
 

 

 
 
Gemeenteraad 
 
Datum: 29 februari 2016. 
 
Aanwezig: L. Jacobs, burgemeester-voorzitter ; M. De Bock, J. Van den Bergh, S. 
Hoppenbrouwers, S. Lathouwers, J. Oerlemans, schepenen ; D. Van Peel, voorzitter RMW ;  
R. Francken, H. De Schepper, C. De Rydt, L. Peeters, J. Breugelmans, 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, raadsleden ;  
V. Gabriels, secretaris. 
 
Verontschuldigd: S. Van Heybeeck, raadslid. 
 
De voorzitter opent de zitting te 20.00 uur. 
 
Bij lottrekking wordt raadslid Bianca Veraart (SP.a) aangeduid als eerste stemmer. 
 
Vervolgens wordt overgegaan tot afhandeling van de dagorde van de gemeenteraad. 
 
 

D A G O R D E 
 =========== 
 
OPENBARE ZITTING  
 
 
Algemeen beleid. 
 
1. Raadscommissie financieel beleid: verkiezing van een nieuw lid namens de N-VA-fractie. 
 
Patrimonium. 
 
2. Goedkeuring van de notariële ontwerpakte voor gratis grondafstand in de Molenbaan door 
de familie Beyers.  
 
Milieu. 
 
3. Goedkeuring van het gemeentelijk energie- en klimaatactieplan Kalmthout. 
 
Vrije Tijd. 
 
4. Interlokale vereniging Jeugdregio Noorderkempen (JoNK ILV): aanduiding van een 
plaatsvervangend lid voor het stemgerechtigd lid in het beheerscomité. 
 
Personeel. 
 
5. Goedkeuring van het aangepaste organogram en de aangepaste personeelsformatie van 
de gemeentelijke administratie. 
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Onderwijs. 
 
6. Goedkeuring van de capaciteitsbepaling voor het eerste leerjaar van Gitok eerste graad. 
 
7. Goedkeuring van de capaciteitsbepaling voor de gemeentelijke basisschool Kadrie. 
 
Toegevoegd agendapunt. 
 
8. Motie over de AED toestellen op verzoek van raadslid David Cleiren namens N-VA fractie. 
 
 
Goedkeuring van het verslag. 
 
9. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 25 januari 2016 van de 
gemeenteraad. 
 
 
GEHEIME ZITTING 
 
NIHIL. 
 
 

V E R S L A G 
 =========== 
 
OPENBARE ZITTING  
 
ALGEMEEN BELEID. 
 
1. Raadscommissie financieel beleid: verkiezing van een nieuw lid namens de N-VA-fractie. 
 
Gelet op het artikel 39 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 dat handelt over de 
gemeentelijke raadscommissies; 
 
Gelet op het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad zoals goedgekeurd op 25 februari 
2013 door de gemeenteraad; 
 
Gelet op het feit dat bij de aanvang van deze legislatuur de gemeenteraad besliste om een 
raadscommissie financieel beleid op te richten, samengesteld uit gemeenteraadsleden, die 
als opdracht heeft om dossiers met belangrijke financiële gevolgen voor de gemeente in voor-
bereiding van de gemeenteraad voorafgaandelijk te overleggen en voor te bereiden; 
 
Gelet op het feit dat in de gemeenteraadszittingen van 28 januari 2013 en 28 oktober 2013 
beslist werd om deze raadscommissie als volgt samen te stellen: 
a) vanwege CD&V: 

- Oerlemans Jan,  
- Peeters Wies,  
- Breugelmans Jan,  
- Van Aert Didier,  
- Beyers Maggy,  
- Van Looveren Stefanie,  
- de Koning Stijn; 
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b) vanwege N-VA: 

- Vercraeye Jozef,  
- Cleiren David,  
- De Rydt Clarisse,  
- Duerloo Jozef; 

  
c) vanwege sp.a: 

- Veraart Bianca; 
 
d) vanwege Groen, met raadgevende stem: 

- De Schepper Hans; 
 
Gelet op het feit dat in de gemeenteraadszitting van 29 september 2014 de heer Stig 
Bosmans (N-VA) werd verkozen als nieuw lid van de raadscommissie financieel beleid ter 
vervanging van de heer Jozef Vercraeye, wiens mandaat van gemeenteraadslid vervallen 
verklaard werd;  
 
Gelet op het feit dat tijdens de gemeenteraadszitting van 14 december 2015 akte werd 
genomen van het ontslag uit het mandaat van gemeenteraadslid van de heer Stig Bosmans 
(N-VA) en hij dus ook vervangen moet worden als lid van de raadscommissie financieel 
beleid; 
 
Overwegende dat de voordracht van kandidaat-commissieleden moet gebeuren aan de hand 
van een akte van voordracht; 
 
Gelet op het feit dat, om ontvankelijk te zijn, de akte van voordracht voor elk van de 
kandidaat-commissieleden ten minste ondertekend moet zijn door een meerderheid van de 
leden van de fractie waarvan het kandidaat-commissielid deel uitmaakt; dat indien de fractie 
van het kandidaat-commissielid slechts uit twee verkozenen bestaat, de handtekening van 
één van hen volstaat; dat niemand meer dan één akte kan ondertekenen per beschikbaar 
mandaat voor de fractie; 
 
Gelet op de geldig ingekomen akte van voordracht vanwege N-VA; 
 
Overwegende dat deze akte raadslid Pieter Brosens (N-VA) voordraagt en ondertekend is 
door volgende gemeenteraadsleden: 

- door voordragende gemeenteraadsleden: Jan Van Esbroeck, David Cleiren, Jozef 
Duerloo, Clarisse De Rydt, Veerle De Block, Sigrid Van Heybeeck en Nick Brosens;   
 

Gelet op het feit dat de voordrachtakte aan de decretale bepalingen terzake voldoet; 
 
BESLUIT: met 24 jastemmen van Bianca Veraart, Stijn de Koning, Maggy Beyers, Stefanie 
Van Looveren, Didier Van Aert, Jan Oerlemans, Wies Peeters, Jan Breugelmans, Silke 
Lathouwers, Sandra Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De Bock, René 
Francken, Dirk Van Peel, David Cleiren, Jozef Duerloo, Clarisse De Rydt, Nick Brosens, 
Veerle De Block, Pieter Brosens, Jan Van Esbroeck, Hans De Schepper, Alfons Dierckx en 
Lukas Jacobs. 
 
Artikel 1.- 
Volgend gemeenteraadslid maakt vanaf vandaag deel uit van de raadscommissie financieel 
beleid vanwege N-VA: Pieter Brosens wonende Antoine De Preterlaan 7 te Kalmthout. 
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Art. 2.- 
Aan de leden van de raadscommissie financieel beleid wordt een presentiegeld verleend voor 
het bijwonen van de vergaderingen en dit ten belope van de helft van het bedrag van de toe-
gekende presentiegelden voor de vergaderingen van de gemeenteraad. 
 
PATRIMONIUM. 
 
Maggy Beyers verlaat de zitting om 20.03 uur. 
 
2. Goedkeuring van de notariële ontwerpakte voor gratis grondafstand in de Molenbaan door 
de familie Beyers.  
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
Gelet op de aanvraag tot het bekomen van een verkavelingsvergunning, ingediend bij het 
college van burgemeester en schepenen op 14 juli 2014 door landmeter Jan Winkeler 
namens de erfgenamen Beyers, Achterbroeksteenweg 60 te 2920 Kalmthout, strekkende tot 
het verkavelen van een grond gelegen te Kalmthout, Molenbaan, kadastraal bekend onder 
Sectie E nummer 34/G, in drie kavels voor vrijstaande eengezinswoningen en één kavel 
bestemd om toe te voegen bij de aanpalende garagewerkplaats; 
 
Gelet op het principieel akkoord van de gemeenteraad in zitting van 27 oktober 2014 met het 
verkavelen van het eigendom gekadastreerd Sectie E nr. 34/G, aan de Molenbaan in drie 
kavels voor vrijstaande eengezinswoningen en één kavel bestemd om toe te voegen bij de 
aanpalende garagewerkplaats, op voorwaarde dat het gedeelte van de bedding van de 
Molenbaan, over een breedte van 40,32 meter ter hoogte van de loten 1 en 2 plus het deel 
dat bij de garagewerkplaats wordt gevoegd én een breedte van 15,87 meter ter hoogte van 
lot 3, met een totale oppervlakte van ongeveer 72m², zoals aangeduid op het voorgebrachte 
verkavelingsplan als lot A (48m²) en lot B (24m²), kosteloos wordt overgedragen aan de 
gemeente Kalmthout; 
 
Gelet op de verkavelingsvergunning die op 3 november 2014 werd verleend door het college 
van burgemeester en schepenen; 
 
Overwegende dat de notariële ontwerpakte, opgesteld door geassocieerd notaris Luc 
Dejongh uit Kalmthout, voor de kosteloze grondafstand betrekking heeft op een perceel grond 
gelegen te Kalmthout, Molenbaan (thans kadastraal gekend als sectie E, deel van nummer 
34/G) met een gezamenlijke oppervlakte van 72m² (lot A en lot B); 
 
Gelet op het opmetingsplan opgemaakt door landmeter Jan Winkeler uit Kalmthout op 24 
november 2015; 
 
Overwegende dat deze grondafstand gratis zal gebeuren en dat deze verkrijging door het 
gemeentebestuur zal gebeuren voor openbaar nut om ingelijfd te worden in het openbaar 
domein voor openbare wegenis; 
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BESLUIT: met 23 jastemmen van Bianca Veraart, Stijn de Koning, Stefanie Van Looveren, 
Didier Van Aert, Jan Oerlemans, Wies Peeters, Jan Breugelmans, Silke Lathouwers, Sandra 
Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De Bock, René Francken, Dirk Van Peel, 
David Cleiren, Jozef Duerloo, Clarisse De Rydt, Nick Brosens, Veerle De Block, Pieter 
Brosens, Jan Van Esbroeck, Hans De Schepper, Alfons Dierckx en Lukas Jacobs. 
 
Artikel. 1- 
De ontwerpakte zoals opgesteld door geassocieerd notaris Luc Dejongh uit Kalmthout voor 
de kosteloze grondafstand van lot A (48m²) en lot B (24m²) te Kalmthout, Molenbaan 
(kadastraal gekend als Sectie E, deel van nummer 34/G) met een gezamenlijke oppervlakte 
van 72m², wordt goedgekeurd. 
 
Art. 2- 
Een kopie van dit raadsbesluit wordt bezorgd aan de geassocieerd notaris Luc Dejongh uit 
Kalmthout. 
 
Maggy Beyers komt de zitting binnen om 20.04 uur. 
 
MILIEU. 
 
3. Goedkeuring van het gemeentelijk energie- en klimaatactieplan Kalmthout. 
 
Schepen van milieu Maarten De Bock (CD&V) licht op een uitgebreide manier dit actieplan 
toe. 
 
Raadslid Nick Brosens (N-VA) geeft aan dat zijn fractie zich zal onthouden. Het actieplan is 
een lijvig document maar het is niet volledig en het ontbreekt aan diepgang. De onderdelen 
Wonen en Verkeer zouden beter kunnen worden uitgewerkt. 
 
Het gemeentebestuur heeft een voorbeeldfunctie. Het bestuur gaf reeds in 2011 aan dat het 
een klimaatneutrale organisatie zou willen worden en dit engagement werd verlengd in 2013. 
Volgens het stappenplan van de provincie moest het gemeentebestuur in 2013 een broeikas-
inventaris opstellen maar dit is tot op vandaag niet gebeurd. Verder staat er in BBC slechts 
4.000 euro voor het opstellen van de inventaris maar daar blijft het dan bij. 
 
De gemeentelijke milieuraad heeft reeds een budgettering en een prioriteitenlijst opgesteld. 
Er bestaat ook onduidelijkheid over de compensatie van de broeikasgassen. Er moet 
gestreefd worden naar een vermindering van de CO2-uitstoot. Na 2020 moet de resterende 
emissie worden gecompenseerd. Als deze compensatie zou moeten gebeuren op een 
financiële wijze, dan zou dit betekenen dat het bestuur een jaarlijkse kost van 55.000 euro 
zou moeten betalen te rekenen aan 25 euro per ton uitgestoten CO2-equivalent. 
 
Schepen De Bock (CD&V) vindt het spijtig dat N-VA zich onthoudt. Het actieplan is inderdaad 
verre van volledig en je mag het niet als een "bijbel" beschouwen. Het is wel een kwestie van 
het opnemen van de belangrijkste en realistische acties. 
 
Wat de compensatie van de CO2-uitstoot betreft, is het zo dat het voor iedereen nog zeer 
onduidelijk is. Ook de provinciale diensten weten het niet. Er bestaan wel uitspraken hierover 
maar die zijn van toepassing op het Vlaamse en het federale niveau. 
 
Raadslid Nick Brosens (N-VA) antwoordt dat er inderdaad wel een grote oplijsting van acties 
is gebeurd maar dat er binnen deze acties geen prioriteiten werden gesteld. Hij vindt dit 
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jammer en verwijst nogmaals naar de voorbeeldfunctie van het gemeentebestuur. Hij vraagt 
zich toch af hoe het bestuur van plan is om te voldoen aan de vraag tot compensatie. Men 
moet er mee rekening houden dat de legislatuur eindigt op 2018 en men moet voldoen aan 
deze vraag tot compensatie tegen 2020. 
 
Schepen De Bock (CD&V) zegt dat het plan loopt tot en met 2020. Het is dus legislatuur-
overschrijdend. Na 2020 zal de volgende beleidsploeg keuzes moeten maken. De 
compensatieregeling blijft onduidelijk. De acties zijn nog niet concreet maar er is wel een 
regelmatige terugkoppeling voorzien. De milieuraad wordt nauw betrokken. 
 
Raadslid Hans De Schepper (GROEN) zal het agendapunt wel goedkeuren. Hij doet dit 
vanuit een geest van constructieve samenwerking. De voorstellen van de milieuraad werden 
mee opgenomen in het plan. Het plan is niet af maar het is in volle ontwikkeling. Hij zal nauw 
toezien op de uitvoering van de voorziene acties en hij zal tevens de BBC goed in het oog 
houden samen met de benutting van de financiële middelen daarna in de jaarlijkse 
gemeenterekening. Hij hoopt dat het bestuur er zal komen maar ook de bewoners moeten 
mee in het verhaal. Het is een werk van allen en niet alleen van het bestuur. Communicatie is 
uitermate belangrijk. 
 
Raadslid Bianca Veraart (SP.a) vertelt dat haar fractie dit agendapunt zal goedkeuren. Het is 
een eerste goede stap. Sommige actiepunten zijn te algemeen en te weinig concreet. Zij zou 
graag in de BBC concrete budgetten zien verschijnen. Belangrijke prioriteiten zoals het 
mobiliteits-plan en actie rond mobiliteit zoals de fietsstraten werden opgenomen. Naar het 
beleidsdomein "Wonen" moet er ook aandacht worden gegeven aan de verhuurders van 
woningen: zij moeten ook worden aangezet tot het ondernemen van actie. 
 
Raadslid Jan Breugelmans (CD&V) vindt het voorgelegde plan prachtig en uitgebreid. We 
moeten er allen onze schouders onder zetten. Het is een eerste aanzet en we zullen scherp 
moeten toezien op de realisatie ervan. 
 
De voorzitter sluit af met de melding dat communicatie zeer belangrijk zal zijn. Hij onthoudt 
dat er vooral in de diepte zal moeten worden gewerkt en rekent daarbij op de samenwerking 
en ondersteuning van IGEAN. 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, meer bepaald het artikel 
42; 
 
Overwegende dat de Europese Unie op 9 maart 2007 het pakket ‘Energie voor een 
Veranderende Wereld’ heeft goedgekeurd, waarmee zij zich ertoe verbonden heeft haar CO2-
uitstoot tussen nu en 2020 met 20% te verminderen, door de energie-efficiëntie met 20% te 
verhogen en het aandeel van duurzame energiebronnen in de totale energiemix tot 20% te 
verhogen; 
 
Overwegende dat deze Europese CO2-reductiedoelstelling slechts haalbaar is als ook de 
lokale besturen hieraan meewerken; 
 
Overwegende dat uit recente studies blijkt dat 20% lokale CO2-reductie een haalbaar en 
betaalbaar engagement is; 
 
Overwegende dat het Burgemeestersconvenant een effectief kader biedt om een wezenlijke 
bijdrage te leveren aan de noodzakelijke CO2-reductie binnen de gemeentegrenzen om zo de 
klimaatverandering tegen te gaan; 
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Overwegende dat het Burgemeestersconvenant inzet op verlaging van het energieverbruik 
binnen het gemeentelijk patrimonium enerzijds en op het ondersteunen van de bevolking en 
andere doelgroepen en sectoren om minder energie te gebruiken anderzijds; 
 
Overwegende dat in het Burgemeestersconvenant lokale en regionale overheden zich 
vrijwillig engageren om de energie-efficiëntie en het gebruik van duurzame energiebronnen 
op hun grondgebied te verhogen; 
 
Overwegende dat de ondertekenaars van het Burgemeestersconvenant de 20% CO2-
reductiedoelstelling van de Europese Unie tegen 2020 nastreven; 
 
Gelet op het provinciale aanbod inzake ‘Klimaatneutrale organisatie 2020’, waarin 
ondertekenende gemeenten zich engageren om tegen 2020 klimaatneutraal te worden 
binnen de eigen organisatie, zijnde het gemeentelijk patrimonium; 
 
Gelet op de collegebeslissing van 12 december 2011 in kader van de deelname van de 
gemeente Kalmthout aan de provinciale actie ‘Klimaatneutrale organisatie 2020’; 
 
Gelet op de collegebeslissing van 4 maart 2013 met betrekking tot de herbevestiging van de 
deelname van de gemeente Kalmthout aan de provinciale actie ‘Klimaatneutrale organisatie 
2020’ voor de nieuwe legislatuur; 
 
Gelet op de collegebeslissing van 4 mei 2015 in kader van de ondertekening van het 
burgemeesterconvenant;  
 
Overwegende dat de gemeente Kalmthout op 19 mei 2015 het Burgemeestersconvenant 
heeft ondertekend; 
 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 26 mei 2015 met betrekking tot de bekrachtiging 
van de collegebeslissing van 4 mei 2015 over de ondertekening van het 
Burgemeestersconvenant door de burgemeester; 
 
Overwegende dat voor de uitvoering van dit engagement aan IGEAN Milieu & Veiligheid 
(Doornaardstraat 60 te 2160 Wommelgem) de opdracht werd gegeven om een energie- en 
klimaatactieplan op te maken; 
 
Gelet op het advies van de milieuraad van 30 december 2015 met betrekking tot het 
gemeentelijke energie- en klimaatactieplan; 
 
Gelet op de de bespreking van dit gemeentelijk energie- en klimaatactieplan tijdens de 
bijeenkomst van het college van burgemeester en schepenen in zitting van 11 januari 2016; 
 
Gelet op de toelichting van dit dossier tijdens de raadscommissie algemene zaken in zijn 
zitting van 15 februari 2016; 
 
BESLUIT: met 17 jastemmen van Bianca Veraart, Stijn de Koning, Maggy Beyers, Stefanie 
Van Looveren, Didier Van Aert, Jan Oerlemans, Wies Peeters, Jan Breugelmans, Silke 
Lathouwers, Sandra Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De Bock, René 
Francken, Dirk Van Peel, Hans De Schepper, Alfons Dierckx en Lukas Jacobs en 7 
onthoudingen van David Cleiren, Jozef Duerloo, Clarisse De Rydt, Nick Brosens, Veerle De 
Block, Pieter Brosens en Jan Van Esbroeck.  
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Artikel 1.-  
De gemeenteraad keurt het gemeentelijke energie- en klimaatactieplan goed en neemt 
kennis van de acties uit het energie- en klimaatactieplan. Dit plan gaat hierbij integraal als 
bijlage. 
 
Art. 2.-  
In de beleids- en beheerscyclus zullen de nodige middelen voorzien worden om deze acties 
te realiseren. 
 
Art. 3.- 
Aan IGEAN Milieu & Veiligheid wordt de opdracht gegeven het actieplan in te dienen bij het 
secretariaat van Convenant of Mayors onder de vorm van een SEAP (Sustainable Energy 
Action Plan). 
 
Art.4.-  
Een kopie van dit besluit wordt bezorgd aan IGEAN Milieu en Veiligheid, Doornaardstraat 60, 
2160 Wommelgem. 
 
VRIJE TIJD. 
 
4. Interlokale vereniging Jeugdregio Noorderkempen (JoNK ILV): aanduiding van een 
plaatsvervangend lid voor het stemgerechtigd lid in het beheerscomité. 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2007 en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001 en latere 
wijzigingen; 
 
Gelet op het gemeenteraadbesluit van 30 maart 2015 houdende toetreding tot de interlokale 
vereniging Jeugdregio Noorderkempen (afgekort JoNK ILV) en de goedkeuring van de 
bijhorende overeenkomst tot oprichting van de interlokale vereniging Jeugdregio 
Noorderkempen; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 30 maart 2015 waarbij de schepen bevoegd voor 
jeugd afgevaardigd werd als stemgerechtigd lid voor het beheerscomité van JoNK ILV en de 
heer Stig Bosmans (N-VA), gemeenteraadslid als plaatsvervangend lid voor het 
stemgerechtigd lid voor de interlokale vereniging JoNK; 
 
Gelet op het feit dat tijdens de gemeenteraadszitting van 14 december 2015 akte werd 
genomen van het ontslag uit het mandaat van gemeenteraadslid van de heer Stig Bosmans 
(N-VA) en hij dus ook vervangen moet worden als plaatsvervangend lid voor het 
stemgerechtigd lid voor de interlokale vereniging JoNK; 
 
Gaat over tot voordracht van een plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente in 
JoNK ILV:  

raadslid David Cleiren, wonende Korte Heuvelstraat 2A te 2920 Kalmthout; 
 
Gehoord de toelichting door de schepen bevoegd voor jeugd; 
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BESLUIT: met 24 jastemmen van Bianca Veraart, Stijn de Koning, Maggy Beyers, Stefanie 
Van Looveren, Didier Van Aert, Jan Oerlemans, Wies Peeters, Jan Breugelmans, Silke 
Lathouwers, Sandra Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De Bock, René 
Francken, Dirk Van Peel, David Cleiren, Jozef Duerloo, Clarisse De Rydt, Nick Brosens, 
Veerle De Block, Pieter Brosens, Jan Van Esbroeck, Hans De Schepper, Alfons Dierckx en 
Lukas Jacobs. 
 
Artikel 1.-  
De gemeenteraad duidt de heer David Cleiren, gemeenteraadslid, wonende Korte 
Heuvelstraat 2A te Kalmthout, aan als plaatsvervangend lid voor het stemgerechtigd lid voor 
de interlokale vereniging JoNK. 
 
Art. 2.- 
Een kopie van dit besluit zal voor verder gevolg bezorgd worden aan de jeugdconsulent en 
de schepen bevoegd voor jeugd. 
 
PERSONEEL. 
 
5. Goedkeuring van het aangepaste organogram en de aangepaste personeelsformatie van 
de gemeentelijke administratie. 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
Gelet op de goedkeuring van het organogram van de gemeentelijke administratie en de 
nieuwe personeelsformatie door de gemeenteraad in zitting van 14 december 2015; 
 
Gelet op de bespreking tijdens het college van burgemeester en schepenen van 25 januari 
2016 betreffende het voorstel tot aanpassing van de personeelsformatie en het organogram 
van de dienst openbare werken, milieudienst en sportdienst; dat deze aanpassingen 
betrekking hebben op de omzetting van de statutaire functies, met uitzondering van de 
functies op A-niveau, naar contractuele functies; dat de personeelsleden die in het verleden 
statutair werden aangesteld door de gemeenteraad hun rechten als statutair ambtenaar 
behouden; 
 
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen voorstelt om het organogram 
en de personeelsformatie van de gemeentelijke administratie aan te passen; 
 
Gelet op het overleg met de betrokken vakorganisaties over het nieuwe organogram en de 
nieuwe personeelsformatie op 17 februari 2016;  
 
Overwegende dat de gemeenteraad hierbij geen opmerkingen formuleert; 
 
BESLUIT: met 24 jastemmen van Bianca Veraart, Stijn de Koning, Maggy Beyers, Stefanie 
Van Looveren, Didier Van Aert, Jan Oerlemans, Wies Peeters, Jan Breugelmans, Silke 
Lathouwers, Sandra Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De Bock, René 
Francken, Dirk Van Peel, David Cleiren, Jozef Duerloo, Clarisse De Rydt, Nick Brosens, 
Veerle De Block, Pieter Brosens, Jan Van Esbroeck, Hans De Schepper, Alfons Dierckx en 
Lukas Jacobs. 
 
Artikel 1.- 
De gemeenteraad keurt de aangepaste personeelsformatie goed. 
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Art. 2- 
De statutaire personeelsformatie ziet er als volgt uit: 
 
Dienst Functie Graad FTE S/C Opmerking 

Decretaal kader 
- Gemeentesecretaris DG 1,0 S  - 
- Financieel beheerder DG 1,0 S  - 
      2,0     

 
Financiën 

 

Financiën Stafmedewerker financiën 
A1a-
A3a 1,0 S  - 

Financiën Administratief medewerker C1-C3 2,0 S  - 
Totaal 3,0   

 
Interne zaken en burgerzaken 

 

- Coördinator 
A1a-
A3a 1,0 S - 

Interne organisatie Deskundige personeel B1-B3 1,0 S 
na uitdoving functie hoofdmedewerker personeelszaken 

Interne organisatie Hoofdmedew.personeelszaken C4-C5 0,0 S 1,0 FTE uitdovende functie 
Interne organisatie Administratief medewerker C1-C3 2,0 S - 
Communicatie Deskundige communicatie B1-B3 1,0 S - 

Burgerzaken Diensthoofd burgerzaken B1-B3 1,0 S 
na uitdoving functie hoofdmedew. bevolking/burgerl.stand 

Burgerzaken Hoofdmedew.bevolking/b.s. C4-C5 0,0 S 1,0 FTE uitdovende functie 

Burgerzaken Administratief medewerker C1-C3 3,0 S 
1,0 FTE na uitdoving administratief assistent bevolking 

Burgerzaken Administratief assistent D1-D3 0,0 S 1,0 FTE uitdovende functie 
Totaal 9,0   

 
Vrije Tijd 

 

- Coördinator 
A1a-
A3a 1,0 S - 

Sport Sportfunctionaris B1-B3 1,0 S - 
Sport Redder D1-D3 0,0 S 4,0 FTE uitdovende functie 
Sport Kassierster D1-D3 0,0 S 1,0 FTE uitdovende functie 
Sport Technieker D1-D3 0,0 S 1,0 FTE uitdovende functie 
Sport Schoonmaakster E1-E3 0,0 S 1,5 FTE uitdovende functie 
Cultuur, toerisme, 
jeugd Jeugdconsulent B1-B3 1,0 S - 
Cultuur, toerisme, 
jeugd Deskundige toerisme B1-B3 1,0 S - 

Bibliotheek Bibliothecaris 
A1a-
A3a 1,0 S - 

Bibliotheek Bibliotheekmedewerker C1-C3 0,0 S 1,5 FTE uitdovende functie 
Bibliotheek Bibliotheekbediende D1-D3 0,0 S 0,5 FTE uitdovende functie 
Totaal 5,0   
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Ruimtelijke ordening 
 

Ruimtelijke ordening Diensthoofd  
A1a-
A3a 1,0 S - 

Ruimtelijke ordening Deskundige B1-B3 2,0 S na uitdoving 1,0 FTE hoofdmedew. en 1,0 FTE 
adm.medew. 

Ruimtelijke ordening Hoofdmedewerker ruimt.ord. C4-C5 0,0 S 1,0 FTE uitdovende functie 
Ruimtelijke ordening Administratief medewerker C1-C3 1,0 S 1,0 FTE uitdovende functie 
Totaal 4,0   

 
Milieu 

 
Milieu Diensthoofd A1a-

A3a 1,0 S   
Milieu Groenbeheerder B1-B3 0,0 S 1,0 FTE uitdovende functie 
Milieu Ploegbaas D4-D5 0,0 S 1,0 FTE uitdovende functie 
Milieu Geschoold arbeider D1-D3 0,0 S 3,0 FTE uitdovende functie 
Milieu Werkman E1-E3 0,0 S 3,0 FTE uitdovende functie 
Totaal 1,0   

 
 Openbare werken 

 
 
Openbare werken Diensthoofd 

A1a-
A3a 1,0 S - 

Openbare werken Mobiliteitsambtenaar B1-B3 0,0 S 1,0 FTE uitdovende functie 
Openbare werken Magazijnier-bode D1-D3 0,0 S 1,0 FTE uitdovende functie 
Openbare werken Schoonmaakster E1-E3 0,0 S 5,79 FTE uitdovende functie 
Openbare werken Werkleider C4-C5 0,0 S 1,0 FTE uitdovende functie 
Openbare werken Ploegbaas D4-D5 0,0 S 1,0 FTE uitdovende functie 

Openbare werken Geschoold arbeider D1-D3 0,0 S 13,0 FTE uitdovende functie / 3,0 FTE geschrapte functie 
(niet ingevuld) 

Openbare werken Werkman E1-E3 0,0 S 3,0 FTE uitdovende functie 
Totaal 1,0   
TOTAAL 25,0   
 
Art. 3- 
De contractuele personeelsformatie ziet er als volgt uit: 
 
Dienst Functie Graad FTE S/C Opmerking 

 
Financiën 

 

Financiën 
Administratief 
medewerker C1-C3 1,0 C   

Totaal 1,0   
 

Interne zaken en burgerzaken 
 

Interne 
organisatie Deskundige ICT B1-B3 1,0 C - 
Interne 
organisatie 

Administratief 
medewerker C1-C3 2,0 C   

Interne 
organisatie Archivaris C1-C3 0,0 C 

Geschrapte functie na pensionering functiehouder 



                    

12 / 20 
 

 

Interne 
organisatie Marktleider E1-E3 0,0 C 

Geschrapte functie na pensionering functiehouder 
Communicatie Deskundige communicatie B1-B3 1,0 C - 
Communicatie  Medewerker onthaal C1-C3 1,0 C - 

Burgerzaken Administratief 
medewerker C1-C3 1,0 C - 

Totaal 6,0   
 

Vrije Tijd 
 

 
Sport 

Technisch medewerker 
sportinfrastructuur 

C1-C3 1,0 C - 

Sport Redder D1-D3 5,0 C Na uitdoving 4,0 FTE statutair redder 

Sport Kassierster D1-D3 1,0 C Na uitdoving 1,0 FTE statutair kassierster 

Sport Technieker D1-D3 1,0 C Na uitdoving 1,0 FTE statutair technieker 
Sport Zaalwachter D1-D3 2,0 C   

Sport Schoonmaakster E1-E3 2,5 C Na uitdoving 1,5 FTE statutair schoonmaakster 

Cultuur, toerisme, 
jeugd Welzijnsconsulent B1-B3 1,0 C - 

Cultuur, toerisme, 
jeugd Deskundige cultuur B1-B3 0,5 C   

Cultuur, toerisme, 
jeugd 

Administratief 
medewerker C1-C3 1,5 C   

Cultuur, toerisme, 
jeugd Theatertechnicus C1-C3 1,0 C   

Cultuur, toerisme, 
jeugd 

Projectmedewerker 
evenementen C1-C3 1,0 C - 

Bibliotheek Adjunct-bibliothecaris B1-B3 1,5 C - 

Bibliotheek Bibliotheekmedewerker C1-C3 3,0 C Na uitdoving 1,5 FTE statutair bibliotheekmedewerker en 0,5 FTE 
statutair bibliotheekbediende 

Totaal 22,0   
 
 
 

    
Ruimtelijke ordening 

 
Ruimtelijke 
ordening Deskundige B1-B3 1,0 C - 
Ruimtelijke 
ordening 

Administratief 
medewerker C1-C3 1,0 C   

Totaal 2,0   
 

Milieu 
 

Milieu Groenbeheerder B1-B3 1,0 C 
Na uitdoving 1,0 FTE statutair groenbeheerder 

Milieu Duurzaamheidsambtenaar B1-B3 1,0 C - 

Milieu Administratief 
medewerker C1-C3 1,5 C   

Milieu Ploegbaas D4-D5 1,0 C Na uitdoving 1,0 FTE statutair ploegbaas 

Milieu Geschoold arbeider D1-D3 3,0 C Na uitdoving 3,0 FTE statutair geschoold arbeider 

Milieu Werkman E1-E3 9,0 C Na uitdoving 3,0 FTE statutair werkman 
Totaal 16,5   
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 Openbare werken 
 

Openbare werken Stafmedewerker  B1-B3 2,0 C   

Openbare werken Mobiliteitsambtenaar B1-B3 1,0 C 
Na uitdoving 1,0 FTE  statutair mobiliteitsambtenaar 

Openbare werken 
Administratief 
medewerker C1-C3 1,5 C   

Openbare werken Administratief assistent 
(ambulancier) D1-D3 1,0 C - 

Openbare werken Werkleider C4-C5 1,0 C Na uitdoving 1,0 FTE  statutair werkleider 
Openbare werken Ploegbaas D4-D5 1,0 C Na uitdoving 1,0 FTE  statutair ploegbaas 

Openbare werken Geschoold arbeider D1-D3 18,0 C 
Na uitdoving 13,0 FTE  statutair geschoold arbeider 

Openbare werken Werkman E1-E3 10,0 C Na uitdoving 3,0 FTE  statutair werkman 

Openbare werken Verantwoordelijke 
Bosduin C4-C5 1,0 C - 

Openbare werken Magazijnier-bode D1-D3 1,0 C 
Na uitdoving 1,0 FTE  statutair magazijnier-bode 

Openbare werken Schoonmaakster E1-E3 11,5 C 
Na uitdoving 5,79 FTE statutair schoonmaakster 

Totaal 49,0   
TOTAAL 96,5   

      * alle contractuele functies worden ingevuld met een contract van onbepaalde duur. 

 
Art. 4.- 
Het deelorganogram technische planning, beheer en uitvoering en het deelorganogram vrije 
tijd worden aangepast en goedgekeurd. Deze organogrammen gaan hierbij integraal als 
bijlage. 
 
ONDERWIJS. 
 
6. Goedkeuring van de capaciteitsbepaling voor het eerste leerjaar van Gitok eerste graad. 
 
Schepen van onderwijs Jef Van den Bergh (CD&V) licht dit agendapunt samen met het 
volgende agendapunt toe. 
 
Raadslid Bianca Veraart (SP.a) vindt de capaciteitsbepaling nogal onduidelijk. Bestaat er een 
andere regeling voor het basisonderwijs dan voor het secundair onderwijs? 
 
Schepen Van den Bergh (CD&V) vertelt dat de capaciteitsbepaling in het secundair onderwijs 
gebeurt op basis van de schooljaar en in het basisonderwijs wordt dit geregeld per geboorte-
jaar. Dit is decretaal zo voorzien. 
 
Raadslid Veraart (SP.a) vindt de klassen in het basisonderwijs wel heel groot. Hierover wordt 
reeds gemord in én om de basisschool Kadrie. 
 
Schepen Van den Bergh (CD&V) is zich hier van bewust maar voegt er wel aan toe dat er 
voldoende bijkomende ondersteuning via de zorgleerkrachten. 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
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Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 17 december 2010 houdende de codificatie 
betreffende het secundair onderwijs, inzonderheid Titel 2, hoofdstuk 1/1; 
 
Gelet op het decreet van 9 november 2011 over het inschrijvingsrecht in het onderwijs; 
 
Gelet op het decreet van 2 april 2004 over de participatie op school en de Vlaamse 
onderwijsraad; 
 
Gelet op de omzendbrief SO/2012/01 betreffende het inschrijfrecht en de aanmeldings-
procedure in het secundair onderwijs; 
 
Overwegende dat elk schoolbestuur voor het eerste leerjaar van de eerste graad van haar 
scholen of vestigingsplaatsen de capaciteit moet bepalen op niveau van het structuur-
onderdeel of op niveau van een combinatie van beide structuuronderdelen; 
 
Overwegende dat elk schoolbestuur voor het tweede leerjaar van de eerste graad, de tweede 
en de derde graad de capaciteit kan bepalen op het niveau van de school, de 
vestigingsplaats, het structuuronderdeel of een combinatie van twee of meerdere 
structuuronderdelen; 
 
Gelet op het feit dat een schoolbestuur de capaciteit moet bepalen vóór de start van de 
inschrijvingsperiode; dat de inschrijvingsperiode voor Gitok eerste graad start op dinsdag 15 
maart 2016;  
 
Overwegende dat het schoolbestuur de capaciteit bekend maakt vóór de start van de 
inschrijvingsperiode aan alle belanghebbenden (ouders, CLB, andere scholen,…); dat het 
schoolbestuur hiervoor best maximaal gebruik maakt van de eigen communicatiekanalen 
(vb. eigen website, elektronische nieuwsbrief …); 
 
Overwegende dat de directie van Gitok eerste graad voorstelt om de capaciteit voor het 
eerste leerjaar vast te leggen op 170 leerlingen; dat het daarbij steeds mogelijk is om de 
capaciteit te verhogen; 
 
Gelet op de toelichting door de schepen bevoegd voor onderwijs; 
 
Overwegende dat de gemeenteraad geen opmerkingen formuleert bij het voorstel van de 
directie van Gitok eerste graad; 
 
BESLUIT: met 24 jastemmen van Bianca Veraart, Stijn de Koning, Maggy Beyers, Stefanie 
Van Looveren, Didier Van Aert, Jan Oerlemans, Wies Peeters, Jan Breugelmans, Silke 
Lathouwers, Sandra Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De Bock, René 
Francken, Dirk Van Peel, David Cleiren, Jozef Duerloo, Clarisse De Rydt, Nick Brosens, 
Veerle De Block, Pieter Brosens, Jan Van Esbroeck, Hans De Schepper, Alfons Dierckx en 
Lukas Jacobs. 
 
Artikel 1.- 
De gemeenteraad keurt de capaciteitsbepaling voor het eerste leerjaar van Gitok eerste 
graad (Kapellensteenweg 501 te Kalmthout) goed. 
 
De capaciteit wordt voor het eerste leerjaar van de eerste graad vanaf 1 september 2016 
beperkt tot 170 leerlingen (A- en B-stroom). 
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Art. 2.-  
De directie van Gitok is gemachtigd om erop toe te zien dat de norm niet wordt overschreden. 
 
Art. 3.- 
De directie is verplicht om de maximumcapaciteit en de inschrijvingsperiode bekend te maken 
aan alle belanghebbenden. 
 
Art. 4.- 
Een kopie van dit besluit zal bezorgd worden aan de directie Gitok, de schepen van onderwijs 
en de coördinerend directeur van de scholengemeenschap. 
 
7. Goedkeuring van de capaciteitsbepaling voor de gemeentelijke basisschool Kadrie. 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2007 en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 en latere wijzigingen, meer bepaald 
de artikelen 37 novies, 37 decies en 37 indecies die handelen over de capaciteitsbepaling; 
 
Gelet op het decreet van 25 november 2001 betreffende het inschrijfrecht en latere 
wijzigingen; 
 
Gelet op het feit dat een schoolbestuur verplicht is voor al zijn basisscholen de capaciteit te 
bepalen: 

- op niveau van de school, 
- op niveau van de vestigingsplaats, 
- op niveau kleuteronderwijs, 
- op niveau lager onderwijs; 

 
Gelet op het feit dat een schoolbestuur de capaciteit moet bepalen voorafgaand aan de 
inschrijvingsperiode; dat de inschrijvingsperiode voor de gemeentelijke basisschool Kadrie 
start op 1 maart 2016;  
 
Overwegende dat het schoolbestuur de capaciteit bekend maakt vóór de start van de 
inschrijvingsperiode aan alle belanghebbenden (ouders, CLB, andere scholen,…); dat het 
schoolbestuur hiervoor best maximaal gebruik maakt van de eigen communicatiekanalen 
(vb. eigen website, elektronische nieuwsbrief …);  
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 22 juni 2015 waarbij de capaciteit voor de 
gemeentelijke basisschool Kadrie werd vastgelegd op 480 kinderen, waarvan 190 kleuters en 
290 leerlingen lagere school waarbij de maximumcapaciteit van 52 leerlingen per leerjaar 
werd vastgelegd;  
Gelet op het voorstel van de schooldirectie van Kadrie, in overleg met de schoolraad, om de 
capaciteit voor de lagere school te behouden op 290 leerlingen met een maximumcapaciteit 
van 52 leerlingen per leerjaar; dat de directie en de schoolraad voorstelt om de 
maximumcapaciteit voor de kleuters ook te behouden op 190 kleuters inclusief per leeftijd de 
maximumcapaciteit vast te leggen op 52 kleuters; dat de maximumcapaciteit per leeftijd in de 
kleuterschool zal ingevoerd worden vanaf 1 september 2016; 
 
Gelet op de bijeenkomst van de schoolraad in zitting van 16 februari 2016; dat de schoolraad 
instemde met de voorgestelde capaciteitsbepaling; 
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Gelet op de motivatie van de directie en de schoolraad om de maximumcapaciteit per leeftijd 
binnen de kleuterschool vast te leggen, met name: 

- de maximumcapaciteit bepalen in het eerste leerjaar heeft geen nut 
wanneer de maximumcapaciteit in de laatste kleuterklas niet bepaald is; 

- infrastructureel gezien kan de kleuterschool geen extra leerlingen meer 
opvangen; 

- extra kinderen opvangen tijdens het middageten is infrastructureel gezien 
niet haalbaar; 

- de sanitaire voorzieningen binnen de school laten geen extra leerlingen 
toe; 

 
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen instemt met het voorstel van 
de directie en schoolraad van de gemeentelijke basisschool Kadrie; dat het daarbij steeds 
mogelijk is om de capaciteit tijdens de lopende inschrijvingsperiode verder te verhogen; 
 
Gelet op de toelichting door de schepen bevoegd voor onderwijs; 
 
Overwegende dat de gemeenteraad geen opmerkingen formuleert bij het voorstel van de 
directie van de gemeentelijke basisschool Kadrie; 
 
BESLUIT: met 24 jastemmen van Bianca Veraart, Stijn de Koning, Maggy Beyers, Stefanie 
Van Looveren, Didier Van Aert, Jan Oerlemans, Wies Peeters, Jan Breugelmans, Silke 
Lathouwers, Sandra Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De Bock, René 
Francken, Dirk Van Peel, David Cleiren, Jozef Duerloo, Clarisse De Rydt, Nick Brosens, 
Veerle De Block, Pieter Brosens, Jan Van Esbroeck, Hans De Schepper, Alfons Dierckx en 
Lukas Jacobs. 
 
Artikel 1.- 
De gemeenteraad keurt de capaciteitsbepaling voor de gemeentelijke basisschool Kadrie 
(Driehoekstraat 41 te Kalmthout) goed. 
 
De capaciteit voor de lagere school van Kadrie blijft ongewijzigd en wordt bepaald op 290 
leerlingen met een maximumcapaciteit van 52 leerlingen per leerjaar. 
 
De capaciteit voor de kleuterschool blijft bepaald op 190 kleuters met een maximumcapaciteit 
van 52 kinderen per leeftijd. 
 
Art. 2.-  
De directie van Kadrie wordt gemachtigd om erop toe te zien dat de norm niet wordt 
overschreden. 
 
Art. 3.- 
De directie is verplicht om de maximumcapaciteit en de inschrijvingsperiode bekend te maken 
aan alle belanghebbenden. 
 
Art. 4.- 
Een kopie van dit besluit zal bezorgd worden aan de directie Kadrie en aan de schepen van 
onderwijs. 
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GOEDKEURING VAN HET VERSLAG. 
 
8. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 25 januari 2016 van de 
gemeenteraad. 
 
De gemeenteraad keurt het verslag van de vergadering van 25 januari 2016 unaniem goed. 
 
TOEGEVOEGD AGENDA PUNT  
 
9. Motie over de AED toestellen. Op verzoek van raadslid David Cleiren namens de N-VA 
fractie.. 
 
Raadslid David Cleiren (N-VA) licht het door hem aangebrachte agendapunt uitvoerig toe. 
 
OCMW-voorzitter Dirk Van Peel (CD&V) wenst raadslid David Cleiren (N-VA) te bedanken 
om het dossier van de AED's terug op de agenda te plaatsen. In Kalmthout werd er reeds in 
2008 gestart met de voorbereiding voor het plaatsen van AED's. Enkel de gemeenten Schilde 
en Jabbeke gingen ons hierin vooraf. Samen met het Rode Kruis werden cursussen 
georganiseerd en in 2010 werden de toestellen geplaatst in onze gemeente. Kalmthout werd 
dan ook erkend als een hartveilige gemeente. 
Op het vlak van hartziekten is preventie zeer belangrijk: er gebeuren 10.000 hartinfarcten per 
jaar in België, dit zijn er meer dan 30 per dag. We zijn dus ten zeerste overtuigd van de ernst 
van de kwestie. 
 
Een AED-toestel kost ongeveer 3.000 euro. Er werd voor dit jaar nog één toestel gebudget-
teerd. De plaatsing ervan zal nog worden besproken in de Welzijnsraad en in de Huisartsen-
kring. Ook de gemeentelijke ambulancedienst en de brandweer hebben een AED-toestel in 
gebruik. De vraag naar uitbreiding moet onderzocht worden. We bekijken nu of het niet 
interessant zou zijn om in 2017 een mobiel AED-toestel te voorzien dat kan worden gebruikt 
bij grotere evenementen. Misschien moet er onderzocht worden of onze lokale politiediensten 
een dergelijk toestel kunnen gebruiken. 
 
In Nederland zijn er erg veel AED's geplaatst maar is er ondertussen de vraag ontstaan naar 
de kostprijs ervan en de effectiviteit van deze toestellen. De vraag van het raadslid Cleiren is 
de ideale gelegenheid om dit dossier terug enige ruchtbaarheid te geven. Verder wordt er in 
Kalmthout ook ingezet op preventie: er werden in het dienstencentrum reeds infosessies 
georganiseerd voor het personeel van de gemeente en het OCMW. Ook verenigingen 
worden aangezet om in te zetten op preventie. Er bestaat ook een zeer interessante DVD van 
het Rode Kruis over de AED's. 
 
Schepen van sport Maarten De Bock (CD&V) voegt er nog aan toe dat tijdens de Algemene 
Vergadering van de sportraad die verleden zaterdag doorging dit dossier ook ter sprake 
kwam. Er zijn reeds twee infosessies voorzien. Beide sessies voor telkens 25 personen en 
die doorgaan op 23 maart 2016 en 9 mei 2016 zijn reeds volgeboekt. Er zullen bijkomende 
sessies worden georganiseerd. Tijdens deze sessies zal de basis-EHBO worden aangeleerd 
en zal er ook aandacht worden gegeven aan het omgaan met de AED. 
 
Gelet op de continu publieke toegankelijkheid van vijf AED-toestellen in Kalmthout sinds 
2012; 
 
Gelet op verschillende onderzoeken waaruit blijkt dat slechts 5 à 10% van de slachtoffers een 
plotse hartstilstand buiten het ziekenhuis overleeft; 



                    

18 / 20 
 

 

 
Gelet op het feit dat het gebruik van een AED binnen de 6 minuten de overlevingskans bij 
ventrikelfibrillaties doet stijgen naar 50 tot 70%;  
 
Gelet op het feit dat ons land slechts beschikt over 6.000 toestellen, tegenover naar schatting 
90.000 stuks in Nederland; 
 
Gelet op de huidige, suboptimale spreiding van de AED-toestellen in onze gemeente; 
 
Gelet op verzoek van raadslid David Cleiren namens de N-VA fractie;  
 
BESLUIT: met 24 jastemmen van Bianca Veraart, Stijn de Koning, Maggy Beyers, Stefanie 
Van Looveren, Didier Van Aert, René Francken, Wies Peeters, Jan Breugelmans, Silke 
Lathouwers, Sandra Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De Bock, Jan 
Oerlemans, Dirk Van Peel, David Cleiren, Jozef Duerloo, Clarisse De Rydt, Nick Brosens, 
Veerle De Block, Pieter Brosens, Jan Van Esbroeck, Hans De Schepper, Alfons Dierckx en 
Lukas Jacobs. 
 
Artikel 1.- 
De gemeenteraad beslist om in overleg met de Kalmthoutse huisartsen en Welzijnsraad te 
onderzoeken of de aankoop van extra AED-toestellen nuttig kan zijn, bijvoorbeeld aan het 
Sportpark Heikant, vormingscentrum De Vroente en/of de kleine Gitok, of om uit te lenen aan 
verenigingen en burgers tijdens manifestaties. 
 
Art. 2.- 
Er wordt een verzoek gericht aan de Provincie Antwerpen en de Brandweerzone Rand om 
hun AED-toestellen (Arboretum & brandweerkazerne) op een continu publiek toegankelijke 
plaats te bevestigen. 
 
Art. 3.- 
Er zal de nodige communicatie gevoerd worden om deze nieuwe toestellen, samen met de 
reeds geplaatste toestellen, in het collectieve Kalmthouts geheugen te brengen en te houden. 
Er zal opnieuw een aanbod van klassieke reanimatie (hartmassage + beademing) 
georganiseerd worden voor scholen, verenigingen en geïnteresseerden. 
 
 
MONDELINGE VRAGEN. 
 
1. Raadslid Jan Van Esbroeck (N-VA) heeft een aantal bemerkingen over het uitvoeringsplan 
"Milieuverantwoord beheer van huishoudelijk afvalstoffen". Wat zijn de bemerkingen en 
opmerkingen van de gemeente Kalmthout hier in? Waarom werd er hierover niet van 
gedachten gewisseld in een commissie of tijdens de gemeenteraad? 
 
Schepen van milieu Maarten De Bock (CD&V) zegt dat de belangenbehartiging van ons 
bestuur gebeurt door de VVSG, Interafval en IGEAN. Het plan bedraagt 128 pagina's en 
concrete opmerkingen hierover mogen steeds worden doorgegeven tot en met 10 maart 
2016. De raad van bestuur van IGEAN zelf zal hierover vergaderen op woensdag 2 maart 
2016. 
 
Raadslid Van Esbroeck (N-VA) uit zijn verwondering waarom dit dossier niet werd besproken 
noch op de gemeenteraad, noch op de milieuraad of op een raadscommissie. Hij vraagt naar 
de bemerkingen of opmerkingen van ons bestuur. Er bestaat toch enige discussie over de 
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verdeling op basis van de Belfius-verdeling van de lokale besturen? Is er sprake van een 
discrepantie tussen rijke en arme gemeenten? Welk debat werd er hier gevoerd? 
 
Schepen De Bock (CD&V) stelt zich de vraag waarom het raadslid nu pas voorstelt om dit 
plan te bespreken in de gemeenteraad. Hij had die vraag ook kunnen stellen bij het begin van 
het openbaar onderzoek. Wij sluiten ons aan bij de opmerkingen van IGEAN en die 
opmerkingen kan het raadslid uiteraard krijgen. Kalmthout kent niet echt problemen rond 
huishoudelijk afval: het jaarlijks huishoudelijk afval dat we mogen aanbieden per persoon, 
stijgt zelfs van 120 kg naar 139 kg. Wij zullen wel werken aan het blijvend stimuleren van 
onze dalende trends. De opmerkingen van raadslid Van Esbroeck (N-VA) over de koppeling 
van het verbruik aan de Belfius-indeling kloppen. Zo worden bijvoorbeeld aan de 
buurgemeenten Schilde en Zoersel totaal andere maximumcijfers opgelegd. 
 
Raadslid Jan Van Esbroeck (N-VA) vraagt om - als blijkt dat het debat hieromtrent terug zou 
oplaaien – om dat dan te behandelen in de gemeenteraad. Hij vraagt ook dat er ook rekening 
zou gehouden worden met de opmerkingen van IGEAN. 
 
2. Raadslid Jan Van Esbroeck (N-VA) heeft vernomen dat er op basis van een initiatief van 
de Welzijnsraad een brief werd verzonden aan de locale horecazaken met de vraag om deel 
te nemen aan de actie van de plaspunten. Hij vraagt waarom de horeca-ondernemers niet 
vooraf werden aangesproken. Er is nu wrevel ontstaan bij deze ondernemers. Er moeten 
vooraf afspraken worden gemaakt vooraleer een dergelijke actie wordt opgestart. 
 
OCMW-voorzitter Dirk Van Peel (CD&V) zegt dat dit initiatief werd opgestart op vraag van de 
Ouderenadviesraad en de Welzijnsraad. Deze actie werd geïnitieerd door de provincie. Voor 
de openbare gebouwen werden er al stickers aangebracht. De horecazaken in Kalmthout 
werden inderdaad aangeschreven en er werd in de brief vermeld dat er eventueel een plaats-
bezoek kon doorgaan. De actie legt geen enkele verplichting op aan de horecazaken. De 
brief was ook in een vriendelijke stijl geschreven met de hoop op een snelle respons. Heel 
wat vrijwilligers van de Ouderenadviesraad wensten zich in te zetten voor deze actie. 
 
Raadslid Hans De Schepper (GROEN) verwijst naar een Koninklijk Besluit waarin staat dat 
de horeca-uitbaters geen geld mogen vragen voor een toiletbezoek. Hierop is in het verleden 
steeds negatief op gereageerd door de beroepsfederatie Horeca Vlaanderen. 
 
De voorzitter vindt de plaspunten een goed initiatief. Het blijft bij een vrijblijvende vraag van 
het bestuur. Men mag van de bezoeker ook enige hoffelijkheid verwachten: een consumptie 
gebruiken bij een toiletbezoek mag niet echt een probleem zijn. 
 
3. Raadslid Clarisse De Rydt (N-VA) wenst meer informatie over een infoavond die werd 
georganiseerd in het Arboretum. Het ging meer specifiek over de bouw van 15 assistentie-
woningen. Kan de voorzitter hier iets meer over vertellen? 
 
De voorzitter antwoordt dat het inderdaad gaat over de bouw van 15 assistentiewoningen in 
de Hoeve Brughmans door de firma Ageres. Het openbaar onderzoek loopt ondertussen en 
er werd dus nog geen stedenbouwkundige vergunning afgeleverd. De hoeve zelf zou worden 
behouden in het voorliggende ontwerp. 
 
4. Raadslid Clarisse De Rydt (N-VA) vraagt om ondoorzichtige hekken te plaatsen aan het 
kerkhof van Heide. Zij heeft klachten gekregen van inwoners dat het kerkhof van aan de 
straatkant te zichtbaar is voor passanten. 
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De voorzitter zal dit doorgeven aan de bevoegde gemeentelijke diensten. 
 
5. Raadslid Clarisse De Rydt (N-VA) las in het verslag van 1 februari 2016 van het college 
van burgemeester en schepenen dat er een studiedag zal worden georganiseerd in verband 
met het parochiekerkenplan. Over wat gaat dit? 
 
De voorzitter antwoordt dat IGEAN inderdaad een studiedag zal organiseren over dit 
parochiekerkenplan. IGEAN polste naar de interesse van de vennoten: Kalmthout heeft 
hierop positief geantwoord.  
 
6. Raadslid Hans De Schepper (GROEN) las in de Gazet Van Antwerpen van 13 februari 
2016 een artikel waarin stond dat schepen Koen Kennes van Antwerpen de bevoegde 
schepenen van mobiliteit van de verkeersregio Antwerpen heeft uitgenodigd voor een debat 
over de mobiliteit in het Antwerpse. Heeft Kalmthout een dergelijke uitnodiging gekregen? 
 
Schepen van mobiliteit Jef Van den Bergh (CD&V) antwoordt dat hij tot op vandaag geen 
dergelijke uitnodiging heeft ontvangen. 
 
 
De voorzitter sluit de zitting om 21.00 uur. 
 
 
 
Bij bevel: 
De secretaris      de voorzitter 


