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AGB Kalmthout, Kerkeneind 13, B-2920 
 

 
 
 

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN HET AUTONOOM 
GEMEENTEBEDRIJF KALMTHOUT. 

 
Datum: 20 JUNI 2016. 
 
Aanwezig: M. De Bock, voorzitter; L. Jacobs, , J. Van den Bergh, S. Hoppenbrouwers, S. 
Lathouwers, J. Oerlemans, R. Francken, H. De Schepper, , L. Peeters, J. Breugelmans, S. 
Van Heybeeck, A. Dierckx, D. Van Aert, M. Beyers, J. Van Esbroeck, S. Van Looveren, J. 
Duerloo, D. Cleiren, S. de Koning, V. De Block, B. Veraart, N. Brosens, P. Brosens, leden van 
de raad van bestuur; V. Gabriels, secretaris. 
 
Verontschuldigd: D. Van Peel en C. De Rydt, leden van de raad van bestuur. 
 
De zitting wordt geopend om 21.55 uur. 
 
Vervolgens wordt overgegaan tot de afhandeling van de dagorde van de raad van bestuur 
van het Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout. 
 
 

D A G O R D E 
 =========== 
 
1. Kennisname van de statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout. 
 
2. Aanduiding van een voorzitter en secretaris van de raad van bestuur van het Autonoom 
Gemeentebedrijf Kalmthout. 
 
3. Aanstelling van de leden van het directiecomité van het Autonoom Gemeentebedrijf 
Kalmthout. 
 
4. Goedkeuring van de ontwerpovereenkomst tot vestiging van een erfpacht over het 
gemeentelijk zwembad aan het Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout. 
 
5. Aanvaarding van de overdracht van de overheidsopdracht van het gemeentebestuur naar 
het Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout in het kader van de renovatiewerken aan het 
gemeentelijk zwembad. 
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V E R S L A G 
 =========== 
 
BESLOTEN ZITTING. 
 
1. Kennisname van de statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout. 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, meer bepaald de 
artikels 232 en volgende betreffende het autonoom gemeentebedrijf; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van vandaag betreffende de oprichting van het 
Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout (afgekort AGB Kalmthout) en de goedkeuring van de 
statuten van het AGB Kalmthout; 
 
Overwegende dat de statuten nu ter kennisgeving worden voorgelegd aan de raad van 
bestuur van het AGB Kalmthout; 
 
BESLUIT:  
 
Enig artikel.- 
De raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout neemt kennis van de 
statuten van het AGB Kalmthout zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 
heden. 
 
Deze statuten gaan hierbij integraal als bijlage. 
 
 
2. Aanduiding van een voorzitter en secretaris van de raad van bestuur van het Autonoom 
Gemeentebedrijf Kalmthout.  
 
Gelet op het artikel 236 § 2 van gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen dat 
stelt dat de raad van bestuur van een autonoom gemeentebedrijf uit zijn leden een voorzitter 
kiest die deel moet uitmaken van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van vandaag betreffende de oprichting van het 
Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout (afgekort AGB Kalmthout) en de goedkeuring van de 
statuten van het AGB Kalmthout; 
 
Gelet op het artikel 10 van de statuten van het AGB Kalmthout dat stelt dat de raad van 
bestuur onder zijn leden een voorzitter kiest die deel moet uitmaken van het college van 
burgemeester en schepenen; dat naast de voorzitter een secretaris wordt verkozen die geen 
lid van de gemeenteraad dient te zijn; 
 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de heer Vincent 
Gabriels, gemeentesecretaris, aan te duiden als secretaris van de raad van bestuur van het 
AGB Kalmthout; 
 
Gelet op het voorstel van D. Cleiren namens de N-VA-fractie om hemzelf als voorzitter van 
de raad van bestuur van het AGB aan te duiden; dat de statuten van het AGB voorschrijven 
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dat de voorzitter van de raad van bestuur moet deel uitmaken van het schepencollege; dat 
D. Cleiren dus geen voorzitter kan zijn; 
 
Gelet op het voorstel van de N-VA-fractie om de heer Alfons Dierckx (SP.a) aan te duiden 
als secretaris van de raad van bestuur van het AGB Kalmthout; 
 
Gaat in gesloten vergadering en bij geheime stemming over tot de aanduiding van een 
voorzitter en secretaris van de raad van bestuur van het AGB Kalmthout; 
 
BESLUIT:   14 naamstemmen op de heer Vincent Gabriels en 9 naamstemmen op de heer 
Alfons Dierckx als secretaris voor de raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf 
Kalmthout. 
 
Artikel 1.- 
De heer Maarten De Bock, schepen, wordt aangeduid als voorzitter van de raad van bestuur 
van het Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout. 
 
Art. 2.- 
De heer Vincent Gabriels, gemeentesecretaris, wordt aangeduid als secretaris van de raad 
van bestuur van het AGB Kalmthout. 
 
 
3. Aanstelling van de leden van het directiecomité van het Autonoom Gemeentebedrijf 
Kalmthout. 
 
Gelet op het artikel 237 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van vandaag betreffende de oprichting van het 
Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout (afgekort AGB Kalmthout) en de goedkeuring van de 
statuten van het AGB Kalmthout; 
 
Gelet op het artikel 17 van de statuten van het AGB Kalmthout dat stelt dat het directiecomité 
bestaat uit de leden van het schepencollege die aangesteld worden door de raad van 
bestuur voor een hernieuwbare termijn van zes jaar; 
 
BESLUIT: unaniem. 
 
Enig artikel.- 
De raad van bestuur stelt volgende personen aan als lid van het directiecomité van het AGB 
Kalmthout: 
 Lukas Jacobs,   Silke Lathouwers, 
 Maarten De Bock,   Jan Oerlemans, 
 Jef Van den Bergh,   Dirk Van Peel. 
 Sandra Hoppenbrouwers, 
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4. Goedkeuring van de ontwerpovereenkomst tot vestiging van een erfpacht over het 
gemeentelijk zwembad aan het Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout. 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van vandaag betreffende de oprichting van het 
Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout (afgekort AGB Kalmthout) en de goedkeuring van de 
statuten van het AGB Kalmthout; 
 
Overwegende dat het AGB Kalmthout geen eigen patrimonium heeft en dat het 
gemeentebestuur een deel van zijn patrimonium, waaronder het gemeentelijk zwembad 
(Kapellensteenweg 90 te Kalmthout), voor het beheer wenst over te dragen aan het AGB; dat 
het gemeentebestuur via een erfpachtovereenkomst de modaliteiten van deze 
patrimoniumoverdracht wenst te regelen; 
 
Gelet op het raadsbesluit van heden over de goedkeuring van het ontwerp van overeenkomst 
waarbij het gemeentebestuur een recht van erfpacht verleent aan het AGB Kalmthout voor 
het beheer van het gemeentelijk zwembad Kalmthout; 
 
Gehoord de voorzitter; 
 
BESLUIT: unaniem. 
 
Artikel 1.- 
De raad van bestuur van het AGB Kalmthout keurt het ontwerp van erfpachtovereenkomst 
voor het beheer van het gemeentelijk zwembad (Kapellensteenweg 90 te Kalmthout) tussen 
het gemeentebestuur van Kalmthout en het AGB Kalmthout goed. 
 
Deze erfpachtovereenkomst gaat hierbij integraal als bijlage. 
 
Art. 2.- 
Het directiecomité van het AGB Kalmthout wordt belast met de onderhandeling en 
ondertekening van deze erfpachtovereenkomst. 
 
 
5. Aanvaarding van de overdracht van de overheidsopdracht van het gemeentebestuur naar 
het Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout in het kader van de renovatiewerken aan het 
gemeentelijk zwembad. 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van heden betreffende de oprichting van het Autonoom 
Gemeentebedrijf Kalmthout (afgekort AGB Kalmthout) en de goedkeuring van de statuten 
van het AGB Kalmthout; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van vandaag én het besluit van de raad van bestuur van 
het AGB Kalmthout van heden waarbij een overeenkomst voor het afsluiten van een erfpacht 
tussen het gemeentebestuur en het AGB Kalmthout werd goedgekeurd; dat met deze 
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overeenkomst het gemeentebestuur het beheer over het gemeentelijke zwembad wenst over 
te dragen aan het AGB Kalmthout; 
 
Gelet op het artikel 38 van het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de 
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor 
openbare werken; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van vandaag waarbij de goedkeuring werd 
gegeven voor het overdragen van een overheidsopdracht van het gemeentebestuur aan het 
AGB Kalmthout; dat het hierbij meer specifiek gaat over de beslissing van 23 mei 2016 van 
het college van burgemeester en schepenen voor het aanpassen van de 
waterbehandelingsinstallatie van het gemeentelijke zwembad waarbij de opdracht werd 
gegund aan de firma Wattec nv (Liefkenswegel 5 te 9890 Gavere); 
 
Overwegende dat het nu toekomt aan de raad van bestuur van het AGB Kalmthout om de 
overdracht van bovenvermelde overheidsopdracht te aanvaarden en verder te zorgen voor 
de uitvoering van deze overheidsopdracht volgens de bepalingen van het bestek zoals 
oorspronkelijk goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen; 
 
Gehoord de voorzitter; 
 
BESLUIT: unaniem. 
 
Enig artikel.- 
De raad van bestuur van het AGB Kalmthout aanvaardt de overdracht van de 
overheidsopdracht waarbij het college van burgemeester en schepenen op 23 mei 2016 de 
opdracht voor het aanpassen van de waterbehandelingsinstallatie van het gemeentelijke 
zwembad gunde aan de firma Wattec nv (Liefkenswegel 5 te 9890 Gavere) voor een bedrag 
van 97.736,54 euro inclusief btw. Het AGB Kalmthout zal optreden als opdrachtgever voor 
deze overheidsopdracht. 
 
 
 
De voorzitter sluit de zitting om 22.15 uur. 
 
 
 
Bij bevel: 
 
De secretaris       De voorzitter  
Vincent Gabriels      Maarten De Bock 
 
 


