept de gemeenteraad op om respect te hebben voor elkaar als er iemand aan
het woord is en terwijl niet op Facebook, Instagram of internet bezig te zijn. Dit vindt ze zeer
belangrijk.
De voorzitter sluit af met de boodschap om van uw sociale media af te blijven.
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald het artikel 39 dat
stelt dat de gemeenteraad een deontologische code aanneemt en het artikel 55 dat stelt dat
het college van burgemeester en schepenen dezelfde deontologische code heeft als diegene
die is aangenomen voor de gemeenteraad met toepassing van het artikel 39; dat het college
van burgemeester en schepenen echter zelf een deontologische code kan aannemen die
minstens de deontologische code zoals aangenomen door de gemeenteraad omvat;
Overwegende dat een deontologische code lokale mandatarissen een kader geeft waarbinnen
ze hun mandaat moeten uitoefenen; dat deze deontologische code een algemene leidraad is
voor lokale mandatarissen om deontologisch zorgvuldig te kunnen handelen bij de uitoefening
van hun mandaat; dat dit handelen steunt op de volgende waarden: dienstbaarheid,
functionaliteit, onafhankelijkheid, openheid, vertrouwelijkheid en zorgvuldigheid;
Overwegende dat in het kader van de integratie van de gemeente en het OCMW er gestreefd
wordt naar uniformiteit binnen de twee organisaties en een geïntegreerde deontologische code
voor gemeenteraad én raad voor maatschappelijk welzijn hiertoe kan bijdragen;
Gelet op het feit dat het voorliggende voorstel gebaseerd is op het model van deontologische
code zoals opgesteld door de VVSG;
Gelet op de bespreking van de deontologische code voor lokale mandatarissen tijdens het
college van burgemeester en schepenen in zitting van 16 september 2019;
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Gehoord de voorzitter;
BESLUIT: met 23 jastemmen van Inneke Bosmans, 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 de deontologische code voor lokale mandatarissen van het
gemeentebestuur Kalmthout goed.
De deontologische code gaat hierbij integraal als bijlage.
PATRIMONIUM.
2. Aanstelling van een ondervoorzitter voor de GECORO.
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 15 mei 2009 en alle 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;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 19 mei 2000 en alle 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;
Overwegende dat het huishoudelijk reglement van de GECORO, goedgekeurd door de
gemeenteraad in de zitting van 17 juni 2019 de mogelijkheid voorziet dat de GECORO een
verzoek richt aan de gemeenteraad om op voordracht van het college van burgemeester en
schepenen en na één of meerdere kandidaturen onder de effectieve leden van de GECORO;
de gemeenteraad kan overgaan tot een aanduiding van een ondervoorzitter;
Overwegende dat de aanduiding van een ondervoorzitter een eerste maal werd besproken
binnen de GECORO in zitting van 21 augustus 2019, dat in dezelfde zitting unaniem werd
beslist om de vraag tot de aanstelling van een ondervoorzitter effectief te richten aan de
gemeenteraad; dat in dezelfde zitting reeds eventuele kandidaturen werden besproken en dat
er werd beslist om dit verder binnen de GECORO te bespreken teneinde geen onnodige
administratieve stappen te moeten nemen;
Overwegende dat de GECORO in zitting van 18 september 2019 unaniem heeft beslist om
deskundig lid Gert Van Ginneken voor te dragen als kandidaat-ondervoorzitter gelet op zijn
ervaring als deskundig lid, tevens ondervoorzitter van de GECORO tijdens de vorige
bestuursperiode;
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Overwegende dat er dus moet worden vastgesteld dat er voorafgaand aan deze vergadering
er slechts één kandidaat-ondervoorzitter wordt voorgedragen vanuit de GECORO; dat er indien
er toch nog een oproep zou worden gedaan er geen bijkomende kandidaturen te verwachten
zijn;
Overwegende dat een tussentijdse beslissing van de gemeenteraad, zijnde een akkoord om
onder de effectieve leden van de GECORO een oproep te lanceren tot het indienen van
kandidaturen, weinig zin heeft;
Overwegende dat de gemeenteraad vervolgens in deze zitting akkoord gaat met de aanduiding
van een ondervoorzitter voor de GECORO en kunnen de gemeenteraadsleden in deze
vergadering ook een beslissing nemen over de enige ingediende kandidatuur;
Gelet op de kanditatuur van 18 september 2019 van Gert Van Ginneken, deskundig lid van de
GECORO, als kandidaat ondervoorzitter;
Gelet op de unanieme voordracht vanuit de GECORO van Gert Van Ginneken als
ondervoorzitter van de GECORO in zitting van 18 september 2019;
Gelet op de beslissing van het college van burgmeester en schepenen in zitting van 30
september 2019 om deze kandidatuur voor te leggen aan de gemeenteraad;
Gaat over tot stemming over de aanduiding van de heer Gert Van Ginneken als ondervoorzitter
van de GECORO;
Gehoord de voorzitter;
BESLUIT: met 23 jastemmen van Inneke Bosmans, 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 gaat akkoord met de aanduiding van een ondervoorzitter onder de effectieve
leden van de huidige GECORO.
Art. 2.De gemeenteraad stelt vast dat er vanuit de GECORO unaniem één kandidaat-ondervoorzitter
werd voorgedragen.
Art. 3.De gemeenteraad duidt de heer Gert Van Ginneken, deskundig lid van de GECORO, aan als
ondervoorzitter van de GECORO.
Art. 4.Een kopie van dit raadsbesluit wordt voor verder gevolg overgemaakt aan de vaste secretaris
van de GECORO.
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3. Definitieve goedkeuring van rooilijnplannen Duinzichtlei, Kastanjedreef en Nieuwe Dreef.
De voorzitter geeft toelichting bij dit agendapunt.
Raadslid Inga Verhaert (sp.a) zegt dat de vraag bij de inwoners leeft naar een nieuwe
vergadering. Er zou gezegd zijn dat er een nieuwe vergadering zou bijeengeroepen worden
wanneer er meer informatie was voor de mensen die er wonen.
De voorzitter antwoordt dat er vorig jaar al een vergadering heeft plaatsgevonden. Eens de
aannemer gekend is én de planning en fasering gekend zal zijn, zal er een nieuwe
infovergadering worden georganiseerd. Tevens zal een onderhandelaar op bezoek komen om
alle praktische zaken met de bewoners te bespreken.
Gelet op het decreet van 8 mei 2009 houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen, en
latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen;
Gelet op het feit dat onze rioolbeheerder Rio-link studiebureau Talboom (A. Meersman-dreef 1
te 2870 Puurs) heeft aangesteld voor het ontwerp en de opvolging van het rioleringsproject
Duinzichtlei-Bloemenlei;
Gelet op het feit dat studiebureau Talboom nieuwe rooilijnplannen heeft opgesteld;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad betreffende de voorlopige vaststelling van het
rooilijn- en grondinnemingsplan voor het rioleringsproject Duinzichtlei, Kastanjedreef en
Nieuwe Dreef;
Overwegende dat het openbaar onderzoek werd opgestart van 7 augustus 2019 tot en met 5
september 2019;
Gelet op het proces-verbaal van de start van het openbaar onderzoek van 7 augustus 2019 en
het proces-verbaal van einde van het openbaar onderzoek van 6 september 2019;
Overwegende dat er één bezwaar werd ontvangen; dat dit bezwaar betrekking heeft op de
kadastrale percelen 889v2 en 882 e2 ;
Overwegende dat het ontworpen rooilijnplan werd aangepast aan dit bezwaar in samenspraak
met de betrokken eigenaars van de hierboven vermelde kadastrale percelen;
Overwegende dat het nu aan de gemeenteraad toekomt om over te gaan tot de definitieve
goedkeuring van de rooilijnplannen;
Gehoord de voorzitter;
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BESLUIT: met 23 jastemmen van Inneke Bosmans, 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:
Het rooilijn- en grondinnemingsplan voor het rioleringsproject Duinzichtlei, Kastanjedreef en
Nieuwe Dreef wordt definitief vastgesteld. Dit plan staat gekend onder nummer 500.830 met
plannummers 2/4, 3/4 en 4/4 en werd opgesteld door het studiebureau Talboom (A.
Meersmandreef 1 te 2870 Puurs).
4. Goedkeuring van het plan van afbakening Korte Heuvelstraat.
De voorzitter geeft het woord aan de algemeen directeur.
De algemeen directeur Vincent Gabriels geeft hierbij toelichting. De grond zal worden
afgepaald na akkoord over dit meetplan. Het proces-verbaal van afpaling zal daarna worden
geregistreerd. In het verleden is er heel wat discussie geweest over de perceelsgrenzen. De
huidige afsluiting staat niet juist want de eigenaar heeft te veel grond ingenomen. De Stichting
Mellie Uyldert wil de omheining verwijderen nadat de juiste afpaling is gebeurd.
Raadslid Hans De Schepper (Groen) vraagt of dit gaat over de huisjes achter de brandtoren.
De algemeen directeur Vincent Gabriels bevestigt dit en meldt dat één huisje bewoond is terwijl
de andere twee huisjes niet bewoond zijn.
Gelet op het artikel 41 11° van het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
Gelet op de brief van 30 september 2019 van landmeter-expert Gert Matheusen uit Essen
waarin hij aangeeft dat hij namens de Stichting Mellie Uyldert (Lomankaai 7 te Bussum Nederland) de opdracht heeft gekregen om hun percelen die gelegen zijn aan de Korte
Heuvelstraat 47 en 49, op te meten;
Gelet op het feit dat het eigendom van de Stichting Mellie Uyldert grenst aan het openbaar
domein; dat er vragen bestaan over de werkelijke grenzen tussen het eigendom van de
Stichting Mellie Uyldert en het openbaar domein van het gemeentebestuur Kalmthout;
Gelet op het feit dat bij het bepalen van de eigendomsgrenzen door landmeter-expert Gert
Matheusen o.a. beroep werd gedaan op bestaande opmetingsplannen die zijn gehecht aan
voorgaande notariële aktes én op opmetingen die werden uitgevoerd door landmeter Krinkels
op 19 januari 1996 en door landmeter Heerwegh op 14 juni 1995;
Gelet op het feit dat op basis hiervan op 28 april 2019 een voorstel van afbakening werd
opgesteld door landmeter-expert Gert Matheusen;
Gelet op het feit dat het hier gaat over de eigendomsgrenzen van de percelen sectie G 893p24
(lot 1 met een oppervlakte van 5.163,72 m²) en sectie G 893m24 (lot 2 met een oppervlakte
van 3.286,28 m²) en gelegen op het adres Korte Heuvelstraat 47-49 zoals aangegeven op het
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voorstel van afbakening van 28 april 2019; dat het aangrenzende perceel dat toebehoort aan
de gemeente Kalmthout kadastraal bekend staat als sectie G 893y28;
Overwegende dat het gemeentebestuur zijn akkoord kan verlenen aan het voorliggende
voorstel van afbakening van 28 april 2019; dat door de Stichting Mellie Uyldert op 3 oktober
2019 zijn akkoord verleende om de constructies die op gemeentelijk eigendom staan, te
verwijderen op kosten van de Stichting Mellie Uyldert;
Overwegende dat na de goedkeuring door de gemeenteraad over het voorliggende voorstel
van afbakening van 28 april 2019 door landmeter-expert Gert Matheusen scheipalen zullen
worden geplaatst om de grens tussen openbaar en privaat domein éénduidig kenbaar te maken
en dat dan het afpalingsplan zal worden opgesteld dat zowel de gemeente als de Stichting
Mellie Uyldert kunnen ondertekenen voor akkoord; dat dit ondertekende proces-verbaal van
afpaling daarna kan worden geregistreerd;
BESLUIT: met 23 jastemmen van Inneke Bosmans, 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 plan van afbakening zoals opgemeten en in plan gebracht op 28
april 2019 door landmeter-expert Gert Matheusen uit Essen waarbij de grens tussen het
eigendom van de Stichting Mellie Uyldert en het eigendom van de gemeente Kalmthout wordt
bepaald, goed.
Het eigendom van de Stichting Mellie Uyldert is gelegen aan de Korte Heuvelstraat 47-49 te
Kalmthout en wordt aangeduid op het plan van 28 april 2019 als lot 1 met een oppervlakte van
5.163 m² (kadastraal bekend als sectie G 893p24) en als lot 2 met een oppervlakte van 3.286
m² (kadastraal bekend als sectie G 893m24).
Het eigendom van de gemeente Kalmthout dat grenst aan de hierboven vermelde percelen die
toebehoren aan de Stichting Mellie Uyldert, staat kadastraal bekend als sectie G 893y28.
Art . 2Een kopie van dit besluit zal bezorgd worden aan landmeter Gert Matheusen (Heuvelplein 5 te
2910 Essen).
PERSONEEL.
5. Goedkeuring van de deontologische code voor personeelsleden.
De voorzitter geeft toelichting bij dit agendapunt.
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, meer de artikels 188 en 193; dat
het artikel 193 stelt dat de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn een
gezamenlijke deontologische code vaststellen voor het personeel;
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Overwegende dat een deontologische code voor personeelsleden een kader geeft waarbinnen
de personeelsleden hun ambt dienen uit te oefenen; dat deze deontologische code dus een
algemene leidraad is voor personeelsleden van het lokaal bestuur Kalmthout om deontologisch
zorgvuldig te kunnen handelen bij de uitoefening van hun ambt;
Overwegende dat in het kader van de integratie van de gemeente en het OCMW er gestreefd
wordt naar uniformiteit binnen de twee organisaties; dat de vorige deontologische codes voor
het gemeentepersoneel en het personeel van het OCMW werden vergeleken en geïntegreerd
werden tot één deontologische code voor het personeel van het lokaal bestuur Kalmthout;
Gelet op de bespreking van de deontologische code voor de personeelsleden tijdens het
college van burgemeester en schepenen in zitting van 16 september 2019;
Gehoord de voorzitter;
BESLUIT: met 23 jastemmen van Inneke Bosmans, 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 de deontologische code voor de personeelsleden van het
gemeentebestuur Kalmthout goed.
De deontologische code gaat hierbij integraal als bijlage.
SAMENWERKINGSVERBANDEN.
6. Opdrachthoudende vereniging Water-link: vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten van de
buitengewone algemene vergadering van 19 december 2019.
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van de opdrachthoudende vereniging Waterlink ov;
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op de gecoördineerde statuten van Water-link ov;
Gelet op de oproepingsbrief van 18 september 2019 voor de buitengewone algemene
vergadering van het intergemeentelijk samenwerkingsverband Water-link die plaatsvindt op 9
december 2019 om 16.00 uur in de kantoren van de vereniging, Mechelsesteenweg 66 te 2018
Antwerpen met als agenda:
1. Uittreding van de gemeente-deelgenoot Kontich voor wat betreft rioleringsactiviteiten l
akteneming en goedkeuring onder opschortende voorwaarde
2. Statutenwijziging
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3. Jaarlijkse rapportering ingezette uitzendkrachten in het licht van het decreet
Interimarbeid Lokaal Bestuur.
Overwegende het artikel 432 van het decreet lokaal bestuur wordt bepaald 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.
Overwegende het artikel 27 van de gecoördineerde statuten van Water-link ov wordt bepaald
dat de leden die als vertegenwoordigers der gemeenten in de algemene vergadering zetelen,
rechtstreeks aangewezen worden door de gemeenteraden uit hun leden en dit voor een
periode die maximaal 1 legislatuur kan bedragen; elke gemeente duidt minstens één (1) lid
aan. Voor elke begonnen schijf van honderdduizend (100.000) inwoners kan een bijkomend lid
aangeduid worden, met een maximum van twee (2) leden;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 25 februari 2019 met betrekking tot de aanduiding van
raadslid Koen Vanhees als vertegenwoordiger en het gemeenteraadsbesluit van 30 september
2019 met betrekking tot de aanduiding van raadslid Inneke Bosmans 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;
Overwegende dat de gemeente meent op basis van deze criteria een nuttige aanduiding te
kunnen doen;
BESLUIT: met 21 jastemmen van Inneke Bosmans, 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 agenda van de buitengewone algemene vergadering
van de opdrachthoudende vereniging Water-link ov van 19 december 2019 en verleent er
goedkeuring aan alsook aan zijn inhoud.
Art. 2.De afgevaardigde(n) op de buitengewone algemene vergadering van water-link ov van 19
december 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 belast met de uitvoering van deze
beslissing en een kopie van deze beslissing te bezorgen aan water-link ov, Mechelsesteenweg
66 te 2018 Antwerpen.
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7. Opdrachthoudende vereniging IVEKA: goedkeuring van de statutenwijziging en vaststelling
van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de
agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van 13 december 2019.
Gelet op het feit dat de gemeente Kalmthout voor één of meerdere activiteiten aangesloten is
bij de opdrachthoudende vereniging Iveka;
Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekend schrijven van 13 september 2019 werd
opgeroepen om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Iveka die
plaats op vrijdag 13 december 2019 om 18u00 in Alta Ripa II Engelstraat 6 -2360 Oud-Turnhout
Gelet op het feit dat een dossier met documentatiestukken aan de gemeente per brief van
13 september 2019 overgemaakt werd;
De voorgestelde statutenwijzigingen vinden hun oorsprong in meerdere domeinen:
- Creatie Aov-aandelen en aanverwante bepalingen
- Aanvaarding vennoten / uitbreiding activiteiten
- Aanbrengen van statutaire verfijningen inzake de overname van het personeel en de
daarmee verband houdende kosten vermits er niet alleen contractuele maar ook
statutaire werknemers worden ingezet
- Overige statutaire bepalingen: update, aanvulling
Gelet op het voorstel van partiële splitsing door overneming dat naar aanleiding van de
uittredingen van de 4 Iveka-gemeenten die ervoor geopteerd hebben om op 1 januari 2020 toe
te treden tot de opdrachthoudende vereniging Fluvius Antwerpen en waarvan akte genomen
werd op de algemene vergaderingen van respectievelijk 18 en 26 juni 2019 werd overgemaakt;
Overwegende dat het gehele vermogen van deze activiteiten, die alle activa en passiva en alle
rechten en plichten omvat, overeenkomstig artikel 677 en volgende van het Wetboek van
Vennootschappen zal overgaan naar Fluvius Antwerpen en dit vanaf 1 januari 2020;
Gelet op de opschortende voorwaarden inzake de partiële splitsingen door overneming:
- De
voorafgaande
goedkeuring
door
de
Buitengewone
Algemene
Aandeelhoudersvergaderingen van de opdrachthoudende verenigingen Fluvius
Antwerpen en Iveka van de voorgestelde partiële splitsing door overneming.
- De
voorafgaande
goedkeuring
door
de
Buitengewone
Algemene
Aandeelhoudersvergadering van Fluvius Antwerpen van de omzetting van het aantal
bestaande aandelen binnen Fluvius Antwerpen à rato van 25 euro per eigen
vermogenswaarde voor de activiteit elektriciteit, aardgas, Publi-T, Publigas, openbare
verlichting, riolering en kabel.
- De
voorafgaande
goedkeuring
door
de
Buitengewone
Algemene
Aandeelhoudersvergadering van Fluvius Antwerpen tot aanpassing van haar
bestaande aandelen (i.e. per 31.12.2019) A (niet-preferente aandelen) en A’ (preferente
aandelen) binnen de activiteit Elektriciteit en Gas waarbij de A’-aandelen het excedent
vertegenwoordigen aan Eigen Vermogen boven 40% van de RAB binnen de activiteit
Elektriciteit en de activiteit Gas.
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Overwegende dat de raden van bestuur van Iveg en Iveka ervoor opteerden de onderlinge
ruilverhoudingen voor de aandelen van de overnemende vereniging en de partieel te splitsen
vereniging te baseren op de verhouding van de waarde van de aandelen bepaald op basis van
het eigen vermogen op 30 juni 2018 tussen beide betrokken distributienetbeheerders, dit na
realisatie van de statutenwijzigingen;
Overwegende dat er wordt geopteerd voor een voorlopige ruilverhouding gebaseerd op de
gegevens per 30 juni 2019; dat op basis van de definitieve cijfers per 31 december 2019 die
geattesteerd zullen worden door de betrokken commissarissen, de definitieve ruilverhouding,
bepaald aan de hand van de goedgekeurde ruilverhoudingsmethodiek met betrekking tot de
cijfers van 30 juni 2019 (voorlopige ruilverhouding), zal worden vastgelegd en verwerkt; dat
deze werkwijze in de eerste plaats toelaat om met de meest geactualiseerde boekhoudkundige
cijfers rekening te kunnen houden die zo dicht mogelijk aansluiten op de datum van 1 januari
2020, waarop genoemde partiële splitsingen binnen Iveka en Fluvius Antwerpen fiscaal en
juridisch van kracht worden;
Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt
dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor
elke algemene vergadering;
Gelet op het gemeenteraadbesluit van 25 februari 2019 waarbij raadslid Lies Van den Keybus,
werd aangeduid als vertegenwoordiger en raadslid Jef Duerloo als plaatsvervangend
vertegenwoordiger van de gemeente om deel te nemen aan alle algemene vergaderingen van
de opdrachthoudende vereniging IVEKA die georganiseerd worden tot en met 31 december
2024;
BESLUIT: met 21 jastemmen van Inneke Bosmans, 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 hecht zijn goedkeuring aan de agenda van de Buitengewone Algemene
Vergadering van de opdrachthoudende vereniging Iveka d.d. 13 december 2019:
1. Statutenwijziging
a) Goedkeuring van de statutenwijzigingen
b) Verlenen van machtiging om de beslissing genomen in dit
agendapunt bij authentieke akte te doen vaststellen en de statuten
dienovereenkomstig aan te passen.
2. Realisatie van een partiële splitsing door overneming conform art. 677
en 728 e.v. van het W.Venn. van
i. de Opdrachthoudende Vereniging Iveka (te splitsen vennootschap)
om de activiteiten van de gemeenten Malle, Ranst, Wommelgem en
Zoersel welke zij tot hebben toevertrouwd aan Iveka over te brengen
naar de Opdrachthoudende Vereniging Fluvius Antwerpen
(overnemende vennootschap).
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2.1.
Vaststelling van de in de splitsingsvoorstellen opgenomen
opschortende voorwaarden en tijdsbepaling.
2.2.
Kennisneming van de splitsingsvoorstellen (art. 728 W.Venn.) en
van de bijzondere verslagen van de raad van bestuur (art. 730 W.Venn.)
en van de commissaris (art. 731 W.Venn.) met betrekking tot de
voorstellen tot partiële splitsing door overneming, met juridische,
boekhoudkundige en fiscale uitwerking per 1 januari 2020.
De deelnemers kunnen één maand voor de algemene vergadering op de
zetel van de vereniging kennis nemen van de splitsingsvoorstellen,
voormelde bijzondere verslagen en de overige stukken bedoeld in de
artikelen 730, 731 en 733 van het Wetboek van Vennootschappen en
kosteloos een kopie van deze stukken verkrijgen.
2.3. Goedkeuring van :
a. de partiële splitsingen door overneming van de Opdrachthoudende
Vereniging Iveka (te splitsen vennootschap) om de activiteiten van
de gemeenten Malle, Ranst, Wommelgem en Zoersel welke zij
hebben toevertrouwd aan Iveka over te brengen naar de
Opdrachthoudende Vereniging Fluvius Antwerpen (overnemende
vennootschap) omvattende alle activa en passiva en alle rechten en
plichten, niets uitgezonderd, noch voorbehouden, en dit op basis
van een balans afgesloten op 30 juni 2019, met inwerkingtreding
per 1 januari 2020 en dit op basis van de ruilverhouding
(voorlopige) van de balans afgesloten op 30 juni 2019 en een
definitieve ruilverhouding vastgesteld op de balans per 31
december 2019.
b. de overeenkomstige kapitaalwijzigingen.
2.4. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen
van de desbetreffende machtiging naar aanleiding van de besluitvorming
omtrent de partiële splitsingen en kapitaalwijzigingen en inzonderheid
verlening van machtiging aan de Raad van Bestuur met mogelijkheid tot
subdelegatie om :
ii. de al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die
gelden ten aanzien van de partiële splitsingen zoals vermeld onder
punt 1.1. vast te stellen;
iii. de verwezenlijking van partiële splitsingen vast te stellen;
iv. het overgedragen vermogen exact te beschrijven, en desgevallend
de hypotheekbewaarders vrij te stellen van het nemen van een
ambtshalve inschrijving;
v. de definitieve ruilverhouding in het kader van de partiële splitsingen
vast te stellen op basis van de geactualiseerde netto en bruto-waarde
van de activa en passiva van de partieel op te splitsen verenigingen
en de overnemende verenigingen per 31 december 2019, berekend
volgens de principes vastgelegd in de partiële splitsingsvoorstellen en
de bijzondere verslagen over de partiële splitsingsvoorstellen, dit na
revisorale controle van de cijfers per 31 december 2019;
vi. daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en
alles te doen wat nodig of nuttig kan zijn;
vii. alle formaliteiten te vervullen m.b.t. de neerlegging en publicatie van
de beslissingen van de buitengewone algemene vergadering en de
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uitvoering van de partiële splitsingen in de meest brede zin.
2.6. Verlenen van machtiging om de beslissingen genomen in voorgaande
agendapunt 1 bij authentieke akte te doen vaststellen.
3. 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.
4. Code goed bestuur.
5. Statutaire benoemingen.
6. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor
(neven)activiteiten.
7. Statutaire mededelingen.
Art. 2.De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de voorgestelde statutenwijzigingen van de
opdrachthoudende vereniging Iveka.
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de voorstellen van partiële splitsing Fluvius
Antwerpen / Iveka door overneming inzake de overgang van Iveka naar Fluvius Antwerpen van
de activiteiten verbonden aan de 4 uittredende gemeenten.
Art. 3.De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de Buitengewone Algemene
Vergadering van de opdrachthoudende vereniging Iveka op 13 december 2019 (of iedere
andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), wordt opgedragen zijn/haar
stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake
voormeld artikel 1 van onderhavige beslissing.
Art. 4.Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van voormelde
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging Iveka, ter attentie van het secretariaat (in pdf-versie), uitsluitend op het e-mailadres
vennootschapssecretariaat@fluvius.be .

GOEDKEURING VAN HET VERSLAG.
8. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 30 september 2019 van de
gemeenteraad.
Raadslid Koen Vanhees (Vlaams Belang) merkt op dat bij het dossier “Ommeganck” duidelijk
in de tekst wordt vermeld dat hij zich heeft onthouden maar dat dit niet is opgenomen bij het
resultaat van de stemming.
Alle aanwezigen zijn akkoord met de aanpassing van de ontwerpnotulen zoals opgemerkt door
het raadslid Koen Vanhees (Vlaams Belang).
Vervolgens keuren de leden het verslag, met de hierboven gestelde aanpassing, unaniem
goed.
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MONDELINGE EN SCHRIFTELIJKE VRAGEN.
1. Raadslid Jef Duerloo (N-VA) vraagt naar de stand van zaken betreffende het dossier PIDPA.
Raadslid Inga Verhaert (sp.a) meldt dat het een bewogen vergadering was. Ze zegt dat ze de
vraag heeft gesteld waarom er maar een relatief korte periode van vier jaar werd voorgesteld.
Ze zegt dat de gemeente Kalmthout niet de enige was die deze vraag had. Als reactie op deze
vraag werd voorgesteld om de periode opnieuw met 18 jaar te verlengen. Op dat moment
ontstond er tijdens de vergadering commotie omdat men niet wist wat er nu moest gebeuren.
Vervolgens werd de vergadering geschorst. Merkwaardig was dat nadat de vergadering
heropend werd, de vraag om een langere periode te voorzien plots niet meer op tafel lag. De
mensen die achter deze vraag stonden, kwamen hierop terug.
Verder stelde raadslid Inga Verhaert (sp.a) de vraag waarom de studie over multi utility werd
gevoerd. Hierop heeft ze geen duidelijk antwoord gekregen. Er was een merkbaar politiek
compromis binnen de raad van bestuur. Er was echter wel bijval van andere gemeenten dat
het de prioriteit nummer één moet zijn dat de kostprijs van Pidpa voor de gebruikers betaalbaar
moet worden gehouden. Er was een grote consensus over het feit dat bij een dergelijke studie
de kostprijs belangrijk is. Verder dient over het belang van zeggenschap en inbreng van de
kleinere gemeenten gewaakt te worden. Het is een grote mastodont die bestuurd wordt vanuit
Brussel waarbij er geen macht meer is voor kleine lokale besturen. Het zullen enkel de grote
steden zijn die hierin nog enig zeggenschap zullen hebben. Ook daar was grote consensus
over volgens raadslid Inga Verhaert (sp.a). PIDPA ging deze bezorgdheid meenemen. Het was
volgens haar in ieder geval een bewogen vergadering.
2. Raadslid Inneke Bosmans (Open VLD) vraagt aan de voorzitter waarom de camera aan de
ingang van industrieterrein Bosduin er nog niet hangt en wat de reden is van deze vertraging.
De voorzitter antwoordt dat er geen sprake is van vertraging. De doorlooptijd van de beslissing
tot plaatsing tot op het moment dat een camera operationeel is, bedraagt gemiddeld één jaar.
De uitvoering wordt gepland voor het einde van 2019. Enkele weken later kan deze camera
worden gehomologeerd en uiteindelijk operationeel worden gesteld. Er hangt nu tijdelijk een
mobiele camera maar de vaste camera zal dus wel binnen enkele maanden operationeel zijn.
3. Raadslid Inneke Bosmans (Open VLD) vraagt aan de schepen van kinderopvang Sandra
Hoppenbrouwers (CD&V) het volgende: ‘Er was de laatste weken veel te doen rond de sluiting
van kinderdagverblijf Sascha. Wij prijzen uw initiatief om tussen de ouders en Kind en Gezin
een bemiddelingsrol op te nemen. Wat is er uit deze bemiddelingspoging juist voorgesproten?’.
Ze besluit dat het geweldig is dat de gemeente als bemiddelaar tussen de verschillende partijen
is opgetreden maar vraagt wat nu uiteindelijk het concrete resultaat is.
Schepen van kinderopvang Sandra Hoppenbrouwers (CD&V) zegt dat de gemeente vorige
week heeft samengezeten met Kind & Gezin én de ouders. Kind & Gezin heeft tijdens deze
infoavond de procedure toegelicht. Ze hebben aan de ouders toegegeven dat ze hun
communicatie niet goed hadden gevoerd. Zo was er na het eerste bericht aan de ouders een
contactpersoon bij Kind & Gezin opgegeven die de volgende drie dagen niet bereikbaar was.
De gemeente heeft geprobeerd dit zo goed mogelijk op te vangen. Kind & Gezin heeft zich nu
geëngageerd om het verdere traject opnieuw te bekijken samen met Sascha en drie ouders.
Sascha heeft toegezegd dat ze hieraan mee wil werken. De sluitingsdatum wordt hierdoor
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uitgesteld. Er is nog geen nieuwe datum opgelegd. De procedure wordt momenteel door Kind
& Gezin herzien. Zodra dit rond is, wordt er hierover verder gecommuniceerd naar alle
betrokken ouders.
Raadslid Inneke Bosmans (Open VLD) vraagt vervolgens of er initiatieven zijn genomen om
ouders te begeleiden naar andere opvanginitiatieven.
Schepen Sandra Hoppenbrouwers (CD&V) antwoordt dat Kind & Gezin geen alternatieven ter
beschikking heeft. In Kalmthout is momenteel het aanbod aan kinderopvang al zeer krap.
Vanuit het lokaal loket kinderopvang werd er contact opgenomen met alle
opvangvoorzieningen in de regio. Ouders werden op de hoogte gesteld van de mogelijkheden
en vrije plaatsen die er nog waren. Soms was er maar plaats voor enkele dagen maar daar zijn
ouders die fulltime werken niet mee geholpen. Ouders zijn wel zeer dankbaar voor de
ondersteuning vanuit het lokaal loket kinderopvang. Ze weten dat de medewerkers van het
loket en de welzijnscoördinator hun best hebben gedaan om binnen de mate van het mogelijke
oplossingen te zoeken. De vraag van ouders is of ze wel of niet andere opvang moeten
toezeggen aangezien ze niet weten of Sascha openblijft en een reservatie van een andere
kinderopvangplaats niet vrijblijvend is. Op deze vraag kunnen onze medewerkers moeilijk
advies geven. Het lokaal loket kinderopvang heeft zijn best gedaan.
Raadslid Inneke Bosmans (Open VLD) zegt dat haar vraag ook was of er initiatieven zijn
genomen door de gemeente om kinderopvanginitiatieven die bij Kind en Gezin in handhaving
zitten te ondersteunen/begeleiden. Ze besluit dat deze vraag reeds beantwoord is bij de vorige
vragen.
4. Raadslid Inneke Bosmans (Open VLD) vraagt aan de schepen van mobiliteit Jef Van den
Bergh (CD&V): ‘Het gemeentebestuur van Brasschaat gaat vrachtwagens verbieden te
parkeren op hun grondgebied, wat is de visie van het gemeentebestuur omtrent vrachtwagens
die parkeren in Kalmthout? Bestaan hier klachten van bewoners over?’
Schepen van mobiliteit Jef Van den Bergh (CD&V) antwoordt dat de gemeente Brasschaat
inderdaad een voorstel heeft gedaan om het parkeren van vrachtwagens te verbieden. De
goedkeuring van het verkeersreglement wordt volgens schepen Van den Bergh (CD&V)
vandaag aan de gemeenteraad voorgelegd ter kennisgeving. Het schepencollege heeft het
reglement reeds goedgekeurd aangezien deze bevoegdheid in Brasschaat van de
gemeenteraad werd overgedragen aan het college van burgemeester en schepenen.
De beslissing geldt voor vrachtwagens. De gemeente Brasschaat voorziet binnen de
gemeentegrenzen twee plaatsen waar vrachtwagens kunnen parkeren. Binnen de gemeente
Kalmthout is er wel eens een klacht geweest omdat sommige vrachtwagens ’s ochtends heel
vroeg vertrekken en dit voor lawaaioverlast zorgt. Na deze klachten heeft de gemeente een
oplossing gezocht om de hinder te beperken. Dit gebeurde onder andere door het
parkeerverbod voor vrachtwagens in te voeren voor het marktplein en de parking aan de
brandweerkazerne. De visie van schepen Van den Bergh (CD&V) is dat bedrijven zelf moeten
instaan voor het parkeren van de vrachtwagens op eigen terrein. Je kan niet vermijden dat
vrachtwagens geparkeerd staan behalve door het te verbieden in de ganse gemeente. De
klachten zijn echter niet van die mate. We blijven dit in het oog houden en als er klachten zijn,
zoeken we een oplossing besluit schepen Jef Van den Bergh (CD&V).
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BESLOTEN ZITTING

NIHIL

De voorzitter sluit de zitting om 20u21.

In opdracht:
algemeen directeur

voorzitter
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