UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 18 MEI 2020 VAN DE
GEMEENTERAAD.
OPENBARE ZITTING
FINANCIEEL BELEID.
1. Adviesverlening over de rekeningen van de kerkfabrieken voor het dienstjaar 2019.
De kerkfabrieken van Kalmthout dienden hun rekeningen voor het dienstjaar 2019 in bij het
gemeentebestuur. Hierna volgen de financiële resultaten van deze kerkfabrieken:
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
2019

Exploitatieresultaat
2019

Investeringsresultaat
2019

Globaal
resultaat
2019

175.100,49€

169.153,48€

5.947,01€

175.100,49€

9.049,92€

9.049,92€

0,00€

9.049,92€

50.557,44€

34.976,69€

15.580,75€

50.557,44€

33.749,56€

33.283,56€

466,00€

33.749,56€

117.562,77€

78.296,19€

39.266,58€

117.562,77€

In 2019 werd er door het gemeentebestuur één toelage van 3.000€ gegeven aan Heilig Hart
(Heuvel) voor de herstelling van het orgel.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om deze rekeningen gunstig te adviseren.
PATRIMONIUM.
2. KMO-zone Bosduin: verkoop van het lot gelegen Kwade Weide 18 door de firma KOLO NV:
uitoefenen van het wederinkooprecht
Op 13 augustus 1998 én op 11 februari 2003 kocht de firma Kolo NV (Kwade Weide 18 te
Kalmthout) de loten 10 (eerste fase) en 29 (tweede fase) van het gemeentebestuur. Het
volledige perceel heeft een oppervlakte van 4.157 m² en staat kadastraal bekend als sectie E,
nummer 2525GP0000.
Aan de verkoop van deze percelen waren algemene en bijzondere verkoopsvoorwaarden
verbonden. Deze voorwaarden bevatten onder andere een voorkooprecht voor het
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gemeentebestuur. Dit recht moet uitgevoerd worden binnen de 20 jaar na de oorspronkelijke
verkoop.
Op 14 april 2020 ontvingen we van de geassocieerde notarissen Coppens uit Vosselaar de
melding dat zij opdracht hebben gekregen om het ganse perceel samen met de gebouwen van
Kolo NV te verkopen aan de firma Immo Aedificare CV (Kastelein 57 te 2300 Turnhout). Zij
vragen nu of het gemeentebestuur zijn voorkooprecht wenst uit te oefenen.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om een beslissing te nemen over het al dan niet
uitoefenen van het gemeentelijke voorkooprecht.
SAMENWERKINGSVERBANDEN.
3. Opdrachthoudende vereniging PIDPA: aanduiding van een plaatsvervangend gemeentelijke
vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen. (Verdaagd in de raadszitting van 27 april
2020)
In de vergadering van de gemeenteraad van 25 februari 2019 werd het raadslid Jef Duerloo
aangeduid als gemeentelijke vertegenwoordiger voor alle algemene vergaderingen van PIDPA
met als vervanger het raadslid Inga Verhaert en dit voor de periode van de ganse legislatuur
2019-2024.
Op 25 november 2019 werd het raadslid Inga Verhaert door de gemeenteraad voorgedragen
als lid van het A-adviescomité van PIDPA.
De opdrachthoudende vereniging PIDPA meldde dat de persoon die wordt voorgedragen voor
het A-adviescomité niet dezelfde mag zijn als de aangeduide gemeentelijke vertegenwoordiger
of plaatsvervangend gemeentelijke vertegenwoordiger in de algemene vergaderingen.
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om over te gaan tot de aanduiding van
een plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen voor de verdere
duur van de legislatuur 2019 – 2024.
4. Opdrachthoudende vereniging PIDPA: vaststelling van het mandaat van de gemeentelijke
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van 19 juni 2020.
De opdrachthoudende vereniging PIDPA organiseert op 19 juni 2020 een algemene
vergadering.
Tijdens deze vergadering zullen volgende agendapunten worden besproken:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nazicht van de raadsbesluiten voor de afgevaardigden.
Verslag van de raad van bestuur over het jaar 2019.
Verslag van de commissaris over het jaar 2019.
Goedkeuring van de jaarrekening, afgesloten op 31 december 2019.
Decharge te verlenen aan bestuurders en commissaris.
Toetredingen/uitbreidingen van opdracht
Benoemingen
Goedkeuring van het verslag van de algemene vergadering.
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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.
5. Dienstverlenende vereniging IGEAN Dienstverlening – goedkeuring van de statutenwijziging
en vaststelling van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger voor de algemene
vergadering van 19 juni 2020.
Op 19 juni 2020 organiseert de dienstverlenende vereniging IGEAN Dienstverlening een
algemene vergadering.
Tijdens de vergadering van de dienstverlenende vereniging IGEAN Dienstverlening zullen
volgende agendapunten worden besproken:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Goedkeuren van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2019
Goedkeuren van het verslag van de revisor over het boekjaar 2019
Goedkeuren van de jaarrekening 2019
Kwijting verlenen aan de bestuurders en aan de revisor over het boekjaar 2019
Presentiegelden – aanpassen
Goedkeuren van de statutenwijziging.

Aan de raad wordt gevraagd om zijn goedkeuring te verlenen aan het voorstel van
statutenwijziging en aan de andere agendapunten van deze algemene vergadering en het
mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger vast te stellen.
6. Opdrachthoudende vereniging IGEAN Milieu en Veiligheid – vaststelling van het mandaat
van de gemeentelijke vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van 19 juni 2020.
Op 19 juni 2020 organiseert de opdrachthoudende vereniging IGEAN Milieu en Veiligheid een
algemene vergadering.
Tijdens de vergadering van de opdrachthoudende vereniging IGEAN Milieu en Veiligheid zullen
volgende agendapunten worden besproken:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Goedkeuren van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2019
Goedkeuren van het verslag van de revisor over het boekjaar 2019
Goedkeuren van de jaarrekening 2019
Kwijting verlenen aan de bestuurders en aan de revisor over het boekjaar 2019
Presentiegelden – aanpassen
Benoemen leden raad van bestuur en adviescomités.

Aan de raad wordt gevraagd om zijn goedkeuring te verlenen aan de agendapunten van deze
algemene vergadering en het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger vast te stellen.
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7. Opdrachthoudende vereniging IVEKA: vaststelling van het mandaat van de gemeentelijke
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van 16 juni 2020
Op 16 juni 2020 organiseert de opdrachthoudende vereniging IVEKA een algemene
vergadering.
Tijdens de vergadering van de opdrachthoudende vereniging IVEKA zullen volgende
agendapunten worden besproken:
1. Kennisneming verslagen Iveka van de raad van bestuur en van de commissaris over
het boekjaar 2019.
2. Goedkeuring van de jaarrekening Iveka afgesloten op 31 december 2019 (balans,
resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels).
3. Vaststelling van de uitkeringen overeenkomstig artikel 6:114 WVV - netto-actieftest
(artikel 6:115 WVV).
4. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale
bestuurs-comités en de commissaris van Iveka met betrekking tot het boekjaar 2019.
5. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten.
6. Statutaire benoemingen.
7. Benoeming van een commissaris.
8. Statutaire mededingen.
Aan de raad wordt gevraagd om zijn goedkeuring te verlenen aan de agendapunten van deze
algemene vergadering en het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger vast te stellen.
8. Opdrachthoudende vereniging Water-link: vaststelling van het mandaat van de
gemeentelijke vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van 11 juni 2020.
De opdrachthoudende vereniging Water-link organiseert op 11 juni 2020 een algemene
vergadering.
Tijdens deze vergadering zullen volgende agendapunten worden besproken:
1. Digitale besluitvorming
2. Uittreding van de gemeente-deelgenoot Boechout voor wat betreft de
rioleringsactiviteiten | Akteneming en goedkeuring
3. Mededeling van het verslag van de raad van bestuur m.b.t. de jaarrekening over het
boekjaar afgesloten op 31 december 2019
4. Mededeling van het verslag van de commissaris m.b.t. de jaarrekening over het
boekjaar afgesloten op 31 december 2019
5. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2019
6. Bestemming van het resultaat
7. Verlenen van kwijting aan de bestuurders
8. Verlenen van kwijting aan de commissaris
9. Varia en mededelingen
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.
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9. Dienstverlenende vereniging IKA: vaststelling van het mandaat van de gemeentelijke
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van 15 juni 2020.
De dienstverlenende vereniging IKA organiseert op 15 juni 2020 een algemene vergadering.
Tijdens deze vergadering zullen volgende agendapunten worden besproken:
1.
2.
3.
4.
5.

Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering
Jaarrekening 2019
Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering
Kwijting van de bestuurders en de commissaris
Statutaire benoemingen en mededelingen
• Mandaat van de commissaris

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.
10. Dienstverlenende vereniging Cipal: vaststelling van het mandaat van de gemeentelijke
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van 25 juni 2020.
De dienstverlenende vereniging Cipal organiseert op 25 juni 2020 een algemene vergadering.
Op de agenda voor deze vergadering staan 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 2019
3. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2019,
afgesloten op 31 december 2019
4. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de
geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2019
5. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2019,
afgesloten op 31 december 2019
6. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris voor de
uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2019
7. Vervanging bestuurder
8. Wijziging maatschappelijke zetel
9. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering
11. Intergemeentelijke vereniging PONTES: vaststelling van het mandaat van de gemeentelijke
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van 10 juni 2020.
De intergemeentelijke vereniging PONTES organiseert op 10 juni 2020 een algemene
vergadering.
Op de agenda voor deze vergadering staan volgende agendapunten:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Algemene vergadering: verslag 18 december 2019 - goedkeuring
Financiën: balans, resultatenrekening en jaarverslag over het boekjaar 2019 goedkeuring
Financiën: verslag van de bedrijfsrevisor-commissaris over de jaarrekening 2019 aktename
Financiën: verdeling van het batig saldo van de resultatenrekening 2019 - goedkeuring
Financiën: kwijting aan de raad van bestuur en aan de bedrijfsrevisor-commissaris goedkeuring
Varia en rondvraag

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.
VRIJE TIJD
12. Goedkeuring van de toetreding tot de intergemeentelijke projectvereniging Biscuit en
aanduiding van gemeentelijke vertegenwoordigers.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om goedkeuring te verlenen aan de toetreding tot de
intergemeentelijke projectvereniging Biscuit (Bibliotheken Intergemeentelijke Samenwerking
Cultuur en Uit).
In 2017 werd de intergemeentelijke projectvereniging Biscuit opgericht tussen de
gemeentebesturen van Brasschaat, Brecht, Kapellen, Schilde, Schoten en Stabroek. De
deelnemende gemeenten willen via deze projectvereniging meer service en kwaliteit bieden op
het vlak van bibliotheken en cultuurcentra/gemeenschapscentra. Het aanbod wordt rijker
gemaakt door het aanbod in de verschillende gemeenten op elkaar af te stemmen. De
aantrekkelijkheid van hun werking verhoogt kan worden, meer publiek wordt aangetrokken en
de tevredenheid van het publiek kan verhogen. Door de samenwerking en het verlagen van
participatiedrempels kan ook gefocust worden op nieuwe, specifieke doelgroepen, die ze
vandaag nog onvoldoende bereiken.
In het kader van de actie uit het meerjarenplan 2020-2025 van Biscuit "We maken samen met
de gemeenten van Biscuit werk van het invoeren van de UIT-pas die tegelijkertijd een
kansenpas en een getrouwheidspas is" werden gesprekken opgestart met gemeenten uit de
regio om de bereidheid na te gaan of er in deze gemeenten draagvlak is om gezamenlijk van
start te gaan met een UitPAS. Met de gemeente Kalmthout werden verkennende gesprekken
gevoerd voor de opstart van een regionale UiTPAS. Hiermee wordt een actie van het Lokaal
Sociaal Beleidsplan 2020 – 2025 gerealiseerd, waarmee we de maatschappelijke participatie
van doelgroepen wensen te stimuleren via een UiTPAS of vrijetijdspas.
Ook vanuit de gemeenten Essen, Wijnegem en Wuustwezel blijkt interesse om in het project
te stappen. Op deze manier is er dus de mogelijkheid om met tien gemeenten samen van start
gaan met een nieuwe UitPAS, waardoor met ongeveer 214.000 inwoners potentieel één van
de grootste UitPAS regio's van Vlaanderen kan worden opgezet.
De vzw Publiq, die op Vlaams niveau de beheerder is van de Uit-databank en de UitPAS, is
voorstander van één gezamenlijke structuur als aanspreekpunt voor de UitPAS. Bovendien is
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het efficiënt om Biscuit als al bestaande intergemeentelijke projectvereniging in te zetten voor
de coördinatie van de regionale UitPAS. Daarom wordt nu voorgesteld dat de gemeenten
Kalmthout, Essen, Wijnegem en Wuustwezel toetreden tot de projectvereniging Biscuit.
Voor het eerste jaar wordt een eenmalige bijdrage van 1.000 euro gevraagd en vanaf het
tweede jaar een jaarlijkse bijdrage van 500 euro. Daarnaast wordt per beoogde project en per
gemeentebestuur een bijkomende subsidie bepaald ter verdere financiering van de
projectvereniging.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om:
• een beslissing te nemen over de toetreding tot de intergemeentelijke projectvereniging
Biscuit,
• de instapvergoeding te aanvaarden,
• de aangepaste statuten te aanvaarden,
• een stemgerechtigd lid en een lid met raadgevende stem (oppositieraadslid) voor de
raad van bestuur van Biscuit aan te duiden.
AANGEVRAAGDE AGENDAPUNTEN
13. Voorstel tot differentiatie van de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing.
– op vraag van de fracties van Open Vld, N-VA en Vlaams Belang.
De fracties van Open VLD, N-VA en Vlaams Belang vragen om volgend punt te behandelen
tijdens de zitting van de gemeenteraad: Voorstel tot differentiatie van de gemeentelijke
opcentiemen op de onroerende voorheffing.
14. Gezamenlijke aanwerving van een casusregisseur in de strijd tegen intrafamiliaal geweld –
op vraag van SP.a-fractie.
Raadslid Inga Verhaert (SP.a) vraagt om volgend punt te behandelen tijdens de zitting van de
gemeenteraad: Gezamenlijke aanwerving van een casusregisseur in de strijd tegen intramiliaal
geweld.
Dit agendapunt werd reeds besproken en verdaagd in de zitting van 27 april 2020 van de
gemeenteraad.
VARIA.
De voorzitter licht volgende items toe:
-

Stand van zaken met betrekking tot het asielcentrum.
Stand van zaken met betrekking tot de coronacrisis.
Livestreaming van de zittingen van de gemeenteraad.
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GOEDKEURING VAN HET VERSLAG.
15. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 27 april 2020 van de gemeenteraad.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het verslag van de vergadering van 27 april 2020
van de gemeenteraad goed te keuren.

BESLOTEN ZITTING
Nihil.
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