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Gemeenteraad 
 
Datum: 27 februari 2017. 

 
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, C. De Rydt, L. Peeters, 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: H. De Schepper en J. Breugelmans, raadsleden. 
 

Bij lottrekking wordt schepen Maarten De Bock (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  
 
Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout. 
 
1. Goedkeuring van de leningsovereenkomst aan het Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout: 
transactiekredieten investeringsenveloppe 2016.  
 
Financieel beleid. 
 
2. Goedkeuring van het GAS-reglement.  
 
3. Goedkeuring van het "protocolakkoord GAS2 en GAS3" én het "protocolakkoord voor de 
overtredingen betreffende het stilstaan en parkeren en voor de overtredingen betreffende de 
verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch werkende toestellen". 
 
4. Aanstelling van de sanctionerend ambtenaar in het kader van het GAS-reglement. 
 
Patrimonium. 
 
5. Straatnaamgeving: definitieve goedkeuring van de straatnamen in de verkaveling 
Vogelenzang. 
 
Personeel. 
 
6. Goedkeuring van het aangepaste arbeidsreglement voor het gemeentepersoneel. 
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Goedkeuring van het verslag. 
 
7. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 30 januari 2017 van de 
gemeenteraad. 
 
 
GEHEIME ZITTING 
 
Nihil 
 
 
 V E R S L A G 
 =========== 
 
OPENBARE ZITTING  
 
AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF KALMTHOUT. 
 
1. Goedkeuring van de leningsovereenkomst aan het Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout: 
transactiekredieten investeringsenveloppe 2016.  
 
De voorzitter geeft het woord aan de schepen van financiën en voorzitter van het Autonoom 
Gemeentebedrijf Kalmthout Maarten De Bock (CD&V) die dit agendapunt uitgebreid toelicht. 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 20 juni 2016 waarin de oprichting en de statuten 
van het Autonoom gemeentebedrijf Kalmthout, afgekort AGB Kalmthout, werden 
goedgekeurd; 
 
Gelet op de goedkeuring van de gemeenteraadsbeslissing van 20 juni 2016 door de Vlaamse 
minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en 
Armoedebestrijding op 26 september 2016 en de publicatie van deze beslissing in het 
Belgisch Staatsblad van 10 oktober 2016; 
 
Gelet op de beheersovereenkomst tussen het gemeentebestuur van Kalmthout en het AGB 
Kalmthout, goedgekeurd door de gemeenteraad en de raad van bestuur in zitting van 28 
november 2016; 
 
Gelet op het prijssubsidiereglement dat laatst werd goedgekeurd door de gemeenteraad in 
zitting van 30 januari 2017; 
 
Gelet op de goedkeuring door de gemeenteraad in zitting van 28 november 2016 van het 
budget 2016 voor het AGB Kalmthout; 
 
Overwegende dat de transactiekredieten in de investeringsenveloppe 2016 worden geraamd 
op 165.400,00 euro; 
 
Overwegende dat de liquiditeitspositie van het AGB Kalmthout geen integrale en 
onmiddellijke financiering van de transactiekredieten toelaat; dat het aangewezen is dat het 
gemeentebestuur ter financiering een lening toestaat aan het AGB Kalmthout; 
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Overwegende dat de voorafgaande beslissing met nummer 2010.047 van de FOD Financiën 
van 30 maart 2010 bevestigt dat het renteloze karakter van een lening die wordt verstrekt 
door een gemeente aan een AGB niet wordt aangemerkt als een verkregen abnormaal of 
goedgunstig voordeel in hoofde van het AGB; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
BESLUIT: met 22 jastemmen van Maarten De Bock, Jan Oerlemans, Dirk Van Peel, David 
Cleiren, Jozef Duerloo, Clarisse De Rydt, Sigrid Van Heybeeck, Nick Brosens, Veerle De 
Block, Pieter Brosens, Jan Van Esbroeck, Alfons Dierckx, Bianca Veraart, Stijn de Koning, 
Stefanie Van Looveren, Didier Van Aert, René Francken, Wies Peeters, Silke Lathouwers, 
Sandra Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh en Lukas Jacobs. 
 
Artikel 1.-   
De gemeenteraad keurt volgende leningsovereenkomst goed: 

 
“LENINGSOVEREENKOMST TRANSACTIEKREDIETEN INVESTERINGSPORTEFEUILLE 

2016 
 
Tussen: 
De GEMEENTE KALMTHOUT, met zetel te 2920 Kalmthout, Kerkeneind 13, hier 
vertegenwoordigd door: 
- De voorzitter van de gemeenteraad, zijnde de heer Lukas JACOBS; 
- De gemeentesecretaris, zijnde de heer Vincent GABRIELS; 
 
Overeenkomstig het artikel 252 e.v. van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 is dit besluit 
van de gemeenteraad onmiddellijk uitvoerbaar doch onderworpen aan het algemeen 
administratief toezicht van de provinciegouverneur; 
 
hierna genoemd ‘Uitlener’, enerzijds en 
 
Het AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF KALMTHOUT, afgekort “AGB Kalmthout”, met zetel 
te 2920 Kalmthout, Kerkeneind 13 en ondernemingsnummer 0666.563.610, hier 
vertegenwoordigd door de voorzitter van de raad van bestuur, zijnde de heer Maarten DE 
BOCK, 
 
Opgericht bij besluit van de gemeenteraad van de gemeente Kalmthout op 20 juni 2016 en 
goedgekeurd door de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, 
Gelijke Kansen en Armoedebestrijding  op 26 september 2016 en gepubliceerd in het 
Belgisch Staatsblad van 10 oktober 2016; 
 
De voorzitter van de raad van bestuur werd gemachtigd deze overeenkomst te ondertekenen 
door de Raad van Bestuur van 20 juni 2016; 
 
Overeenkomstig het artikel 252 e.v. van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 is dit besluit 
van de raad van bestuur onmiddellijk uitvoerbaar doch onderworpen aan het algemeen 
administratief toezicht van de provinciegouverneur; 
 
hierna genoemd ‘Lener’, anderzijds, 
hierna samen genoemd ‘de partijen’, 
wordt een leningsovereenkomst gesloten met volgende voorwaarden: 
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Art. 1 - Voorwerp 
De Uitlener verleent een lening aan de Lener, die de lening aanvaardt, gelijk aan de 
hoofdsom, met de duurtijd en volgens de regeling en de voorwaarden, zoals die hierna 
worden bepaald. 
 
Art. 2 - Hoofdsom 
De Lener erkent aan de Uitlener de som van 165.400,00 euro verschuldigd te zijn. Dit bedrag 
wordt evenwel aangepast aan het effectief opgenomen bedrag. 
 
Art. 3 - Doel van de lening 
De lening zal uitsluitend worden aangewend voor de financiering van de transactiekredieten 
van de investeringsenveloppe 2016 en de nieuwe investeringen. 
 
Het bedrag van de lening wordt aan de Lener terbeschikking gesteld door opnamen via de 
rekening-courant tussen de Uitlener en de Lener. 
Elke aanwending van het ontleende bedrag in strijd met deze overeenkomst heeft van 
rechtswege de onmiddellijke opeisbaarheid van het openstaande bedrag voor gevolg. 
 
Art. 4 - Duurtijd 
Deze lening is toegestaan voor een termijn tot 31 december 2030. 
 
Tussen partijen is uitdrukkelijk overeengekomen dat al de bepalingen van de huidige 
overeenkomst na de vervaltijd van toepassing zullen blijven ingeval de terugbetaling, om het 
even welke reden, niet op de vastgestelde datum zou geschieden, en dit zonder alsdan 
afbreuk te doen aan de eisbaarheid. 
 
Art. 5 - Vaststelling renteloosheid 
Er is door de Lener geen enkele rente verschuldigd gedurende de volledige periode dat de 
lening loopt. 
 
Art. 6 - Terugbetaling 
De Lener verbindt zich er toe om het ontleende bedrag als volgt terug te betalen: 
Hoofdsom 1 6 5 '400.00

A a nt a l  ja ren 30

Rent ev oet 0%

Ja a rnu m m er V erv a lda g A flossing Int rest Ka pit a a l Uit st a a nd sa ldo

1 3 1 /1 2 /201 6 28 '4 66 .6 7 0.00 28 '4 66 .6 7 1 3 6 '9 3 3 .3 3

2 3 1 /1 2 /201 7 28 '4 66 .6 7 0.00 28 '4 66 .6 7 1 08 '4 66 .6 7

3 3 1 /1 2 /201 8 28 '4 66 .6 7 0.00 28 '4 66 .6 7 80'000.00

4 3 1 /1 2 /201 9 6 '6 66 .6 7 0.00 6 '6 66 .6 7 7 3 '3 3 3 .3 3

5 3 1 /1 2 /2020 6 '6 66 .6 7 0.00 6 '6 66 .6 7 66 '6 66 .6 7

6 3 1 /1 2 /202 1 6 '6 66 .6 7 0.00 6 '6 66 .6 7 60'000.00

7 3 1 /1 2 /2022 6 '6 66 .6 7 0.00 6 '6 66 .6 7 5 3 '3 3 3 .3 3

8 3 1 /1 2 /2023 6 '6 66 .6 7 0.00 6 '6 66 .6 7 46 '6 66 .6 7

9 3 1 /1 2 /2024 6 '6 66 .6 7 0.00 6 '6 66 .6 7 40'000.00

1 0 3 1 /1 2 /202 5 6 '6 66 .6 7 0.00 6 '6 66 .6 7 3 3 '3 3 3 .3 3

1 1 3 1 /1 2 /2026 6 '6 66 .6 7 0.00 6 '6 66 .6 7 2 6 '6 66 .6 7

1 2 3 1 /1 2 /202 7 6 '6 66 .6 7 0.00 6 '6 66 .6 7 20'000.00

1 3 3 1 /1 2 /2028 6 '6 66 .6 7 0.00 6 '6 66 .6 7 1 3 '3 3 3 .3 3

1 4 3 1 /1 2 /2029 6 '6 66 .6 7 0.00 6 '6 66 .6 7 6 '6 66 .6 7

1 5 3 1 /1 2 /2030 6 '6 66 .6 7 0.00 6 '6 66 .6 7 0.00  
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Afhankelijk van het bedrag dat effectief door de Lener wordt opgenomen, wordt de definitieve 
aflossingstabel opgesteld. De eerste vervaldag is 31 december van het jaar van 
ingebruikname van het actief. 
 
De terugbetaling gebeurt in eerste instantie door middel van schuldvergelijking met de 
prijssubsidies die door de Uitlener aan de Lener verschuldigd zijn. De Lener machtigt de 
Uitlener om het passende bedrag op de prijssubsidies in te houden en te boeken als schuld 
aan de Lener. Deze inhoudingen worden gelijk gespreid over de vier kwartalen (behoudens 
akkoord van het directiecomité met een afwijking op de gelijke spreiding over de kwartalen). 
 
Indien de prijssubsidies, die door de Uitlener aan de Lener worden toegekend, niet volstaan 
om de terugbetalingen te voldoen, is het saldo op de vervaldag betaalbaar op rekening […] 
van de Uitlener. 
 
Art. 7 - Boete bij te late terugbetaling 
Over te laat terugbetaalde bedragen is door de Lener bij wijze van boete rente verschuldigd 
tegen het op dat ogenblik geldende Euribor rentepercentage (minimaal 0,00%), verhoogd met 
100 basispunten, en zulks ten belope van het aantal maanden laattijdigheid waarbij iedere 
begonnen maand als een volledige maand zal worden aangerekend. De Uitlener is bevoegd 
onmiddellijke betaling daarvan te verlangen. 
 
Ingeval van niet betaling binnen de vijftien (15) dagen na aanmaning bij ter post 
aangetekende brief wordt het volledige bedrag der lening onmiddellijk opeisbaar en zal het 
gehele nog verschuldigde bedrag vermeerderd worden met de rente zoals in vorige alinea 
berekend. 
 
Art. 8 - Opeisbaarheid 
Alle uit hoofde van de lening verschuldigde bedragen kunnen met onmiddellijke ingang 
worden opgeëist, en de lening geldt bij opeising als opgezegd indien: 

 de Lener in strijd handelt met deze overeenkomst en het verzuim niet is te herstellen; 

 de Lener in strijd handelt met deze overeenkomst en de Lener niet alsnog nagekomen 
heeft binnen 30 dagen na sommatie per aangetekend schrijven of een langere termijn 
in de sommatie genoemd, zich in regel te stellen. 
 

Bij niet-naleving door de Lener van haar verplichting(en) heeft de Uitlener het recht 
onverminderd alle persoonlijk vorderingen en dwangmaatregelen in het algemeen verhaal uit 
te oefenen op al de goederen van de Lener zowel roerende als onroerende. Alle kosten van 
beslag, inbegrepen van bewarend beslag, zijn ten laste van de Lener. 
 
Art. 9 - Wijzigingen 
Deze leningsovereenkomst bevat de integrale overeenkomst tussen de Uitlener en de Lener 
en vervangt alle andere mondelinge - of schriftelijke overeenkomsten tussen de Partijen. 
Deze overeenkomst kan enkel schriftelijk en via uitdrukkelijk akkoord tussen de Partijen 
worden gewijzigd. 
 
Art. 10 - Niet-overdraagbaarheid 
Behoudens in gevallen, vermeld in onderhavige overeenkomst, kan deze overeenkomst, 
noch enige rechten daarin, geheel of gedeeltelijk worden overgedragen aan derde partijen. 
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Art. 11 - Toepasselijk recht 
Deze Leningsovereenkomst renteloze lening is onderworpen aan het Belgisch recht. Enkel de 
hoven en rechtbanken van de woonplaats van de Uitlener zijn bevoegd. 
 
Art. 12 - Splitsbaarheid 
De nietigheid van één der artikelen van deze overeenkomst of een deel daarvan, tast de 
geldigheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst niet aan, noch van de 
overeenkomst in haar geheel.  Hun afdwingbaarheid blijft onverminderd tot wat wettelijk 
toegelaten is. 
 
Ingeval van ongeldigheid of onafdwingbaarheid van enige bepaling van de overeenkomst 
zullen partijen ter goeder trouw onderhandelen teneinde deze te vervangen door een 
bepaling die zoveel mogelijk hetzelfde effect teweegbrengt als de ongeldige of onafdwingbare 
bepaling. 
 
Evenzo zullen partijen te goeder trouw onderhandelen teneinde een voor iedere partij 
aanvaardbare oplossing te vinden indien zich een situatie voordoet, die niet voorzien is in de 
overeenkomst. 
 
Aldus opgemaakt en ondertekend te Kalmthout op 28 februari 2017 in twee originele 
exemplaren, waarvan elke partij erkent er één te hebben ontvangen 
 
Voor de Uitlener, 
 
De Gemeentesecretaris,    De Voorzitter van de gemeenteraad, 
V. GABRIELS      L. JACOBS 
 
Voor de Lener, 
De Voorzitter van de raad van bestuur, 
M. DE BOCK” 
 
 

Art. 2.- 

Deze leningsovereenkomst treedt in werking vanaf het boekjaar 2016. 

 

Art. 3.- 

Een kopie van dit raadsbesluit zal bezorgd worden aan het AGB Kalmthout. 

 
FINANCIEEL BELEID. 
 
2. Goedkeuring van het GAS-reglement.  
 
De voorzitter geeft een uitgebreide toelichting bij het GAS-reglement dat ter goedkeuring 
voorligt. 
 
Raadslid David Cleiren (N-VA) zegt namens zijn fractie dat hij tevreden is met het GAS-
reglement. Hij wijst er wel op dat dit reglement moet beschouwd worden als een levend 
document dat ons moet toelaten om kort op de bal te spelen. We moeten snel kunnen 
schakelen als er zich nieuwe vormen van overlast zouden voordoen. Hij vraagt ook om een 
evaluatiemoment in te bouwen: dit zou best gebeuren na 1 jaar en kan dan worden 
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besproken in een raadscommissie. Hij is ook tevreden dat er rekening werd gehouden met de 
opmerkingen van de Jeugdraad. 
 
Raadslid Bianca Veraart (SP.a) meldt dat haar fractie zich zal onthouden bij dit punt. Zij 
motiveert haar stemgedrag door te verwijzen naar het feit dat haar fractie voorstander is van 
één identiek GAS-reglement voor de drie gemeenten van onze politiezone. Dit is nu niet het 
geval. 
 
De voorzitter repliceert dat ons reglement gebaseerd is op dat van de gemeente Essen en 
dat de verschillen zeer beperkt zijn. Het is ook zo dat elke gemeente uiteraard autonoom kan 
beslissen over deze reglementen en er rekening kan gehouden worden met de specifieke 
situatie van elke gemeente afzonderlijk. 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2015 en latere wijzigingen; 
 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
 
Gelet op de wet van 13 mei 1999 en latere wijzigingen waarbij de gemeentelijke 
administratieve sancties werden ingevoerd in het artikel 119 bis van de Nieuwe 
Gemeentewet; 
 
Gelet op de omzendbrief OOP 30 bis van 3 januari 2005 over de uitvoering van de wetten 
van 13 mei 1999 tot invoering van gemeentelijke administratieve sancties, van 7 mei 2004 tot 
wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming en de Nieuwe 
Gemeentewet en van 17 juni 2004 tot wijziging van de Nieuwe Gemeentewet; 
 
Gelet op de omzendbrief OOP 30 ter van 10 november 2005 waarbij uitleg verschaft wordt 
bij de wijziging van het artikel 119 bis van de Nieuwe Gemeentewet krachtens de wet van 20 
juli 2005 houdende diverse bepalingen; 
 
Gelet op de omzendbrief nr. Col 1/2006 van het college van Procureurs-Generaal bij de 
Hoven van Beroep, herziene versie van 30 januari 2014 betreffende de gemeentelijke 
administratieve sancties; 
 
Gelet op de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties en 
haar uitvoeringsbesluiten; 
 
Gelet op  het KB van 21 december 2013 tot vaststelling van de nadere voorwaarden en het 
model van het protocolakkoord in uitvoering van het artikel 23 van de wet betreffende de 
gemeentelijke administratieve sancties; 
 
Gelet op het KB van 9 maart 2014 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties 
voor de overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen 
betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch werkende 
toestellen; 
 
Gelet op de omzendbrief van 22 juli 2014 van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse 
Zaken inzake nieuwe regelgeving aangaande de gemeentelijke administratieve sancties; 
 
Gelet op het protocolakkoord GAS2 en GAS3 en het protocolakkoord voor de overtredingen 
betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen betreffende de 
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verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch werkende toestellen, die beide 
worden ondertekend door enerzijds de gemeente en anderzijds de Procureur des Konings; 
 
Overwegende dat de gemeenten ten behoeve van de inwoners moeten waken over de 
openbare orde met name de openbare rust, de openbare veiligheid, de openbare 
gezondheid, de openbare overlast en de zindelijkheid op de openbare wegen, plaatsen en in 
openbare gebouwen; 
 
Overwegende dat overtredingen op bepalingen van dit politiereglement kunnen gestraft 
worden met gemeentelijke administratieve sancties; 
 
Overwegende dat het ontwerp van GAS-reglement grotendeels werd afgestemd op het GAS-
reglement van de gemeente Essen; dat in dit kader ook overleg gepleegd werd met het 
gemeentebestuur van Wuustwezel zodat de GAS-reglementen voor de gemeenten binnen de 
PZ Grens in grote lijnen gelijkaardig zijn; 
 
Gelet op de bespreking van het ontwerp van GAS-reglement tijdens de jeugdraad in zitting 
van 26 oktober 2016; dat tijdens de jeugdraad mevrouw Lobke Goormans, sanctionerend 
ambtenaar IGEAN, samen met de korpschef van de PZ Grens een toelichting heeft gegeven 
aan de leden van de jeugdraad omtrent het GAS-reglement; 
 
Gelet op het het advies van de jeugdraad opgemaakt op 28 november 2016; 
 
Gelet op de bespreking van het ontwerp van GAS-reglement tijdens de raadscommissie 
Algemene Zaken in zitting va n 1 december 2016; dat ook tijdens deze bijeenkomst een 
toelichting werd gegeven door mevrouw Lobke Goormans (IGEAN) en de korpschef van de 
PZ Grens; 
 
Gelet op de opmerkingen en suggesties vanwege de fractie N-VA overgemaakt aan het 
gemeentebestuur per e-mail van 23 december 2016; 
 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Gehoord de voorzitter; 
 
BESLUIT: met 20 jastemmen van Maarten De Bock, Jan Oerlemans, Dirk Van Peel, David 
Cleiren, Jozef Duerloo, Clarisse De Rydt, Sigrid Van Heybeeck, Nick Brosens, Veerle De 
Block, Pieter Brosens, Jan Van Esbroeck, Stijn de Koning, Stefanie Van Looveren, Didier Van 
Aert, René Francken, Wies Peeters, Silke Lathouwers, Sandra Hoppenbrouwers, Jef Van den 
Bergh en Lukas Jacobs en 2 onthoudingen van Alfons Dierckx en Bianca Veraart. 
 
Artikel 1.- 
De gemeenteraad keurt het reglement op de administratieve sancties goed. Dit reglement 
treedt in werking op 1 maart 2017 en gaat hierbij integraal als bijlage. 
 
Art. 2.- 
Een kopie van dit gemeenteraadsbesluit samen met het politiereglement wordt bezorgd aan: 

 aan IGEAN Milieu en Veiligheid (Doornaardstraat 60 te 2160 Wommelgem); 

 de provinciegouverneur van de provincie Antwerpen; 

 de griffier van de rechtbank van eerste Aanleg te Antwerpen; 

 de griffier van de politierechtbank te Antwerpen; 
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 de korpschef van de lokale politie zone Grens; 

 de coördinator van de bestuurlijk politie van de coördinatie en steundienst van de 
federale politie (Noordersingel 27 te 2140 Antwerpen). 

 
Art. 3.- 
Dit besluit zal worden bekendgemaakt overeenkomstig het gemeentedecreet. 
 
Art. 4.- 
Het schepencollege wordt belast met de verdere uitvoering van dit besluit. 
 

Raadslid Jan Van Esbroeck (N-VA) wijst er op dat de goedkeuring van het GAS-reglement er 
enkel is gekomen dankzij de constructieve houding van de oppositie. Het is namelijk zo dat 
de gemeenteraad enkel kan beslissen als de meerderheid van de zittinghebbende 
raadsleden aanwezig is. Als de oppositie de raadszaal had verlaten tijdens de behandeling 
van het agendapunt rond de GAS-reglementering, dan was er op dat moment geen 
meerderheid van de zittinghebbende raadsleden aanwezig en had het punt niet kunnen 
behandeld worden in deze raadszitting. 
 
3. Goedkeuring van het "protocolakkoord GAS2 en GAS3" én het "protocolakkoord voor de 
overtredingen betreffende het stilstaan en parkeren en voor de overtredingen betreffende de 
verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch werkende toestellen". 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2015 en latere wijzigingen; 
 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
 
Gelet op de wet van 13 mei 1999 en latere wijzigingen waarbij de gemeentelijke 
administratieve sancties werden ingevoerd in het artikel 119 bis van de Nieuwe 
Gemeentewet; 
 
Gelet op de omzendbrief OOP 30 bis van 3 januari 2005 over de uitvoering van de wetten 
van 13 mei 1999 tot invoering van gemeentelijke administratieve sancties, van 7 mei 2004 tot 
wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming en de Nieuwe 
Gemeentewet en van 17 juni 2004 tot wijziging van de Nieuwe Gemeentewet; 
 
Gelet op de omzendbrief OOP 30 ter van 10 november 2005 waarbij uitleg verschaft wordt 
bij de wijziging van het artikel 119 bis van de Nieuwe Gemeentewet krachtens de wet van 20 
juli 2005 houdende diverse bepalingen; 
 
Gelet op de omzendbrief nr. Col 1/2006 van het college van Procureurs-Generaal bij de 
Hoven van Beroep, herziene versie van 30 januari 2014 betreffende de gemeentelijke 
administratieve sancties; 
 
Gelet op de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties en 
haar uitvoeringsbesluiten; 
 
Gelet op  het KB van 21 december 2013 tot vaststelling van de nadere voorwaarden en het 
model van het protocolakkoord in uitvoering van het artikel 23 van de wet betreffende de 
gemeentelijke administratieve sancties; 
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Gelet op het KB van 9 maart 2014 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties 
voor de overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen 
betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch werkende 
toestellen; 
 
Gelet op het protocolakkoord GAS2 en GAS3 en het protocolakkoord voor de overtredingen 
betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen betreffende de 
verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch werkende toestellen, die beide 
worden ondertekend door enerzijds de gemeente en anderzijds de Procureur des Konings; 
 
Overwegende dat het protocolakkoord voor de overtredingen op het stilstaan en parkeren 
een verplicht af te sluiten protocolakkoord is; dat het protocolakkoord GAS2 en GAS3 
betreffende de gemengde inbreuken facultatief kan worden afgesloten; dat het ondertekenen 
van het protocolakkoord GAS2 en GAS3 ervoor zorgt dat de procedure administratief 
vereenvoudigd wordt; 
 
Gehoord de voorzitter; 
 
BESLUIT: met 22 jastemmen van Maarten De Bock, Jan Oerlemans, Dirk Van Peel, David 
Cleiren, Jozef Duerloo, Clarisse De Rydt, Sigrid Van Heybeeck, Nick Brosens, Veerle De 
Block, Pieter Brosens, Jan Van Esbroeck, Alfons Dierckx, Bianca Veraart, Stijn de Koning, 
Stefanie Van Looveren, Didier Van Aert, René Francken, Wies Peeters, Silke Lathouwers, 
Sandra Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh en Lukas Jacobs. 
 
Artikel 1.- 
De gemeenteraad keurt het "protocolakkoord GAS2 en GAS3" en het "protocolakkoord voor 
de overtredingen betreffende het stilstaan en parkeren en voor de overtredingen betreffende 
de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch werkende toestellen", goed. 
 
Art. 2.- 
Het schepencollege wordt belast met de verdere uitvoering van dit besluit. 
 

 
4. Aanstelling van de sanctionerend ambtenaar in het kader van het GAS-reglement. 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2015 en latere wijzigingen; 
 
Gelet op de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties en 
haar uitvoeringsbesluiten; 
 
Gelet op het KB van 7 januari 2001 tot vaststelling van de procedure tot aanwijzing van de 
ambtenaar en tot inning van de boetes in uitvoering van de wet van 13 mei 1999 betreffende 
de invoering van de gemeentelijke administratieve sancties; 
 
Gelet op het KB van 21 december 2013 tot vaststelling van de kwalificatie- en 
onafhankelijkheidsvoorwaarden van de ambtenaar belast met de oplegging van de 
administratieve geldboete en tot inning van de boetes in uitvoering van de wet betreffende de 
gemeentelijke administratieve sancties; 
 
Gelet op het KB van 21 december 2013 tot vaststelling van de minimumvoorwaarden inzake 
selectie, aanwerving, opleiding en bevoegdheid van de ambtenaren en personeelsleden die 



                    

11 / 15 

 

 

bevoegd zijn tot vaststelling van inbreuken die aanleiding kunnen geven tot oplegging van 
een gemeentelijke administratieve sanctie; 
 
Gelet op het KB van 30 augustus 2013 tot wijziging van het KB van 7 jnauari 2001 tot 
vaststelling van de procedue tot aanwijzing van de ambtenaar en tot inning van de betes in 
uitvoering van de wet van 13 mei 1999 betreffende de invoering van de gemeentelijke 
administratieve sancties; 
 
Gelet op de goedkeuring van het GAS-reglement door de gemeenteraad in zitting van heden; 
 
Overwegende dat door de raad van bestuur van IGEAN milieu en veiligheid mevrouw Hilde 
Boydens en mevrouw Lobke Goormans werden aangesteld als sanctionerend ambtenaar; dat 
het college van burgemeester en schepenen er voor opteert om van deze dienstverlening van 
IGEAN gebruik te maken en momenteel geen gemeentepersoneel wenst aan te duiden als 
sanctionerend ambtenaar; 
 
Gehoord de voorzitter; 
 
BESLUIT: met 22 jastemmen van Maarten De Bock, Jan Oerlemans, Dirk Van Peel, David 
Cleiren, Jozef Duerloo, Clarisse De Rydt, Sigrid Van Heybeeck, Nick Brosens, Veerle De 
Block, Pieter Brosens, Jan Van Esbroeck, Alfons Dierckx, Bianca Veraart, Stijn de Koning, 
Stefanie Van Looveren, Didier Van Aert, René Francken, Wies Peeters, Silke Lathouwers, 
Sandra Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh en Lukas Jacobs. 
 
Artikel 1.- 
De gemeenteraad stelt mevrouw Hilde Boydens en mevrouw Lobke Goormans, beide 
werkzaam bij IGEAN Milieu en Veiligheid (Doornaardstraat 60 te 2060 Wommelgem), aan als 
sanctionerend ambtenaar overeenkomstig het artikel 63 van de wet van 24 juni 2013 
betreffende de gemeentelijke administratieve sancties. 
 
Art. 2.- 
Het schepencollege wordt belast met de verdere uitvoering van dit besluit. 
 
Art. 3.- 
Een kopie van dit gemeenteraadsbesluit wordt bezorgd aan de opdrachthoudende vereniging 
IGEAN Milieu en Veiligheid (Doornaardstraat 60 te 2060 Wommelgem). 
 

 
PATRIMONIUM. 
 
5. Straatnaamgeving: definitieve goedkeuring van de straatnamen in de verkaveling 
Vogelenzang. 
 
Gelet op het artikel 42 § 1 van het gemeentedecreet; 
 
Gelet op het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van openbare 
wegen en pleinen, zoals gewijzigd bij decreet van 29 november 2002; 
 
Gelet op de geplande aanleg van twee nieuwe straten in de verkaveling halverwege de 
Vogelenzangstraat; dat deze nieuw aan te leggen straten tot nu toe nog geen naam hebben 
gekregen; 
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Gelet op het voorstel van mevrouw Daniëlle Schijn aan de cultuurraad van 25 maart 2016 om 
de naam Henry Van de Veldelaan te geven aan één van de nieuw aan te leggen straten in de 
verkaveling; Henry Van de Velde was een bekende architect-ontwerper die ooit vooraan in de 
Vogelenzangstraat woonde; 
 
Gelet op de nota van de heer Jean Bastiaensen aan het college van burgemeester en 
schepenen van 26 september 2016 waarin verschillende straatnamen werden voorgelegd; 
waaronder Krenkhoek en Henry Van de Veldelaan; 
 
Gelet op het voorstel van de cultuurraad tijdens de vergadering van 18 november 2016 om 
deze nieuwe straten de volgende namen te geven:  

- Krenkhoek, verwijzend naar de originele plaatsnaam van het perceel sinds de 17de 
eeuw; 

- Henry Van de Veldelaan, verwijzend naar de architect-ontwerper die ooit vooraan in 
de Vogelenzangstraat woonde; 

 
Overwegende dat de keuze voor deze namen is gebaseerd op gegevens uit de plaatselijke 
geschiedenis, kunst- en cultuurleven, de toponymie en de volkskunde; 
 
Gelet op het voorstel van het schepencollege om de straatnamen Krenkhoek en Henry Van 
de Veldelaan te weerhouden voor de twee nieuwe straten in de verkaveling halverwege de 
Vogelenzangstraat; 
 
Gelet op de beslissing van 17 december 2016 van de gemeenteraad waarbij de 
gemeenteraad zijn principiële goedkeuring verleent om de straatnaam Henry Van de 
Veldelaan te geven aan de nieuw aan te leggen straat A en de straatnaam Krenkhoek voor 
de nieuw aan te leggen straat B in de verkaveling halverwege de Vogelenzangstraat; 
 
Gelet op het feit dat de gemeenteraad in dezelfde zitting de opdracht gaf aan het college van 
burgemeester en schepenen om het openbaar onderzoek op te starten; 
 
Gelet op het feit dat het openbaar onderzoek gevoerd werd van 23 december 2016 tot en met 
23 januari 2017; dat er geen schriftelijke noch mondelinge bezwaren tijdens dit openbaar 
onderzoek werden geformuleerd; dat dit tijdens de vergadering van 30 januari 2017 van het 
college van burgemeester en schepenen werd vastgesteld; 
 
Overwegende dat de keuze voor deze naam is gebaseerd op gegevens uit de plaatselijke 
geschiedenis, kunst- en cultuurleven, de toponymie en de volkskunde; 
 
Overwegende dat de gemeenteraad kan instemmen met de voorgestelde naamgeving van 
straten;  
 
BESLUIT: met 22 jastemmen van Maarten De Bock, Jan Oerlemans, Dirk Van Peel, David 
Cleiren, Jozef Duerloo, Clarisse De Rydt, Sigrid Van Heybeeck, Nick Brosens, Veerle De 
Block, Pieter Brosens, Jan Van Esbroeck, Alfons Dierckx, Bianca Veraart, Stijn de Koning, 
Stefanie Van Looveren, Didier Van Aert, René Francken, Wies Peeters, Silke Lathouwers, 
Sandra Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh en Lukas Jacobs. 
 
Enig artikel.- 
De gemeenteraad hecht zijn definitieve goedkeuring aan de vaststelling van de straatnaam 
Henry Van de Veldelaan voor de nieuw aan te leggen straat A en de straatnaam Krenkhoek 
voor de nieuw aan te leggen straat B in de verkaveling halverwege de Vogelenzangstraat. 
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PERSONEEL. 
 
6. Goedkeuring van het aangepaste arbeidsreglement voor het gemeentepersoneel. 
 
Raadslid Maggy Beyers neemt deel aan de vergadering om 20.16 uur. 
 
Gelet op de wet van 18 december 2002 tot wijziging van de wet van de wet van 8 april 1965 
tot instelling van de arbeidsreglementen; dat op basis van deze wet alle publieke besturen in 
België verplicht worden om een arbeidsreglement op te stellen voor haar personeel; 
 
Gelet op de beslissing van 28 oktober 2010 van de gemeenteraad waarbij het 
arbeidsreglement AR002bis voor het statutaire en contractueel personeel werd goedgekeurd, 
aangepast in gemeenteraadszittingen van 23 juni 2014 en 30 november 2015; 
 
Gelet op de door de gemeenteraad in zitting van 19 december 2016 goedgekeurde 
rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel; 
 
Gelet op de brief vanwege IGEAN Milieu & Veiligheid van 30 januari 2017 met de melding dat 
de heer Gunter Van de Wiele, preventie-adviseur psychosociale apsecten (PAPS), ontslag 
heeft genomen met ingang van 1 februari 2017; dat het directiecomité van IGEAN voorstelt de 
functie van preventie-adviseur psychosociale aspecten niet meer in te vullen; 
 
Overwegende dat zowel de gemeente als het OCMW met ingang vanaf 1 februari 2017 geen 
beroep meer kunnen doen op de preventie-adviseur psychosociale aspecten van IGEAN; dat 
beide besturen daarom beslissen om deze dienstverlening vanaf 1 februari 2017 op te 
nemen binnen de overeenkomst die eerder werd afgesloten met Provikmo, externe dienst 
voor preventie en bescherming op het werk; dat dit een wijziging van het arbeidsreglement 
met zich meebrengt; dat de gegevens in het arbeidsreglement zullen in die zin aangepast 
worden in hoofdstuk XIII Andere beschikkingen, of indien van toepassing in het luik 
psychosociaal welzijn; 
 
Overwegende dat tevens een bijkomende bijlage werd toegevoegd aan het 
arbeidsreglement, meer bepaald over het tenlaste nemen van een beeldschermbril voor 
beeldschermwerkers; 
 
Overwegende dat het arbeidsreglement van toepassing is op alle statutaire en contractuele 
ambtenaren in dienst van het gemeentebestuur; dat alle personeelsleden zich moeten 
houden aan de bepalingen van dit reglement; 
 
Gelet op de bespreking van dit dossier tijdens het syndicaal overleg- en onderhandelings-
comité voor de gemeente in zitting van 15 februari 2017; 
 
Gelet op het voorstel van het schepencollege om de aanpassingen aan het arbeidsreglement 
voor het gemeentepersoneel van Kalmthout goed te keuren; 
 
BESLUIT: met 23 jastemmen van Maarten De Bock, Jan Oerlemans, Dirk Van Peel, David 
Cleiren, Jozef Duerloo, Clarisse De Rydt, Sigrid Van Heybeeck, Nick Brosens, Veerle De 
Block, Pieter Brosens, Jan Van Esbroeck, Alfons Dierckx, Bianca Veraart, Stijn de Koning, 
Maggy Beyers, Stefanie Van Looveren, Didier Van Aert, René Francken, Wies Peeters, Silke 
Lathouwers, Sandra Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh en Lukas Jacobs. 
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Artikel 1.- 
De gemeenteraad keurt het arbeidsreglement A.R.005 goed om van toepassing te worden 
gesteld op het statutair en contractueel personeel vanaf 1 februari 2017. Het 
arbeidsreglement wordt integraal als bijlage toegevoegd aan dit besluit. 
 
Art. 2.- 
Dit arbeidsreglement zal worden bezorgd aan het kantoor van de gewestelijke sociale inspectie 
van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg te Antwerpen. 
 
GOEDKEURING VAN HET VERSLAG. 
 
7. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 30 januari 2017 van de 
gemeenteraad. 
 
De raad keurt het verslag van de vergadering van 30 januari 2017 van de gemeenteraad 
unaniem goed. 
 
MONDELINGE VRAGEN. 
 
1. Raadslid Pieter Brosens (N-VA) heeft in het verslag van 30 januari 2017 van het college 
van burgemeester en schepenen opgemerkt dat een punt werd behandeld over de sanering 
van gas- en waterleidingen. Kan hier wat meer informatie over gegeven worden? 
 
Schepen van openbare werken Jan Oerlemans (CD&V) legt uit dat de firma Synductis vraagt 
om de vezelcementleidingen die vroeger gebruikt werden voor het vervoer van water en gas, 
te vervangen op korte termijn. Synductis is een samenwerkingsverband tussen verschillende 
firma's die zich bezighouden met het vervoer en leveren van gas, kabel, water en elektriciteit. 
Synductis wenst nu een aantal leidingen te vervangen op een periode van drie jaar terwijl er 
wettelijk een veel langere termijn mogelijk is. Het college van burgemeester en schepenen 
wenst nu opnieuw rond te tafel te zitten met Synductis om na te gaan of de werken niet 
kunnen worden uitgevoerd gedurende een langere periode zodanig dat de hinder voor de 
bewoners beperkter en meer gespreid zal zijn. 
 
Raadslid David Cleiren (N-VA) vraagt of het hier gaat over de vervanging van leidingen in 
asbest. 
 
Schepen Jan Oerlemans (CD&V) beaamt dit. 
 
2. Raadslid Bianca Veraart (SP.a) vraagt naar de stand van zaken in het dossier LIDL. Er 
wordt gesproken over het vastleggen van een zaal voor de organisatie van een 
infovergadering.  
 
De voorzitter antwoordt dat het college van burgemeester en schepenen niet op de hoogte is 
van de organisatie van een infovergadering. Misschien is dit een initiatief van LIDL zelf? We 
hebben ondertussen op 22 februari 2017 van LIDL de aanvraag binnengekregen voor de 
bouw van een vestiging op de gronden Kalhöfer. Het openbaar onderzoek in verband met 
deze bouwaanvraag zal starten na de krokusvakantie. 
 
3. Raadslid Jef Duerloo (N-VA) heeft in de gemeentelijke correspondentie een brief 
opgemerkt van een advocaat over het fietspad dat uitkomt in de Frans Raatsstraat. Waarover 
gaat dit? 
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De gemeentesecretaris legt uit dat het hier gaat over een dispuut over het fietspad dat start in 
de Frans Raatsstraat. De eigenaar van dit fietspad leeft in onmin met de eigenaar van een 
aanpalend perceel en wenst nu dat de asfaltering van dit pad gedeeltelijk wordt verwijderd. 
Het college van burgemeester en schepenen heeft in dit dossier nog geen standpunt 
ingenomen. 
 
4. Raadslid Jef Duerloo (N-VA) heeft recent 's ochtends zelf opgemerkt dat vrachtwagens die 
goederen komen leveren bij handelszaken zoals Van Trier en Bruynseels-Vochten op de 
Brasschaatsteenweg op de rijweg blijven staan en zo het verkeer grondig hinderen. Kan hier 
tegen niet worden opgetreden? 
 
De voorzitter antwoordt dat er reeds enkele maanden geleden een brief werd verstuurd naar 
Van Trier om te aan te kaarten. Hierop werd positief gereageerd door Van Trier. We zullen 
opnieuw actie ondernemen naar de handelaars op de Brasschaatsteenweg om te vermijden 
dat het verkeer verder zal worden gehinderd. 
 
5. Raadslid Clarisse De Rydt (N-VA) was aanwezig op de opening van het nieuwe 
schoolgebouw van Gitok 1. Zij heeft geen Vlaamse vlag opgemerkt: onderwijs is nochtans 
sinds geruime tijd de bevoegdheid van de Vlaamse overheid. De school werd dan ook 
opgetrokken met Vlaamse middelen. Het gaf haar een raar gevoel dat hiermee geen rekening 
werd gehouden. 
 
De voorzitter antwoordt dat de vlag met de Vlaamse leeuw aan de inkom van de sporthal 
hing. Zij hing naast de Belgische vlag en in de buurt van de Europese vlag. De voorzitter 
heeft er een foto van getrokken en zal die bezorgen aan de N-VA-fractie. 
 
De openbare zitting wordt gesloten om 20.26 uur. 
 
 
Bij bevel: 
De secretaris       de voorzitter 
 


