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Gemeenteraad 
 
Datum: 20 juni 2016. 

 
Aanwezig: L. Jacobs, burgemeester-voorzitter ; M. De Bock, J. Van den Bergh, S. 
Hoppenbrouwers, S. Lathouwers, J. Oerlemans, schepenen ; 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, raadsleden ; V. Gabriels, secretaris. 
 
Verontschuldigd: D. Van Peel, voorzitter RMW ; C. De Rydt, raadslid. 
 
De voorzitter opent de zitting te 20.00 uur. 
 
Bij lottrekking wordt raadslid Stefanie Van Looveren (CD&V) 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. Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout: goedkeuring van de oprichting en de statuten. 
 
2. Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout: aanstelling van de leden van de raad van bestuur. 
 
3. Autonoom gemeentebedrijf Kalmthout: goedkeuring van de ontwerpovereenkomst tot 
vestiging van een erfpacht voor het gemeentelijk zwembad. 
 
4. Goedkeuring van overdracht van de overheidsopdracht van het gemeentebestuur naar het 
Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout in het kader van de renovatiewerken aan het 
gemeentelijk zwembad. 
 
Financieel beleid. 
 
5. Kennisname van de jaarrekening en het bijhorende jaarverslag voor het dienstjaar 2015 
van het OCMW. 
 
Patrimonium. 
 
6. Verkavelingsaanvraag Palmers voor Van Hul - Kinderwelzijnstraat: zaak van de wegen. 
 
7. Verkavelingsaanvraag Gotemans voor Matthyssen - hoek Heikantstraat met Den 
Akkerweg: zaak van de wegen. 
 
8. Verkavelingsaanvraag Oidtmann – Rozendreef : zaak van de wegen. 
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9. Aanvraag stedenbouwkundige vergunning Aquafin – Acacialaan: zaak van de wegen. 
 
10. Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst voor samengevoegde opdrachten van 
werken in het kader van de module 13: studie voor de aanleg van fietsvoorzieningen 
langsheen de N111 Putsesteenweg te Kalmthout vanaf het kruispunt met de Nieuwe Dreef en 
de grens met Kapellen. 
 
Onderwijs. 
 
11. Goedkeuring van de raming van de uitgaven voor de leerlingen van de basisschool 
Kadrie. 
 
12. Goedkeuring van de raming van de uitgaven voor de leerlingen van de basisschool 
Maatjes. 
 
13. Goedkeuring van het nascholingsplan voor de basisschool Kadrie. 
 
14. Goedkeuring van het nascholingsplan voor de basisschool Maatjes. 
 
15. Goedkeuring van het pedagogisch project voor de basisschool Kadrie. 
 
16. Aanwending van het lestijdenpakket voor de basisschool Maatjes voor het schooljaar 
2016-2017  
 
17. Aanwending van het lestijdenpakket voor de basisschool Kadrie voor het schooljaar 2016-
2017. 
 
18. Goedkeuring van de raming van de uitgaven voor de leerlingen van Gitok eerste graad en 
Gitok bovenbouw voor het schooljaar 2016-2017. 
 
19. Goedkeuring van de schoolreglementen van Gitok eerste graad en Gitok bovenbouw voor 
het schooljaar 2016-2017. 
 
Intergemeentelijke samenwerking. 
 
20. Toelichting door de bestuurders in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. 
 
Goedkeuring van het verslag. 
 
21. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 30 mei 2016 van de gemeenteraad. 
 
 
GEHEIME ZITTING 
 
 
Nihil 
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 V E R S L A G 
 =========== 
OPENBARE ZITTING  
 
ALGEMEEN BELEID. 
 
1. Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout: goedkeuring van de oprichting en de statuten. 
 
De voorzitter licht dit agendapunt toe aan de raadsleden. 
 
Raadslid Hans De Schepper (GROEN) heeft geen problemen met de strategische 
doelstellingen. Hij meldt wel dat hij zich zal onthouden bij de agendapunten 1 tot en met 4. 
Deze beslissing is gebaseerd op het feit dat een autonoom gemeentebedrijf een commerciële 
ingesteldheid heeft en hij verwijst ook naar een artikel in Het Laatste Nieuws van 15 juni 
2016. In dit artikel wordt verwezen naar de problemen die er in Gent zijn ontstaan rond de 
btw-constructie die werd opgezet door Farys. 
 
Raadslid Jan Van Esbroeck (N-VA) heeft vragen bij het artikel 14 van de statuten. De 
gemeentesecretaris zegt dat heel wat praktische afspraken rond het autonoom gemeente 
bedrijf nog moeten worden geregeld in het huishoudelijk reglement van het autonoom 
gemeentebedrijf. Hij vraagt of er personeel zal worden aangeworven voor het autonoom 
gemeentebedrijf. Er wordt geantwoord dat dit voorlopig niet het geval zal zijn. 
 
Raadslid Jan Van Esbroeck (N-VA) vraagt wie de verliezen van het autonoom 
gemeentebedrijf op zich zal nemen. Hij duidt hierbij op het artikel 31 van de ontwerpstatuten. 
De gemeentesecretaris antwoordt dat een autonoom gemeentebedrijf werkt zoals een privé-
bedrijf. Een dergelijk bedrijf kan winst of verlies maken: winsten of verliezen worden gedragen 
door de aandeelhouder. Bij een autonoom gemeentebedrijf is er maar sprake van één 
aandeelhouder en dat is het gemeentebestuur. 
 
Raadslid Fons Dierckx (SP.a) vindt het spijtig dat de voorliggende statuten niet werden 
besproken in een raadscommissie. Hij heeft volgende opmerkingen: 
- in het artikel 3 is er sprake van een aantal projecten. Het project "Zonnedauw" is voorbarig; 
- hij is akkoord met de opname van de ganse gemeenteraad als raad van bestuur van het 
autonoom gemeentebedrijf; 
- op het vlak van vergoedingen is er sprake van een overlapping; 
- hij zou het democratischer vinden dat er in de directieraad ook leden van de oppositie 
zouden zetelen; 
- hij verwijst ook naar de verdeling van winst en verlies; 
- wat zal er gebeuren met de wettelijke reserves? 
- belangrijk is een voorakkoord met het lokaal BTW-kantoor. 
 
De voorzitter antwoordt dat de overlappende passage rond de vergoedingen zal worden 
geschrapt. Hij vindt dat de directieraad en de raad van bestuur een democratische 
afspiegeling zijn van het college van burgemeester en schepenen én van de gemeenteraad. 
 
Raadslid Jan Van Esbroeck (N-VA) voegt er aan toe dat de toevoeging van een oppositielid 
aan de directieraad een breder politiek draagvlak zou creëren en dit zou zeker een 
meerwaarde betekenen. 
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De voorzitter repliceert dat beide organen van het autonoom gemeentebedrijf een perfecte 
afspiegeling zijn van de democratische toetsing. Dit is nuttig en levert continuïteit. Het is 
belangrijk om goed samen te werken. 
 
Schepen van financiën Maarten De Bock (CD&V) voegt er nog aan toe dat de 
ontwerpstatuten zoals afgesproken in de laatste raadscommissie vooraf werden bezorgd aan 
alle raadsleden. 
 
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 motiveringsverslag van het college van burgemeester en schepenen waarin de 
voor- en de nadelen van de externe verzelfstandiging als autonoom gemeentebedrijf 
tegenover elkaar worden afgewogen en wordt aangetoond dat het beheer binnen de 
gemeente niet dezelfde voordelen kan bieden; 
 
Gelet op het ontwerp van statuten voor het Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout; 
 
Overwegende dat de oprichting van een autonoom gemeentebedrijf voor het 
gemeentebestuur een beter management van het beheer van het patrimonium mogelijk 
maakt; 
 
Gehoord de voorzitter; 
 

BESLUIT: met 21 jastemmen van 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, Jozef Duerloo, Sigrid Van Heybeeck, Nick 
Brosens, Veerle De Block, Pieter Brosens, Jan Van Esbroeck, Alfons Dierckx, Bianca 
Veraart, Stijn de Koning, Maggy Beyers en Lukas Jacobs en 1 onthouding van Hans De 
Schepper. 
 

Artikel 1.- 
De gemeenteraad beslist om op grond van het motiveringsverslag van het college van 
burgemeester en schepenen over te gaan tot de oprichting van het Autonoom 
Gemeentebedrijf Kalmthout. 
 
Art. 2.- 
De gemeenteraad keurt de statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout goed. De 
statuten gaan hierbij integraal als bijlage. 
 
Art. 3.- 
Deze oprichtingsbeslissing wordt, samen met het in het artikel 1 bedoelde 
motiveringsverslag en met de in het artikel 2 bedoelde statuten, binnen de dertig dagen 
verzonden aan de Vlaamse Regering. 
 
2. Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout: aanstelling van de leden van de raad van bestuur. 
 
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 raadsbesluit van vandaag betreffende de goedkeuring van de oprichting en de 
statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout (afgekort AGB Kalmthout), meer 



                    

5 / 28 

 

 

bepaald de artikelen 6 tot en met 16; 
 
Overwegende dat in het artikel 6 van de statuten bepaald is dat alle gemeenteraadsleden lid 
zijn van de raad van bestuur van het AGB Kalmthout;  
 

BESLUIT: met 21 jastemmen van 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, Jozef Duerloo, Sigrid Van Heybeeck, Nick 
Brosens, Veerle De Block, Pieter Brosens, Jan Van Esbroeck, Alfons Dierckx, Bianca 
Veraart, Stijn de Koning, Maggy Beyers en Lukas Jacobs en 1 onthouding van Hans De 
Schepper. 
 

Enig artikel.- 
De gemeenteraad stelt volgende raadsleden aan als bestuurder van de raad van bestuur van 
het AGB Kalmthout: 
Lukas Jacobs,     Alfons  Dierckx, 
Maarten De Bock,    Didier Van Aert, 
Jef Van den Bergh,    Maggy Beyers, 
Sandra Hoppenbrouwers,   Jan Van Esbroeck, 
Silke Lathouwers,    Stefanie Van Looveren, 
Jan Oerlemans,     Jef Duerloo, 
Dirk Van Peel,     David Cleiren, 
René Francken,     Stijn de Koning, 
Hans De Schepper,    Veerle De Block, 
Clarisse De Rydt,    Bianca Veraart, 
Wies Peeters,     Nick Brosens, 
Jan Breugelmans,    Pieter Brosens. 
Sigrid Van Heybeeck 
 
3. Autonoom gemeentebedrijf Kalmthout: goedkeuring van de ontwerpovereenkomst tot 
vestiging van een erfpacht voor het gemeentelijk zwembad. 
 
De voorzitter geeft toelichting bij dit agendapunt. 
 
Raadslid Fons Dierckx (SP.a) wijst op het feit dat de agendapunten 3 en 4 nog moeten 
worden goedgekeurd door de diensten van de gouverneur en door het Agentschap 
Binnenlands Bestuur. 
 
De gemeentesecretaris antwoordt dat voor beslissingen rond de autonome 
gemeentebedrijven specifieke toezichtsregels gelden. 
 
Raadslid Jan Van Esbroeck (N-VA) vraagt wat er zal gebeuren met het personeel van het 
zwembad. 
 
De voorzitter antwoordt dat er voor hen niets zal veranderen. 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, meer bepaald het artikel 
232 en volgende betreffende het autonoom gemeentebedrijf; 
 
Gelet op het raadsbesluit van heden betreffende de goedkeuring van de oprichting en de 
statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout (afgekort AGB Kalmthout); 
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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; 
 
Gehoord de voorzitter; 
 
BESLUIT: met 21 jastemmen van 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, Jozef Duerloo, Sigrid Van Heybeeck, Nick 
Brosens, Veerle De Block, Pieter Brosens, Jan Van Esbroeck, Alfons Dierckx, Bianca 
Veraart, Stijn de Koning, Maggy Beyers en Lukas Jacobs en 1 onthouding van Hans De 
Schepper. 
 

Artikel 1.- 
De gemeenteraad keurt het ontwerp van erfpachtovereenkomst voor 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 college van burgemeester en schepen wordt belast met de onderhandeling en 
ondertekening van deze erfpachtovereenkomst. 
 
4. Goedkeuring van 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 raadsbesluit van vandaag waarbij de oprichting en de statuten van het 
Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout (afgekort AGB Kalmthout) werden goedgekeurd; 
 
Gelet op het raadsbesluit van vandaag waarbij een overeenkomst voor het afsluiten van een 
erfpacht tussen het gemeentebestuur en het AGB Kalmthout werd goedgekeurd; dat met 
deze 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 de beslissing van 29 maart 2016 van het college van burgemeester en schepenen 
waarbij het college het bestek OW2016/07 voor de aanpassing van de 
waterbehandelingsinstallatie van het gemeentelijke zwembad goedkeurde; dat het college 
van burgemeester en schepenen als keuze voor de wijze van gunning de procedure van de 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking verkoos en dat zij ook haar akkoord 
verleende voor de te aan schrijven firma's; dat het hier ging om de firma's Lotec bvba uit 
Heverlee, KJ Pools uit Wechelderzande en Wattec nv uit Gavere; 
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Gelet op het feit dat het college van burgemeester en schepenen op 23 mei 2016 de opdracht 
voor de aanpassing van de waterbehandelingsinstallatie van het gemeentelijke zwembad 
toewees aan de firma Wattec nv (Liefkenswegel 5 te 9890 Gavere) voor de prijs van 
92.140,29 euro inclusief btw; 
Gelet op het feit dat de firma Wattec nv van de sluiting van de opdracht in kennis werd 
gesteld met een aangetekende brief op 31 mei 2016; 
 
Overwegende dat het beheer van het gemeentelijke zwembad zal worden overgedragen door 
het gemeentebestuur aan het AGB Kalmthout; dat deze overdracht dus ook inhoudt dat de 
overheidsopdracht voor het aanpassen van de waterbehandelingsinstallatie van het 
gemeentelijk zwembad door het gemeentebestuur moet worden overgedragen aan het AGB 
Kalmthout; dat dit uiteraard inhoudt dat het AGB Kalmthout vanaf de overdracht van de 
overheidsopdracht zal fungeren als bouwheer bij alle renovatiewerken aan het gemeentelijk 
zwembad; 
 
Overwegende dat er geen wijzigingen of veranderingen worden aangebracht aan deze  
overheidsopdracht zodat de opdrachtnemer Wattec nv geen schade zal lijden; 
 
Gehoord de voorzitter; 
 
BESLUIT: met 21 jastemmen van 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, Jozef Duerloo, Sigrid Van Heybeeck, Nick 
Brosens, Veerle De Block, Pieter Brosens, Jan Van Esbroeck, Alfons Dierckx, Bianca 
Veraart, Stijn de Koning, Maggy Beyers en Lukas Jacobs en 1 onthouding van Hans De 
Schepper. 
 

Artikel 1.- 
De gemeenteraad keurt 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), goed. Deze overheidsopdracht wordt overgedragen aan 
het Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout (Kerkeneind 13 te 2920 Kalmthout). 
 
Art. 2.- 
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met het sturen van een 
aangetekende brief aan de firma Wattec nv (Liefkenswegel 5 te 9890 Gavere) waarin gemeld 
wordt dat de overheidsopdracht zoals gegund op 23 mei 2016 door het college van 
burgemeester en schepenen, wordt overgedragen aan het Autonoom Gemeentebedrijf 
Kalmthout (Kerkeneind 13 te 2920 Kalmthout). 
 
 
FINANCIEEL BELEID. 
 
Raadslid David Cleiren (N-VA) komt de raadzaal binnen om 20.35 uur 
 
5. Kennisname van de jaarrekening en het bijhorende jaarverslag voor het dienstjaar 2015 
van het OCMW. 
 
De voorzitter geeft het woord aan raadslid Wies Peeters (CD&V) die met een presentatie de 
jaarrekening en het bijhorende jaarverslag voor het dienstjaar 2015 toelicht. 
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Gelet op het artikel 174 §2 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie 
van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn dat aan de gemeenteraad de mogelijk-
heid geeft om binnen de 50 dagen na de bezorging van de jaarrekening van het OCMW zijn 
opmerkingen ter kennis te brengen aan de provinciegouverneur; 
 
Gelet op het besluit van 23 mei 2016 van de raad voor maatschappelijk welzijn waarbij de 
jaarrekening voor het dienstjaar 2015 en het bijhorende jaarverslag werden goedgekeurd; 
 
Gelet op de brief toegekomen op het gemeentebestuur op 8 juni 2016 vanwege het OCMW 
van Kalmthout waarbij het gemeentebestuur van Kalmthout in kennis wordt gesteld van het 
feit dat de jaarrekening voor het dienstjaar 2015 werd vastgesteld in de vergadering van 23 
mei 2016 van de raad voor maatschappelijk welzijn; 
 
Overwegende dat de gemeenteraad kennis neemt van de jaarrekening voor het dienstjaar 
2015 van het OCMW van Kalmthout én eveneens kennis neemt van het bijhorende 
jaarverslag; dat er geen opmerkingen worden geformuleerd vanuit de gemeenteraad; 
 
Gehoord de toelichting van de voorzitter van het OCMW; 
 
BESLUIT:  
 
Artikel. 1.-  
De gemeenteraad neemt kennis van de jaarrekening voor het dienstjaar 2015 van het OCMW 
samen met het bijhorende jaarverslag. Er worden geen opmerkingen geformuleerd. 
 
Art. 2.- 
Een kopie van deze beslissing zal ter kennisgeving worden bezorgd aan de 
provinciegouverneur van Antwerpen én aan het OCMW. 
 
 
PATRIMONIUM. 
 
6. Verkavelingsaanvraag Palmers voor Van Hul - Kinderwelzijnstraat: zaak van de wegen. 
 
De voorzitter geeft toelichting bij dit agendapunt. 
 
Raadslid Hans De Schepper (GROEN) meldt dat het perceel waarvan sprake is, momenteel 
reeds te koop staat. 
 
De voorzitter antwoordt dat het perceel slechts kan worden verkocht als er door het bestuur 
een verkoopbaarheidsattest werd afgeleverd. Vroeger kan er niet worden verkocht. 
 
Gelet op de aanvraag tot het bekomen van een verkavelingsvergunning, ingediend bij het 
college van burgemeester en schepenen op 11 maart 2016 door de heer Bart Palmers, 
beëdigd landmeter (Starrenhoflaan 44-19 te 2950 Kapellen), voor de consoorten Van Hul 
strekkende tot een aanvraag voor het verkavelen van grond in 1 perceel voor vrijstaande 
bebouwing langsheen de Kinderwelzijnstraat 83 te Kalmthout (kadastraal bekend als Afdeling 
1, sectie F, nummer 57 I6, 57m6, 57n6); 
 
Overwegende dat het het hierboven vermelde eigendom zich situeert in woongebied; 
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Overwegende dat het verkavelingsontwerp voorziet in de kosteloze grondafstand van een 
strook grond met een breedte van 7 meter gelegen over de volledige breedte van het 
eigendom die thans in de wegenisbedding van de Kinderwelzijnstraat is gelegen;  
 
Gelet op de omzendbrief RO 2001/01 van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, 
Innovatie, Media en Ruimtelijke Ordening, waarin, op basis van een aantal arresten van de 
Raad van State, wordt gesteld dat verkavelingen waar een kosteloze grondafstand mee 
gemoeid is, dienen beschouwd te worden als verkavelingen ‘met wegenaanleg’ in de zin van 
het artikel 4.2.17 § 2 van de Vlaamse Codex ruimtelijke ordening; dat de gemeenteraad 
derhalve een beslissing dient te nemen over de zaak van de wegen; 
 
Overwegende dat het artikel 4.2.20 van de Vlaamse Codex ruimtelijke ordening de 
mogelijkheid voorziet voor de vergunningverlenende overheid om bij verkavelings-
vergunningen lasten op te leggen, ondermeer de kosteloze overdracht van gronden die 
bestemd zijn om tot het openbaar domein te behoren; 
 
Overwegende dat het niet meer dan normaal is, en overigens al decennia lang consequent 
door de gemeente wordt toegepast, dat verkavelaars het gedeelte van de bedding van 
openbare wegen, dat tot hun eigendom behoort, kosteloos overdragen aan de gemeente, en 
in voorkomend geval op hun kosten instaan voor de aanleg c.q. uitbreiding van de 
nutsleidingsnetten; 
 
Overwegende dat het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, hierna ‘GRS’ genoemd, definitief 
werd vastgesteld door de Bestendige Deputatie van de Provincieraad van de provincie 
Antwerpen op 10 augustus 2006; dat de gemeenteraad gebonden is door de bindende 
bepalingen van het GRS, met name de bindende bepaling nummer 2. ‘Maatregelen ter 
vervanging van de gemeentelijke woonbehoeftestudie’; dat de voorliggende 
verkavelingsaanvraag, in toepassing van de bindende bepaling 2.2., dient beschouwd als een 
verkavelingsaanvraag waarover de gemeenteraad zich moet uitspreken over de zaak van de 
wegen (thans in toepassing van het artikel 4.2.17 van de Vlaamse Codex ruimtelijke 
ordening); 
 
Gelet op de adviezen van de gemeentelijke dienst openbare werken, de gemeentelijke 
groendienst, de gemeentelijke milieudienst en het Agentschap Natuur en Bos; 
 
Gehoord de voorzitter; 
 
BESLUIT:  met 23 jastemmen van 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, David Cleiren, Jozef Duerloo, Sigrid Van 
Heybeeck, Nick Brosens, Veerle De Block, Pieter Brosens, Jan Van Esbroeck, Hans De 
Schepper, Alfons Dierckx, Bianca Veraart, Stijn de Koning, Maggy Beyers en Lukas Jacobs. 
 
Artikel. 1- 
De gemeenteraad gaat principieel akkoord met het voorgelegde verkavelingsontwerp 
strekkende tot het verkavelen van grond in 1 perceel voor vrijstaande bebouwing langsheen 
de Kinderwelzijnstraat 83 te Kalmthout (kadastraal bekend als Afdeling 1, sectie F, nummer 
57 I6, 57m6, 57n6), op voorwaarde dat een strook grond met een breedte van 7 meter 
gelegen over de volledige breedte van het eigendom, die thans in de wegenisbedding van de 
Kinderwelzijnstraat is gelegen, met een oppervlakte van 420m², kosteloos wordt 
overgedragen aan de gemeente Kalmthout. 
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Art. 2- 
Het in het artikel 1 vermelde gedeelte van de Kinderwelzijnstraat dient door de verkavelaar 
kosteloos overgedragen te worden aan de gemeente Kalmthout door middel van een 
notariële akte waarvan de kosten ten laste vallen van de verkavelaar, vooraleer de 
verkaveling wordt uitgevoerd of één perceel te koop wordt aangeboden. 
 
Art. 3- 
In voorkomend geval dient de verkavelaar op zijn kosten in te staan voor de aanleg c.q. 
uitbreiding van de resp. nutsleidingsnetten voor gas, water, elkctriciteit, openbare verlichting 
en TV-distributie. 
 
Art. 4- 
De voorwaarden zoals opgelegd in de adviezen van de gemeentelijke dienst openbare 
werken, de gemeentelijke groendienst, de gemeentelijke milieudienst en het Agentschap 
Natuur en Bos dienen stipt te worden nageleefd. 
 
Art. 5- 
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de verdere uitvoering van dit 
besluit. 
 
7. Verkavelingsaanvraag Gotemans voor Matthyssen - hoek Heikantstraat met Den 
Akkerweg: zaak van de wegen. 
 
Gelet op de aanvraag tot het bekomen van een verkavelingsvergunning, ingediend bij het 
college van burgemeester en schepenen op 18 maart 2016 door de heer Gotemans André, 
landmeter-expert (Kapelstraat 26 te Essen) voor de heer Matthyssen, strekkende tot een 
aanvraag voor het verkavelen van 2 loten voor open bebouwing op de hoek van de 
Heikantstraat – Den Akkerweg (kadastraal bekend als Afdeling 2, Sectie E 146c, 148e, 152m, 
153n); 
 
Overwegende dat het het hierboven vermelde eigendom zich situeert in woongebied met 
landelijk karakter; 
 
Overwegende dat het verkavelingsontwerp voorziet in de kosteloze grondafstand van een 
strook grond tot op 6 meter uit de as van de weg met een oppervlakte van ongeveer 190m² 
lansheen Den Akkerweg;  
 
Gelet op de omzendbrief RO 2001/01 van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, 
Innovatie, Media en Ruimtelijke Ordening, waarin, op basis van een aantal arresten van de 
Raad van State, wordt gesteld dat verkavelingen waar een kosteloze grondafstand mee 
gemoeid is, dienen beschouwd te worden als verkavelingen ‘met wegenaanleg’ in de zin van 
het artikel 4.2.17 § 2 van de Vlaamse Codex ruimtelijke ordening; dat de gemeenteraad 
derhalve een beslissing dient te nemen over de zaak van de wegen; 
 
Overwegende dat het artikel 4.2.20 van de Vlaamse Codex ruimtelijke ordening de 
mogelijkheid voorziet voor de vergunningverlenende overheid om bij verkavelings-
vergunningen lasten op te leggen, ondermeer de kosteloze overdracht van gronden die 
bestemd zijn om tot het openbaar domein te behoren; 
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Overwegende dat het niet meer dan normaal is, en overigens al decennia lang consequent 
door de gemeente wordt toegepast, dat verkavelaars het gedeelte van de bedding van 
openbare wegen, dat tot hun eigendom behoort, kosteloos overdragen aan de gemeente, en 
in voorkomend geval op hun kosten instaan voor de aanleg c.q. uitbreiding van de 
nutsleidingsnetten; 
 
Overwegende dat het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, hierna ‘GRS’ genoemd, definitief 
werd vastgesteld door de Bestendige Deputatie van de Provincieraad van de provincie 
Antwerpen op 10 augustus 2006; dat de gemeenteraad gebonden is door de bindende 
bepalingen van het GRS, met name de bindende bepaling nummer 2. ‘Maatregelen ter 
vervanging van de gemeentelijke woonbehoeftestudie’; dat de voorliggende 
verkavelingsaanvraag, in toepassing van de bindende bepaling 2.2., dient beschouwd als een 
verkavelingsaanvraag waarover de gemeenteraad zich moet uitspreken over de zaak van de 
wegen (thans in toepassing van het artikel 4.2.17 van de Vlaamse Codex ruimtelijke 
ordening); 
 
Gelet op de adviezen van de gemeentelijke dienst openbare werken, de gemeentelijke 
groendienst, de gemeentelijke milieudienst, de gemeentelijke mobiliteitsdienst en de 
brandweer; 
 
Gehoord de voorzitter; 
 
BESLUIT: met 23 jastemmen van 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, David Cleiren, Jozef Duerloo, Sigrid Van 
Heybeeck, Nick Brosens, Veerle De Block, Pieter Brosens, Jan Van Esbroeck, Hans De 
Schepper, Alfons Dierckx, Bianca Veraart, Stijn de Koning, Maggy Beyers en Lukas Jacobs. 
 
Artikel. 1- 
De gemeenteraad gaat principieel akkoord met het voorgelegde verkavelingsontwerp 
strekkende tot het verkavelen van 2 loten voor open bebouwing op de hoek van de 
Heikantstraat met Den Akkerweg (kadastraal bekend als Afdeling 2, Sectie E 146c, 148e, 
152m, 153n), op voorwaarde dat een strook grond tot op 6 meter uit de as van de weg met 
een oppervlakte van ongeveer 190m² lansheen Den Akkerweg, kosteloos wordt 
overgedragen aan de gemeente Kalmthout. 
 
Art. 2- 
Het in het artikel 1 vermelde gedeelte van Den Akkerweg dient door de verkavelaar kosteloos 
overgedragen te worden aan de gemeente Kalmthout door middel van een notariële akte 
waarvan de kosten ten laste vallen van de verkavelaar, vooraleer de verkaveling wordt 
uitgevoerd of één perceel te koop wordt aangeboden. 
 
Art. 3- 
In voorkomend geval dient de verkavelaar op zijn kosten in te staan voor de aanleg c.q. 
uitbreiding van de resp. nutsleidingsnetten voor gas, water, elektriciteit, openbare verlichting 
en TV-distributie. 
 
Art. 4- 
De voorwaarden zoals opgelegd in de adviezen van de gemeentelijke dienst openbare 
werken, de gemeentelijke groendienst, de gemeentelijke milieudienst, de gemeentelijke 
mobiliteitsdienst en de brandweer dienen stipt te worden nageleefd. 
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Art. 5- 
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de verdere uitvoering van dit 
besluit. 
 
8. Verkavelingsaanvraag Oidtmann – Rozendreef : zaak van de wegen. 
 
Het agendapunt wordt toegelicht door de voorzitter. 
 
Raadslid Hans De Schepper (GROEN) vraagt zich af waarom de volledige bedding van de 
Rozendreef nu moet worden afgestaan door de eigenaar. 
 
De voorzitter antwoordt dat het hier gaat om de rechtzetting van een fout die door het 
Kadaster werd begaan. De volledige wegbedding van de Rozendreef wordt nu overgedragen 
naar het gemeentebestuur en valt nu officieel onder het openbaar domein. 
 
Gelet op de aanvraag tot het bekomen van een verkavelingsvergunning, ingediend bij het 
college van burgemeester en schepenen op 10 februari 2016 door de heer Frédéric 
Oidtmann (Cuylitshofstraat 23 te Kalmthout) voor het verkavelen van 2 kavels voor open 
bebouwing ter hoogte van de Rozendreef 19-21 (kadastraal bekend als Afdeling 1, Sectie F, 
nummer 57 x 16); 
 
Overwegende dat het het hierboven vermelde eigendom zich situeert in woongebied; 
 
Overwegende dat het verkavelingsontwerp voorziet in de kosteloze grondafstand van de 
volledige wegbedding van de Rozendreef met een oppervlakte van 4.620m²;  
 
Gelet op de omzendbrief RO 2001/01 van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, 
Innovatie, Media en Ruimtelijke Ordening, waarin, op basis van een aantal arresten van de 
Raad van State, wordt gesteld dat verkavelingen waar een kosteloze grondafstand mee 
gemoeid is, dienen beschouwd te worden als verkavelingen ‘met wegenaanleg’ in de zin van 
het artikel 4.2.17 § 2 van de Vlaamse Codex ruimtelijke ordening; dat de gemeenteraad 
derhalve een beslissing dient te nemen over de zaak van de wegen; 
 
Overwegende dat het artikel 4.2.20 van de Vlaamse Codex ruimtelijke ordening de 
mogelijkheid voorziet voor de vergunningverlenende overheid om bij verkavelings-
vergunningen lasten op te leggen, ondermeer de kosteloze overdracht van gronden die 
bestemd zijn om tot het openbaar domein te behoren; 
 
Overwegende dat het niet meer dan normaal is, en overigens al decennia lang consequent 
door de gemeente wordt toegepast, dat verkavelaars het gedeelte van de bedding van 
openbare wegen, dat tot hun eigendom behoort, kosteloos overdragen aan de gemeente, en 
in voorkomend geval op hun kosten instaan voor de aanleg c.q. uitbreiding van de 
nutsleidingsnetten; 
 
Overwegende dat het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, hierna ‘GRS’ genoemd, definitief 
werd vastgesteld door de Bestendige Deputatie van de Provincieraad van de provincie 
Antwerpen op 10 augustus 2006; dat de gemeenteraad gebonden is door de bindende 
bepalingen van het GRS, met name de bindende bepaling nummer 2. ‘Maatregelen ter 
vervanging van de gemeentelijke woonbehoeftestudie’; dat de voorliggende 
verkavelingsaanvraag, in toepassing van de bindende bepaling 2.2., dient beschouwd als een 
verkavelingsaanvraag waarover de gemeenteraad zich moet uitspreken over de zaak van de 
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wegen (thans in toepassing van het artikel 4.2.17 van de Vlaamse Codex ruimtelijke 
ordening); 
 
Gelet op de adviezen van de gemeentelijke groendienst, de gemeentelijke milieudienst en het 
Agentschap Natuur en Bos; 
 
Gehoord de voorzitter; 
 
BESLUIT: met 23 jastemmen van 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, David Cleiren, Jozef Duerloo, Sigrid Van 
Heybeeck, Nick Brosens, Veerle De Block, Pieter Brosens, Jan Van Esbroeck, Hans De 
Schepper, Alfons Dierckx, Bianca Veraart, Stijn de Koning, Maggy Beyers en Lukas Jacobs. 
 
Artikel. 1- 
De gemeenteraad gaat principieel akkoord met het voorgelegde verkavelingsontwerp 
strekkende tot het verkavelen van 2 kavels voor open bebouwing ter hoogte van de 
Rozendreef 19-21 (kadastraal bekend als Afdeling 1, Sectie F, nummer 57 x 16) op 
voorwaarde dat de volledige wegbedding van de Rozendreef met een oppervlakte van 
4.620m² kosteloos wordt overgedragen aan de gemeente Kalmthout. 
 
Art. 2- 
Het in het artikel 1 vermelde gedeelte van de Rozendreef dient door de verkavelaar kosteloos 
overgedragen te worden aan de gemeente Kalmthout door middel van een notariële akte 
waarvan de kosten ten laste vallen van de verkavelaar, vooraleer de verkaveling wordt 
uitgevoerd of één perceel te koop wordt aangeboden. 
 
Art. 3- 
In voorkomend geval dient de verkavelaar op zijn kosten in te staan voor de aanleg c.q. 
uitbreiding van de resp. nutsleidingsnetten voor gas, water, elektriciteit, openbare verlichting 
en TV-distributie. 
 
Art. 4- 
De voorwaarden zoals opgelegd in de adviezen van de gemeentelijke groendienst, de 
gemeentelijke milieudienst en het Agentschap Natuur en Bos dienen stipt te worden 
nageleefd. 
 
Art. 5- 
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de verdere uitvoering van dit 
besluit. 
 
9. Aanvraag stedenbouwkundige vergunning Aquafin – Acacialaan: zaak van de wegen. 
 
De voorzitter geeft toelichting bij dit agendapunt. 
 
Raadslid Hans De Schepper (GROEN) vraagt of er een nieuwe wegbedding zal worden 
aangelegd. 
 
De voorzitter antwoordt dat het wegdek zal worden aangepast in functie van het aanwezige 
bomenbestand. De leidingen zullen zo veel als mogelijk onder de bedding door worden 
geperst. 
 



                    

14 / 28 

 

 

Raadslid Bianca Veraart (SP.a) vraagt hoe de aansluiting met de riolering van het domein 
Diesterweg is geregeld. 
 
De voorzitter laat dit nachecken door de gemeentelijke administratie. 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
Gelet op de bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; 
 
Gelet op de aanvraag tot het bekomen van een stedenbouwkundige vergunning voor 
rioleringswerken in de Acacialaan en de Thillostraat, meer bepaald de aanleg van een 
vuilwaterriolering en de heraanleg van de wegenis waar de rioleringswerken gepland zijn, 
ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 19 mei 2016 door mevrouw 
Christiane De Decker in naam van Aquafin nv (Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar); 
 
Overwegende dat het hierboven vermelde eigendom zich volgens het gewestplan Turnhout 
situeert gedeeltelijk in woongebied en gedeeltelijk in gebied voor 
gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen; 
 
Gelet op de adviezen van de gemeentelijke dienst openbare werken en de brandweerzone 
Rand; 
 
Overwegende dat het doel van dit project is om de bebouwing in de Acacialaan te laten 
aansluiten op de DWA- riolering; dat momenteel de vuilvracht infiltreert in de bodem en dat dit 
door het voorliggende project zal worden opgelost; 
 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om goedkeuring te 
verlenen aan het tracé en de wegenisuitrustingsvoorwaarden zoals voorzien in de plannen 
zoals opgemaakt door Rio-Link 
 
Gehoord de voorzitter; 
 
BESLUIT: met 23 jastemmen van 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, David Cleiren, Jozef Duerloo, Sigrid Van 
Heybeeck, Nick Brosens, Veerle De Block, Pieter Brosens, Jan Van Esbroeck, Hans De 
Schepper, Alfons Dierckx, Bianca Veraart, Stijn de Koning, Maggy Beyers en Lukas Jacobs. 
 
Artikel. 1- 
De gemeenteraad gaat principieel akkoord met de stedenbouwkundige vergunning aan 
mevrouw Christiane De Decker in naam van Aquafin nv (Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar) voor 
rioleringswerken in de Acacialaan en de Thillostraat, meer bepaald de aanleg van een 
vuilwaterriolering en de heraanleg van de wegenis waar de rioleringswerken gepland zijn.  
 
Art. 2- 
Een kopie van dit raadsbesluit wordt bezorgd aan Ruimte Vlaanderen (Anna Bijnsgebouw – 
Lange Kievitstraat 111-113 bus 52, 2018 Antwerpen). 
 
Art. 3- 
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de verdere uitvoering van dit 
besluit. 
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10. Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst voor samengevoegde opdrachten van 
werken in het kader van de module 13: studie voor de aanleg van fietsvoorzieningen 
langsheen de N111 Putsesteenweg te Kalmthout vanaf het kruispunt met de Nieuwe Dreef en 
de grens met Kapellen. 
 
De voorzitter geeft uitleg bij dit agendapunt. 
 
Raadslid Hans De Schepper (GROEN) vraagt of de gemeente een eigen visie kan 
ontwikkelen. Er bestond toch een conflict met de Vlaamse overheid? Op zich is dit een 
positief verhaal. 
 
De voorzitter antwoordt dat de Vlaamse overheid dit dossier zelf zal trekken. De heraanleg 
van de parking aan het NEC - De Vroente maakt slechts een klein deel uit van de ganse 
heraanleg van de Putsesteenweg. 
 
Gelet op de beslissing van 8 november 2010 van het college van burgemeester en 
schepenen waarbij het bestek, de raming en de wijze van gunning werd goedgekeurd voor 
het opstellen van een bestek, plannen en een raming met als titel “MOB 2010/27 Aanstellen 
van een ontwerper voor module 13: aanleg van een fietspad langsheen de N111 
Putsesteenweg met aanleg van DWA-riolering”; 
 
Gelet op de collegebeslissing van 27 december 2010 waarbij het studiebureau Etrusk BV, 
Bloemenoordplein 1, 5143 TB Waalwijk werd aangesteld als ontwerper en dat in het kader 
van deze opdracht de taak van leidend ambtenaar werd toegewezen aan het studiebureau 
Etrusk BV uit Waalwijk; 
 
Gelet op het feit dat het bestuur op 18 augustus 2015 via een officiële brief van meester van 
Ewijk uit ’s-Hertogenbosch, aangesteld als curator, heeft vernomen dat studiebureau Etrusk 
BV uit Waalwijk (Nederland) bij vonnis van de Rechtbank Oost-Brabant van 30 juni 2015 in 
staat van faillissement werd verklaard; 
 
Gelet op de beslissing van 7 september 2015 van het college van burgemeester en 
schepenen waarbij de opdracht aan het studiebureau Etrusk BV, Bloemenoordplein 1, 5143 
TB Waalwijk eenzijdig wordt verbroken in toepassing van het artikel 62 van het Koninklijk 
besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken;  
 
Overwegende dat het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse Overheid (Lange 
Kievitstraat 111-113 bus 41 te 2018 Antwerpen) zelf een ontwerper wenst aan te stellen voor 
de aanleg van fietspaden langsheen de Putsesteenweg en alle kosten met betrekking tot de 
aanleg van het fietspad zal dragen;  
 
Overwegende dat het gemeentebestuur binnen deze opdracht eveneens de poort tot 
Kalmthoutse Heide zal laten herinrichten en deze kosten volledig voor zijn rekening zal 
nemen;  
 
Overwegende dat later voor de start van de werken een "samenwerkingsovereenkomst 
Werken" zal moeten worden afgesloten tussen de Afdeling Wegen en Verkeer van de 
Vlaamse Overheid en het gemeentebestuur waarbij de Afdeling Wegen en Verkeer als 
bouwheer voor gans deze werken zal optreden; 
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BESLUIT: met 23 jastemmen van 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, David Cleiren, Jozef Duerloo, Sigrid Van 
Heybeeck, Nick Brosens, Veerle De Block, Pieter Brosens, Jan Van Esbroeck, Hans De 
Schepper, Alfons Dierckx, Bianca Veraart, Stijn de Koning, Maggy Beyers en Lukas Jacobs. 
 
Enig artikel:  
De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst voor samengevoegde opdrachten 
van diensten in het kader van de studie voor de aanleg van fietsvoorzieningen langsheen de 
N111 Putsesteenweg te Kalmthout vanaf het kruispunt met de Nieuwe Dreef en de grens met 
Kapellen met referte X10/N111/20 goed.  
 
De samenwerkingsovereenkomst wordt afgesloten tussen Afdeling Wegen en Verkeer van de 
Vlaamse Overheid (Lange Kievitstraat 111-113 bus 41 te 2018 Antwerpen) en het 
gemeentebestuur van Kalmthout.  
 
Deze samenwerkingsovereenkomst gaat hierbij integraal als bijlage. 
 
ONDERWIJS. 
 
11. Goedkeuring van de raming van de uitgaven voor de leerlingen van de basisschool 
Kadrie. 
 
De voorzitter geeft het woord aan de schepen van onderwijs Jef Van den Bergh (CD&V) die 
dit punt toelicht. 
 
Raadslid Hans De Schepper (GROEN) vraagt waarom de prijs voor de zeeklassen wordt 
opgetrokken. 
 
Raadslid Bianca Veraart (SP.a) antwoordt dat de zeeklassen nu 4 dagen duren in plaats van 
2 dagen in het verleden. Dit heeft uiteraard effect op de kostprijs. 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het decreet kostenbeheersing van 6 juli 2007 en latere wijzigingen; 
 

Overwegende dat de school wettelijk verplicht is om bij het begin van het schooljaar aan de 
ouders een kostenraming voor te leggen; dat de bijdragen aan het schoolbestuur worden 
opgenomen in de infobrochure van de school; 

 

Gelet op het feit dat een basisschool geen direct of indirect inschrijvingsgeld mag vragen aan 
de ouders van hun leerlingen; dat het schoolbestuur geen bijdrage mag vragen voor 
onderwijsgebonden kosten die noodzakelijk zijn om een eindterm te realiseren of een 
ontwikkelingsdoel na te streven;  
 
Overwegende dat het schoolbestuur een beperkte bijdrage kan vragen voor kosten die ze 
maakt om de eindtermen en de ontwikkelingsdoelen te verlevendigen; dat dit in de wetgeving 
omschreven wordt als de scherpe maximumfactuur; dat de minder scherpe maximumfactuur  
de bijdragen omvat die het schoolbestuur vraagt voor meerdaagse extra-murosactiviteiten; 



                    

17 / 28 

 

 

dat de bijdrage uit de minder scherpe maximumfactuur enkel in de lagere school kan 
gevraagd worden; 
 
Gelet op het feit dat het decreet kostenbeheersing voorschrijft dat scholen de bijdragen niet in 
één keer kunnen opvragen; dat scholen de betaling over minstens 3 keer gespreid over het 
schooljaar moeten voorzien; 
 
 
Overwegende dat voor de scherpe maximumfactuur voor kleuters één maximumbedrag wordt 
vastgelegd voor alle kleuters; dat het maximumbedrag voor de kleuters wordt vastgelegd op 
45 euro per schooljaar en voor de leerlingen van de lagere school op 85 euro per schooljaar; 
 
Overwegende dat het bedrag voor de meerdaagse zeeklassen van het zesde leerjaar 
verhoogd wordt van 160 euro naar 190 euro; dat de leerlingen van het zesde leerjaar een 
midweek op zeeklassen gaan in plaats van drie dagen zoals in het verleden; dat tevens de 
bijdrage voor tijdschriften en vakantieboeken uit de raming van de uitgaven werd geschrapt, 
omdat dit niet meer wordt aangeboden via de school; dat het hier gaat over de minder 
scherpe maximumfactuur; 
 
Gelet op de bespreking van deze bijdrageregeling door de schoolraad in zitting van 23 mei 
2016; 
 
Gelet op de toelichting de de schepen bevoegd voor onderwijs; 
 
Overwegende dat de gemeenteraad geen opmerkingen formuleert bij de raming van de 
uitgaven voor de leerlingen van de gemeentelijke basisschool Kadrie; 

 
BESLUIT: met 23 jastemmen van 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, David Cleiren, Jozef Duerloo, Sigrid Van 
Heybeeck, Nick Brosens, Veerle De Block, Pieter Brosens, Jan Van Esbroeck, Hans De 
Schepper, Alfons Dierckx, Bianca Veraart, Stijn de Koning, Maggy Beyers en Lukas Jacobs. 
 
Artikel 1.- 
De gemeenteraad keurt de raming van de uitgaven voor de leerlingen van basisschool Kadrie 
voor het schooljaar 2016-2017 goed. Een overzicht van deze uitgaven gaat hierbij integraal 
als bijlage. 
 
Art. 2.- 
De school maakt de bijdrageregeling bekend aan de ouders via het schoolreglement 
 
Art. 3.- 
Een kopie van deze raadsbeslissing zal bezorgd worden aan de directie van Kadrie. 
 
12. Goedkeuring van de raming van de uitgaven voor de leerlingen van de basisschool 
Maatjes. 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het decreet kostenbeheersing van 6 juli 2007 en latere wijzigingen; 
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Overwegende dat de school wettelijk verplicht is om bij het begin van het schooljaar aan de 
ouders een kostenraming voor te leggen; dat de bijdragen aan het schoolbestuur worden 
opgenomen in de infobrochure van de school; 

 

Gelet op het feit dat een basisschool geen direct of indirect inschrijvingsgeld mag vragen aan 
de ouders van hun leerlingen; dat het schoolbestuur geen bijdrage mag vragen voor 
onderwijsgebonden kosten die noodzakelijk zijn om een eindterm te realiseren of een 
ontwikkelingsdoel na te streven;  
 
Overwegende dat het schoolbestuur een beperkte bijdrage kan vragen voor kosten die ze 
maakt om de eindtermen en de ontwikkelingsdoelen te verlevendigen; dat dit in de wetgeving 
omschreven wordt als de scherpe maximumfactuur; dat de minder scherpe maximumfactuur  
de bijdragen omvat die het schoolbestuur vraagt voor meerdaagse extra-murosactiviteiten; 
dat de bijdragen uit de minder scherpe maximumfactuur enkel in de lagere school kan 
gevraagd worden; 
 
Gelet op het feit dat het decreet kostenbeheersing voorschrijft dat scholen de bijdragen niet in 
één keer kunnen opvragen, dat scholen de betaling over minstens 3 keer gespreid over het 
schooljaar moeten voorzien; 
 
 
Overwegende dat het bedrag van de scherpe maximumfactuur voor kleuters wordt 
vastgelegd op 45 euro per schooljaar en voor leerlingen van de lagere school op 85 euro per 
schooljaar; dat de bijdrageregeling voor de leerlingen van Maatjes niet wijzigt ten opzichte 
van het schooljaar 2015-2016; 
 
Gelet op de toelichting de de schepen bevoegd voor onderwijs; 
 
Overwegende dat de gemeenteraad geen opmerkingen formuleert bij de raming van de 
uitgaven voor de leerlingen van de gemeentelijke basisschool Maatjes; 

 
BESLUIT:  met 23 jastemmen van 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, David Cleiren, Jozef Duerloo, Sigrid Van 
Heybeeck, Nick Brosens, Veerle De Block, Pieter Brosens, Jan Van Esbroeck, Hans De 
Schepper, Alfons Dierckx, Bianca Veraart, Stijn de Koning, Maggy Beyers en Lukas Jacobs. 
 
Artikel 1.- 
De gemeenteraad keurt de raming van de uitgaven voor de leerlingen van basisschool 
Maatjes voor het schooljaar 2016-2017 goed. Een overzicht van deze uitgaven gaat hierbij 
integraal als bijlage. 
 
Art. 2.- 
De school maakt de bijdrageregeling bekend aan de ouders via het schoolreglement 
 
Art. 3.- 
Een kopie van deze raadsbeslissing zal bezorgd worden aan de directie van Maatjes. 
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13. Goedkeuring van het nascholingsplan voor de basisschool Kadrie. 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
Overwegende dat het aangewezen is voor het schooljaar 2016-2017 het nascholingsplan 
voor het onderwijzend en administratief personeel en de directie voor de basisschool Kadrie 
vast te leggen; 
 
Gelet op het voorstel van nascholingsplan geformuleerd door de directie van de school 
waarbij onder ander de prioriteiten, individugerichte en teamgerichte nascholing worden 
opgenomen; 
 
Overwegende dat het voorliggende voorstel van nascholingsplan werd overgemaakt aan de 
schoolraad van 23 mei 2016 en het ABOC in zitting van 25 mei 2016; dat beide instanties 
zich akkoord verklaarden met dit nascholingsplan; 
 

Gehoord de toelichting door de schepen bevoegd voor onderwijs; 
 
BESLUIT: met 23 jastemmen van 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, David Cleiren, Jozef Duerloo, Sigrid Van 
Heybeeck, Nick Brosens, Veerle De Block, Pieter Brosens, Jan Van Esbroeck, Hans De 
Schepper, Alfons Dierckx, Bianca Veraart, Stijn de Koning, Maggy Beyers en Lukas Jacobs. 
 
Artikel 1.- 
De gemeenteraad keurt het nascholingsplan voor het schooljaar 2016 - 2017 voor de 
gemeentelijke basisschool Kadrie goed. Het nascholingsplan gaat hierbij integraal als bijlage. 
 
Art. 2.- 
Een kopie van deze raadsbeslissing zal bezorgd worden aan de directie van Kadrie. 
 

14. Goedkeuring van het nascholingsplan voor de basisschool Maatjes. 
 
De voorzitter geeft het woord aan de schepen van onderwijs Jef Van den Bergh (CD&V) die 
dit punt toelicht. 
 
Raadslid Sigrid Van Heybeeck (N-VA) vraagt naar de stand van zaken wat betreft het 
pedagogisch project van de basisschool Maatjes. 
 
Schepen van onderwijs Jef Van den Bergh (CD&V) antwoordt dat er wordt gewacht op de 
aanstelling van de nieuwe directeur. 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
Overwegende dat het aangewezen is voor het schooljaar 2016-2017 het nascholingsplan 
voor het onderwijzend en administratief personeel en de directie voor de basisschool 
Maatjes vast te leggen; 
 
Gelet op het voorstel van nascholingsplan geformuleerd door de directie van de basisschool 
waarbij onder ander de prioriteiten, individugerichte en teamgerichte nascholing en 
nascholing voor de administratief medewerker worden opgenomen; 
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Overwegende dat het voorliggende voorstel van nascholingsplan werd overgemaakt aan de 
schoolraad van 23 mei 2016 en het ABOC in zitting van 25 mei 2016; dat beide instanties 
zich akkoord verklaarden met dit nascholingsplan; 
 

Gehoord de toelichting door de schepen bevoegd voor onderwijs; 
 
BESLUIT: met 23 jastemmen van 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, David Cleiren, Jozef Duerloo, Sigrid Van 
Heybeeck, Nick Brosens, Veerle De Block, Pieter Brosens, Jan Van Esbroeck, Hans De 
Schepper, Alfons Dierckx, Bianca Veraart, Stijn de Koning, Maggy Beyers en Lukas Jacobs. 
 
Artikel 1.- 
De gemeenteraad keurt het nascholingsplan voor het schooljaar 2016 - 2017 voor de 
gemeentelijke basisschool Maatjes goed. Het nascholingsplan gaat hierbij integraal als 
bijlage. 
 
Art. 2.- 
Een kopie van deze raadsbeslissing zal bezorgd worden aan de directie van Maatjes. 
 
15. Goedkeuring van het pedagogisch project voor de basisschool Kadrie. 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, meer bepaald het artikel 47 dat 
stelt dat elk schoolbestuur voor elk van zijn scholen een schoolwerkplan moet maken; dat dit 
plan uit onder andere een omschrijving van het pedagogisch project bestaat; dat het 
pedagogisch project het geheel van fundamentele uitgangspunten voor de school vastlegt; 
 
Gelet op het decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse 
Onderwijsraad; 
 
Gelet op het inschrijvingsdecreet van 25 november 2011; 
 
Gelet op het feit dat de directie van Kadrie voorstelt om het pedagogisch project voor de 
basisschool aan te passen; dat naar aanleiding van het M-decreet een nieuw zorgplan werd 
opgesteld dat wordt opgenomen in hoofdstuk 6; dat de hoofdstukken 2, 3, 4 en 5 van dit 
pedagogisch project beperkt worden aangepast;  
 
Gelet op het positief advies van de schoolraad van Kadrie in zitting van 23 mei 2016 over dit 
pedagogisch project; 
 
Overwegende dat de gemeenteraad zich akkoord kan verklaren met dit aangepast 
pedagogisch project voor de gemeentelijke basisschool Kadrie;  
 
Gelet op de toelichting door de schepen van onderwijs; 
 
BESLUIT: met 23 jastemmen van 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, David Cleiren, Jozef Duerloo, Sigrid Van 
Heybeeck, Nick Brosens, Veerle De Block, Pieter Brosens, Jan Van Esbroeck, Hans De 
Schepper, Alfons Dierckx, Bianca Veraart, Stijn de Koning, Maggy Beyers en Lukas Jacobs. 
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Artikel 1.- 
De gemeenteraad keurt het pedagogisch project voor de gemeentelijke basisschool Kadrie 
goed. Het pedagogisch project gaat hierbij integraal als bijlage. 
 
Art. 2.- 
Een kopie van deze raadsbeslissing zal bezorgd worden aan de directie van Kadrie. 
 
16. Aanwending van het lestijdenpakket voor de basisschool Maatjes voor het schooljaar 
2016-2017  
 
De gemeenteraad, vergaderd in openbare zitting 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
Gezien het te verdelen lestijdenpakket voor het schooljaar 2016-2017 voor de gemeentelijke 
basisschool Maatjes; 
 
Gelet op het voorstel van aanwending van de lestijden van de directie van Maatjes; 
 
Overwegende dat voorliggend voorstel van aanwending van de lestijden werd overgemaakt 
aan de schoolraad in zitting van 23 mei 2016 en aan het vakbondsoverleg in zitting van 25 
mei 2016; dat beide instanties zich akkoord verklaarden met de aanwending van het 
lestijdenpakket; 
 

Gehoord de toelichting door de schepen bevoegd voor onderwijs; 
 

BESLUIT: met 23 jastemmen van 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, David Cleiren, Jozef Duerloo, Sigrid Van 
Heybeeck, Nick Brosens, Veerle De Block, Pieter Brosens, Jan Van Esbroeck, Hans De 
Schepper, Alfons Dierckx, Bianca Veraart, Stijn de Koning, Maggy Beyers en Lukas Jacobs. 
 
Artikel 1.-  
De aanwending van het lestijdenpakket voor de gemeentelijke basisschool Maatjes voor het 
schooljaar 2016-2017 wordt als volgt vastgesteld: 
 

 

Kleuterafdeling   
     Aanwendbare lestijden 98 

     additionele lestijden 0 

     lestijden sociale maatregel 0 

     Lestijden ter beschikking 98 

     Uren kinderverzorging 8 

     SES-lestijden 6      
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Aanwending van het lestijdenpakket 
kleuterafdeling 

    3 klasgroepen (24u)    
1 klasgroep (19u) 

72 
19 

     LO 7 

     Totaal aangewende lestijden in KS 98 

     Kinderverzorgster 8 

     SES-lestijden in K1B 
*zorgleerkracht           

4 
2      

  

      Lagere afdeling   
     Aanwendbare lestijden 157 

     additionele lestijden 0 

     Lestijden ter beschikking 157 

     SES-lestijden 9      

       

 
      Aanwending van het lestijdenpakket lagere 

afdeling 
     LO 13 

     6 klasgroepen  144 

  Totaal aangewende lestijden 157 

     SES-lestijden 
*zorgleerkracht 

9  
 
     

  

      RK godsdienst 12   

NC Zedenleer 12      

Islamitische godsdienst 4      

      
Gemeenschappelijk deel 

(lagere- en kleuterafdeling). 
       

        Ter 
beschikking 

aanwending 
punten 

uren niveau 

 Lestijden directie 24u   24   

 ICT  9 punten 9 5/36 HSO  

zorgenveloppe 43 punten 42 
18/36 PBA 

 
 stimuluspunten 9 punten 

7= 
administratie 

2=zorg 

 
3/36 

 
1/36 

PBA 

 

samengelegde 
punten scholen-
gemeenschap voor 
zorg + ICT 

 
 

2 punten 
2 1/36 PBA 

 

 
Administratie 
vanuit de school 

 
38 punten 

 

 
7 
31              

4/36 
13/36 

 
HSO 
PBA 
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Art. 2.- 
Een kopie van deze raadsbeslissing zal bezorgd worden aan de directie van Maatjes. 
 
17. Aanwending van het lestijdenpakket voor de basisschool Kadrie voor het schooljaar 2016-
2017. 
 
De voorzitter geeft het woord aan de schepen van onderwijs Jef Van den Bergh (CD&V) die 
dit punt toelicht. 
 
Raadslid Bianca Veraart (SP.a) vraagt of er een probleem bestaat met een beperking van het 
aantal leerlingen. 
 
Schepen van onderwijs Jef Van den Bergh (CD&V) antwoordt dat er tot nu toe geen 
probleem bestaat. 
 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
Gezien het te verdelen lestijdenpakket voor het schooljaar 2016-2017 voor de gemeentelijke 
basisschool Kadrie; 
 
Gelet op het voorstel van aanwending van de lestijden van de directie van Kadrie; 
 
Overwegende dat voorliggend voorstel van aanwending van de lestijden werd overgemaakt 
aan de schoolraad van 23 mei 2016 en aan het ABOC in zitting van 25 mei 2016; dat beide 
instanties zich akkoord verklaarden met de aanwending van het lestijdenpakket; 
 

Gehoord de toelichting door de schepen bevoegd voor onderwijs; 
 

BESLUIT: met 23 jastemmen van 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, David Cleiren, Jozef Duerloo, Sigrid Van 
Heybeeck, Nick Brosens, Veerle De Block, Pieter Brosens, Jan Van Esbroeck, Hans De 
Schepper, Alfons Dierckx, Bianca Veraart, Stijn de Koning, Maggy Beyers en Lukas Jacobs. 
 
Artikel 1.-  
De aanwending van het lestijdenpakket voor de gemeentelijke basisschool Kadrie voor het 
schooljaar 2016-2017 wordt als volgt vastgesteld: 
 

KLEUTERAFDELING  

Aanwendbare lestijden  207 

SES- lestijden  10 

Additionele lestijden  0 

Lestijden sociale maatregel  0 

Lestijden ter beschikking  217 

Uren kinderverzorging  10 



                    

24 / 28 

 

 

 
Aanwending van het lestijdenpakket kleuterafdeling  

7 klasgroepen  168 

LO  16 

Zorg kleuters (kleuteronderw.+ SES) 27 

Coördinatie werkgroepen (kleuteronderw.)  6 

Totaal aangewende lestijden in de kleuterschool   217 

Overdracht naar de lagere school  0 

Kinderverzorgster  10 

 

LAGERE AFDELING  

Aanwendbare lestijden  326 

SES-lestijden  9 

Additionele lestijden  11 

Overdracht vanuit de kleuterafdeling  0 

Lestijden ter beschikking  346 

 
Aanwending van het lestijdenpakket lagere afdeling 

12 klasgroepen  288 

LO  17 

Zorg lager ( onderw. + SES ) 36 

Coördinatie werkgroepen (onderw.) 5 

totaal aangewende lestijden in de lagere school  346 

 

Levensbeschouwelijke vakken   

RK Godsdienst  18 

NC zedenleer  18 

PR Godsdienst (1
ste

, 2
de

 en 5
de

 leerjaar ) 6 

ORT Godsdienst (1
ste

 en 5
de

 leerjaar) 4 

ISL Godsdienst (1
ste

, 2
de

, 4
de

 en 5
de

 leerjaar) 8 
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Andere ambten  

 ter beschikking  Aanwending punten  uren  Titularis  

Lestijden directie  24u  24/24 Carina Hendrickx  

ICT 21 punten  21 12/36 Guy De Kock  

Administratie  

 

74 punten  73  ( 1 rest) 29/36 Christel Van 

Ginneken  

  12/36  Yolanda Meier  

Zorgenveloppe  79 punten  78 (1 rest) 33/36 Sandy Flies  

Stimulus 

scholengemeenschap  

 

 

20 punten + 2 

restpunten    

22  3/36 Guy De Kock  

  3/36  Yolanda Meier  

  3/36 Sandy Flies  

  2/36  Marleen Smets  

 
Art. 2.- 
Een kopie van deze raadsbeslissing zal bezorgd worden aan de directie van Kadrie. 
 
18. Goedkeuring van de raming van de uitgaven voor de leerlingen van Gitok eerste graad en 
Gitok bovenbouw voor het schooljaar 2016-2017. 
 
Overwegende dat de school wettelijk verplicht is om bij het begin van het schooljaar aan de 
ouders een kostenraming voor te leggen; 
 
Gelet op de opgestelde kostenramingen voor het schooljaar 2016-2017 voor Gitok, enerzijds 
voor Gitok eerste graad bestaande uit één document met de raming voor alle afdelingen en 
anderzijds voor Gitok bovenbouw bestaande uit een raming per leerjaar en per afdeling; 
 
Gelet op de bespreking van dit onderwerp tijdens de schoolraad van instituut Gitok in zitting 
van 2 juni 2016; dat de schoolraad een positief advies gaf omtrent de raming van de uitgaven 
voor de leerlingen van Gitok voor het schooljaar 2016-2017; 
 
Overwegende dat de gemeenteraad geen opmerkingen formuleert; 
 
BESLUIT: met 23 jastemmen van 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, David Cleiren, Jozef Duerloo, Sigrid Van 
Heybeeck, Nick Brosens, Veerle De Block, Pieter Brosens, Jan Van Esbroeck, Hans De 
Schepper, Alfons Dierckx, Bianca Veraart, Stijn de Koning, Maggy Beyers en Lukas Jacobs. 
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Enig artikel.- 
De gemeenteraad keurt de raming van de uitgaven schooljaar 2016-2017 zowel voor Gitok 
eerste graad, gevestigd Kapellensteenweg 501 te Kalmthout als voor Gitok bovenbouw, 
gevestigd Kapellensteenweg 112 te Kalmthout, goed. 
 
19. Goedkeuring van de schoolreglementen van Gitok eerste graad en Gitok bovenbouw voor 
het schooljaar 2016-2017. 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2007 en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het decreet betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad van 2 
april 2004 zoals gewijzigd door het decreet van 4 april 2014 houdende de diverse maat-
regelen betreffende de rechtspositie van de leerlingen in het basis en secundair onderwijs en 
betreffende participatie op school; 
 
Gelet het besluit van de Vlaamse regering van 17 december 2010 houdende de codificatie 
betreffende het secundair onderwijs en latere wijzigingen; 
 
Gelet op de ministeriële omzendbrief SO 64 ‘Structuur en organisatie van het voltijds 
secundair onderwijs’, laatst gewijzigd op 10 juli 2014;  
 
Overwegende dat een schoolbestuur voor elk van zijn scholen een reglement moet opstellen 
dat de betrekkingen tussen het schoolbestuur en de ouders en de leerlingen regelt;  
 
Overwegende dat de schoolreglementen voor respectievelijk Gitok eerste graad en Gitok 
bovenbouw voor het schooljaar 2016-2017 nog moeten worden goedgekeurd; 
 
Gelet op het feit dat aan beide schoolreglementen enkele, voornamelijk praktische, 
wijzigingen werden aangebracht ten opzichte van de huidige schoolreglementen;  
 
Gelet op de bespreking van de schoolreglementen door de schoolraad van het Instituut Gitok 
in zitting van 2 juni 2015;  
 
Overwegende dat de gemeenteraad geen opmerkingen formuleert bij de voorliggende 
schoolreglementen; 
 
BESLUIT: met 23 jastemmen van 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, David Cleiren, Jozef Duerloo, Sigrid Van 
Heybeeck, Nick Brosens, Veerle De Block, Pieter Brosens, Jan Van Esbroeck, Hans De 
Schepper, Alfons Dierckx, Bianca Veraart, Stijn de Koning, Maggy Beyers en Lukas Jacobs. 
 
Artikel 1.- 
De schoolreglementen van Gitok eerste graad en Gitok bovenbouw voor het schooljaar 2016-
2017 worden goedgekeurd. De schoolreglementen gaan hierbij integraal als bijlage. 
 
Art. 2.- 
Deze schoolreglementen worden met ingang van 1 september 2016 toegepast. 
 
Art. 3.- 
Een kopie van dit raadsbesluit wordt bezorgd aan de directie van Gitok. 
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INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING. 
 
20. Toelichting door de bestuurders in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. 
 
De voorzitter geeft het woord aan volgende raadsleden die op hun beurt een mondelinge 
toelichting geven bij de werking van de intergemeentelijke vereniging waarvoor zij door de 
gemeenteraad werden afgevaardigd: 
 
- raadslid Maggy Beyers (CD&V) voor CIPAL; 
- schepen Maarten De Bock (CD&V) voor IGEAN Dienstverlening en IGEAN Milieu en 
Veiligheid; 
- raadslid Didier Van Aert (CD&V) voor IKA; 
- raadslid Bianca Veraart (SP.a) voor Pontes; 
- schepen Jan Oerlemans (CD&V) voor Waterlink; 
- burgemeester Lukas Jacobs (CD&V) voor IVEKA. 
 
 
MONDELINGE VRAGEN. 
 
1. Raadslid Bianca Veraart (SP.a) vraagt om de stand van zaken wat betreft het gemeentelijk 
ruimtelijk structuurplan én het mobiliteitsplan te bespreken op een vergadering van een 
raadscommissie. 
 
De voorzitter antwoordt dat dit zal gebeuren. 
 
2. Raadslid David Cleiren (N-VA) vraagt of er in het kader van de aanleg van de Oosterweel-
verbinding te Antwerpen reeds gesproken werd met het gemeentebestuur. 
 
De voorzitter antwoordt dat de aanleg van de Oosterweelverbinding reeds ter sprake is 
gekomen tijdens het burgemeestersoverleg. Burgemeester Harry Hendrickx van Malle speelt 
hierin een belangrijke rol. De burgemeesters hebben tot nu toe nog geen standpunt 
ingenomen en zullen het gesprek met de intendant Alexander D'Hooghe aangaan. Er is wel 
de roep naar betrokkenheid voor de lokale besturen in dit dossier. Er werd nog geen concrete 
datum voor dit overleg vastgelegd. 
 
GOEDKEURING VAN HET VERSLAG. 
 
21. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 30 mei 2016 van de gemeenteraad. 
 
Het verslag van de vergadering van 30 mei 2016 van de gemeenteraad wordt unaniem 
goedgekeurd. 
 
 
De openbare zitting wordt beëindigd om 21.45 uur. 
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GEHEIME ZITTING 
 
MONDELINGE VRAAG. 
 
Raadslid David Cleiren (N-VA) heeft in het verslag van 31 mei 2016 opgemerkt dat er een 
tuchtverhoor werd georganiseerd door het college van burgemeester en schepenen. Kan dit 
door het college geduid worden? 
 
De voorzitter antwoordt dat het hier gaat om een tuchtzaak tegen een vast benoemd 
personeelslid van de gemeentelijke onderwijsinstelling GITOK bovenbouw. De tucht-
procedure voor onderwijzend personeel werd ingezet en zal zijn verder verloop kennen. 
 
 
De besloten zitting wordt beëindigd om 21.50 uur. 
 
 
Bij bevel: 
De secretaris       de voorzitter 


