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Gemeenteraad 
 
Datum: 19 juni 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 ;  
H. De Schepper, 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, P. 
Brosens, raadsleden ;  
V. Gabriels, secretaris. 
 
Verontschuldigd: R. Francken, C. De Rydt, J. Breugelmans, N. Brosens, 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 jaarrekening voor het dienstjaar 2016. 
 
2.Goedkeuring van het aangepaste gebruiks- en tariefreglement voor het 
ontmoetingscentrum De Zonnedauw. 
 
3. Goedkeuring van het tarief voor laattijdige betaling van facturen. 
 
Financieel beleid. 
 
4. Goedkeuring van de jaarrekening voor het dienstjaar 2016. 
 
5. Kennisname van de jaarrekening en het bijhorende jaarverslag voor het dienstjaar 2016 
van het OCMW. 
 
6. Adviesverlening over de rekeningen van de kerkfabrieken voor het dienstjaar 2016. 
 
Patrimonium. 
 
7. Goedkeuring van het ontwerp van notariële akte voor de aankoop van een perceel grond 
aan het Willy Vandersteenplein - mevrouw Maria Deflem. 
 
8. Verkavelingsaanvraag Van Staey – Bloemstraat: beslissing over de zaak van de wegen. 
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9. KMO-zone Bosduin: goedkeuring van de notariële ontwerpakte voor de verkoop van een 
perceel grond gelegen Galgenheiken (lot 53) aan de firma Opta NV. 
 
10. Goedkeuring van de notariële ontwerpakte voor de kosteloze grondafstand door de heer 
De Bondt – Rodeweg. 
 
11. Voorlopige vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan RUP MAPECO 
(Nieuwmoer). 
 
12. Goedkeuring van de aangepaste overeenkomst met de familie Loos voor het huren van 
het voetbalveld te Nieuwmoer. 
 
Intergemeentelijke samenwerking. 
 
13. Opdrachthoudende vereniging IVEKA - goedkeuring van agendapunten, statutenwijziging, 
de uitbreiding van de aansluiting tot de activiteit Warmte en vaststelling van het mandaat voor 
de algemene vergadering van 20 juni 2017. 
 
14. Dienstverlenende vereniging IKA - goedkeuring van de agenda en vaststelling van het 
mandaat voor de algemene vergadering van 20 juni 2017. 
 
15. Bekrachtiging van de beslissing van 22 mei 2017 van het college van burgemeester en 
schepenen waarbij het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger met betrekking tot 
de agendapunten van de jaarvergadering van 16 juni 2017 van de dienstverlenende 
vereniging IGEAN dienstverlening werd vastgesteld. 
 
16. Bekrachtiging van de beslissing van 22 mei 2017 van het college van burgemeester en 
schepenen waarbij het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger met betrekking tot 
de agendapunten van de jaarvergadering van 16 juni 2017 van de opdrachthoudende 
vereniging IGEAN milieu en veiligheid werd vastgesteld. 
 
17. Bekrachtiging van de beslissing van 22 mei 2017 van het college van burgemeester en 
schepenen waarbij het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger met betrekking tot 
de agendapunten van de algemene vergadering van 16 juni 2017 van de dienstverlenende 
vereniging CIPAL werd vastgesteld. 
 
18. Bekrachtiging van de beslissing van 22 mei 2017 van het college van burgemeester en 
schepenen waarbij het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger met betrekking tot 
de agendapunten van de statutaire jaarvergadering van 19 juni 2017 van de 
opdrachthoudende vereniging Pidpa werd vastgesteld. 
 
19. Bekrachtiging van de beslissing van 22 mei 2017 van het college van burgemeester en 
schepenen waarbij het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger met betrekking tot 
de agendapunten van de algemene vergadering van 15 juni 2017 van de opdrachthoudende 
vereniging Water-link werd vastgesteld. 
 
20. Bekrachtiging van de beslissing van 22 mei 2017 van het college van burgemeester en 
schepenen waarbij het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger met betrekking tot 
de agendapunten van de algemene vergadering van 14 juni 2017 van de intergemeentelijke 
vereniging PONTES werd vastgesteld. 
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Cultuur. 
 
21. Gemeenschapscentrum Kalmthout: aanstelling van leden van het beheersorgaan. 
 
22. Plaatselijke openbare bibliotheek: aanstelling van afgevaardigden voor het 
beheersorgaan. 
 
Onderwijs. 
 
23. Gemeentelijke basisscholen Maatjes en Kadrie: goedkeuring van het aangepaste 
arbeidsreglement voor de personeelsleden. 
 
24. Gemeentelijke basisscholen Maatjes en Kadrie: goedkeuring van het aangepaste 
schoolreglement. 
 
25. Goedkeuring van de raming van de uitgaven voor de leerlingen van de basisschool 
Kadrie. 
 
26. Goedkeuring van de raming van de uitgaven voor de leerlingen van de basisschool 
Maatjes. 
 
27. Goedkeuring van het nascholingsplan voor de basisschool Kadrie. 
 
28. Goedkeuring van het nascholingsplan voor de basisschool Maatjes. 
 
29. Goedkeuring van het pedagogisch project voor de basisschool Kadrie. 
 
30. Aanwending van het lestijdenpakket voor de basisschool Maatjes voor het schooljaar 
2016-2017  
 
31. Aanwending van het lestijdenpakket voor de basisschool Kadrie voor het schooljaar 2017-
2018. 
 
32. Vaststelling van de facultatieve verlofdagen en pedagogische studiedagen voor het 
schooljaar 2017-2018 voor de gemeentelijke basisscholen Maatjes en Kadrie. 
 
33. Goedkeuring van de schoolreglementen van Gitok eerste graad en Gitok bovenbouw voor 
het schooljaar 2017-2018. 
 
34. Goedkeuring van de raming van de uitgaven voor de leerlingen van Gitok eerste graad en 
Gitok bovenbouw voor het schooljaar 2017-2018. 
 
35. Vaststelling van de facultatieve verlofdagen en pedagogische studiedag voor het 
schooljaar 2017-2018 voor Gitok.  
 
36. Goedkeuring van het nascholingsplan voor Gitok eerste graad. 
 
37. Goedkeuring van het nascholingsplan voor Gitok bovenbouw. 
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Goedkeuring van het verslag. 
 
38. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 24 april 2017 van de 
gemeenteraad. 
 
 
GEHEIME ZITTING 
 
 
Nihil 
. 
 
 V E R S L A G 
 =========== 
 
OPENBARE ZITTING  
 
AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF KALMTHOUT. 
 
1. Goedkeuring van de jaarrekening voor het dienstjaar 2016. 
 
De voorzitter geeft het woord aan de schepen van financiën Maarten De Bock (CD&V) die de 
jaarrekening toelicht. 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, meer bepaald het artikel 
243 en 243bis; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en 
beheercyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn; 
 
Gelet op het Ministerieel Besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de 
nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekening-
stelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn; 
 
Gelet op het besluit van 7 juni 2017 van het directiecomite van het Autonoom 
Gemeentebedrijf Kalmthout (afgekort AGB) waarbij kennis werd genomen van het ontwerp 
van de jaarrekening voor het dienstjaar 2016 zoals opgesteld door de financieel beheerder; 
 
Gelet op het feit dat de jaarrekening voor 2016 volgens het artikel 30 van het hierboven 
vermelde besluit van 25 juni 2010 bestaat uit: 

- de beleidsnota die de doelstellingenrealisatie, de doelstellingenrekening en de 
financiële toestand bevat; 

- de financiële nota die de exploitatierekening, de investeringsrekening en de 
liquiditeitenrekening bevat; 

- de samenvatting van de algemene rekeningen die de balans en de staat van 
opbrengsten en kosten bevat; 

- de toelichting; 
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Gelet op het feit dat volgens het artikel 174 §2 van het gemeentedecreet het ontwerp van de 
jaarrekening 2016 tijdig werd bezorgd aan de leden van de raad van bestuur; dat dit ontwerp 
per e-mail op 2 juni 2017 afzonderlijk aan de leden van de raad van bestuur werd bezorgd; 
 
Gelet op de vaststelling van de jaarrekening voor het dienstjaar 2016 door de raad van 
bestuur van het AGB Kalmthout in zitting van heden; 
 
Gelet op het feit dat het aan de gemeenteraad toekomt om de jaarrekening van het AGB 
Kalmthout goed te keuren; 
 
Gelet op de verslagen bij de jaarrekening voor het dienstjaar 2016 zoals opgesteld door 
commissaris - bedrijfsrevisor Marc Maris, audit partner Callens, Pirenne, Theunissen & Co 
(Luikersteenweg 232/4 te Hasselt); 
 
Gehoord de schepen bevoegd voor financiën; 
 
BESLUIT: met 14 jastemmen van Maarten De Bock, Jan Oerlemans, Dirk Van Peel, Hans De 
Schepper, Bianca Veraart, Stijn de Koning, Maggy Beyers, Stefanie Van Looveren, Didier 
Van Aert, Wies Peeters, Silke Lathouwers, Sandra Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh en 
Lukas Jacobs en 6 onthoudingen van David Cleiren, Jozef Duerloo, Sigrid Van Heybeeck, 
Veerle De Block, Pieter Brosens en Jan Van Esbroeck. 
 
Artikel 1.- 
De waarderingsregels met afschrijvingstermijnen voor het AGB Kalmthout worden 
goedgekeurd. 
 
Art. 2.-  

De gemeenteraad keurt de jaarrekening voor het dienstjaar 2016 van het AGB Kalmthout 
goed.  
 
Art. 3.- 
Een kopie van deze beslissing wordt bezorgd aan de toezichthoudende overheid. 
 
2. Goedkeuring van het aangepaste gebruiks- en tariefreglement voor het 
ontmoetingscentrum De Zonnedauw. 
 
De voorzitter licht dit punt toe. 
 
Raadslid Hans De Schepper (GROEN) heeft geen probleem met de voorgestelde tarifering. 
Hij geeft aan dat in dit dossier de werklast voor de gemeentelijke administratie werd 
onderschat. Hij drukt hierbij zijn waardering uit voor de medewerkers van de cultuurdienst die 
zich met dit dossier bezighouden. 
 
De voorzitter antwoordt dat het bestuur de Zonnedauw heeft overgenomen om de lokale 
socio-culturele verenigingen te blijven ondersteunen. Hij gaat akkoord met de opmerkingen 
van het raadslid. 
 
Gelet op het artikel 170, § 4, van de Grondwet; 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
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Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 20 juni 2016 betreffende de oprichting en statuten 
van het Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout;  
 
Gelet op het ministerieel besluit van 26 september 2016 over de goedkeuring van de 
oprichting en de statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout; dat de kennisgeving 
van de oprichting werd gepubliceerd op 10 oktober 2016 in het Belgisch Staatsblad; 
 
Gelet op het besluit van de raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout 
(afgekort AGB Kalmthout) in zitting van 19 december 2016 over de goedkeuring van de 
notariële akte voor de vestiging van een erfpacht tussen de vzw Dekenaat Noorderkempen – 
regio Essen (Nieuwstraat 50 te Essen) en het AGB Kalmthout voor het ontmoetingscentrum 
De Zonnedauw (Kapellensteenweg 170 te Kalmthout); dat dit ontmoetingscentrum sinds 1 
januari 2017 beheerd en geëxploiteerd wordt door het AGB Kalmthout; 
 
Gelet op het artikel 14 van de beheersovereenkomst tussen de gemeente en het AGB 
Kalmthout, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 28 november 2016, dat stelt dat 
het Autonoom Gemeentebedrijf de tarieven hanteert voor het verstrekken van leveringen en 
diensten die door de gemeenteraad zijn goedgekeurd; dat het Autonoom Gemeentebedrijf 
daartoe een voorstel van tarieven formuleert, waarover de gemeenteraad zich uitspreekt; 
 
Overwegende dat blijkt dat het gebruiks- en tariefreglement zoals goedgekeurd door de 
gemeenteraad op 19 december 2016, niet volledig in overeenstemming is met de praktijk; dat 
het daarom noodzakelijk is om een aantal aanpassingen door te voeren aan dit reglement; 
Gelet op de bespreking van het aangepaste gebruiks- en tariefreglement voor het 
ontmoetingscentrum door de cultuurraad in zitting van 2 juni 2017 en de bespreking 
hieromtrent met de gebruikers van de Zonnedauw op 12 mei 2017; 
 
Gelet op de bespreking van het aangepaste gebruiks- en tariefreglement voor het 
ontmoetingscentrum De Zonnedauw in de vergadering van de raadscommissie financieel 
beleid op woensdag 14 juni 2017;  
 
Gelet op het voorstel van gebruiks- en tariefreglement voor het ontmoetingscentrum De 
Zonnedauw zoals goedgekeurd door de raad van bestuur van het AGB in zitting van heden; 
 
BESLUIT: met 20 jastemmen van Maarten De Bock, Jan Oerlemans, Dirk Van Peel, David 
Cleiren, Jozef Duerloo, Sigrid Van Heybeeck, Veerle De Block, Pieter Brosens, Jan Van 
Esbroeck, Hans De Schepper, Bianca Veraart, Stijn de Koning, Maggy Beyers, Stefanie Van 
Looveren, Didier Van Aert, Wies Peeters, Silke Lathouwers, Sandra Hoppenbrouwers, Jef 
Van den Bergh en Lukas Jacobs. 
 
Artikel 1.- 
De gemeenteraad keurt het aangepaste gebruiks- en tariefreglement voor de lokalen in het 
ontmoetingscentrum De Zonndauw (Kapellensteenweg 170 te Kalmthout) goed. Ten bate van 
het Autonoom Gemeentebedrjif Kalmthout wordt voor een termijn beginnend op 1 juli 2017 en 
eindigend op 31 december 2019 een tarief (inclusief BTW) geheven op het gebruik van de 
lokalen in het ontmoetingscentrum De Zonnedauw, zoals voorzien in dit aangepaste 
gebruiks- en tariefreglement. Het reglement gaat hierbij integraal als bijlage.  
 
Het huidige gebruiks- en tariefreglement voor het ontmoetingscentrum De Zonnedauw wordt 
ingetrokken. 
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Art. 2.-  

De betaling van het tarief geschiedt voorafgaandelijk tegen afgifte van een ontvangstbewijs 
dat op elk verzoek dient getoond te worden. 
 
Art. 3.- 
In geval van betwisting zal de invordering geschieden bij wijze van burgerlijke 
rechtsvordering.  
 
Art. 4.- 
Een kopie van deze beslissing wordt bezorgd aan de toezichthoudende overheid. 
 

3. Goedkeuring van het tarief voor laattijdige betaling van facturen. 
 
Gelet op het artikel 170, § 4, van de Grondwet; 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 20 juni 2016 betreffende de oprichting en statuten 
van het Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout;  
 
Gelet op het ministerieel besluit van 26 september 2016 over de goedkeuring van de 
oprichting en de statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout; dat de kennisgeving 
van de oprichting werd gepubliceerd op 10 oktober 2016 in het Belgisch Staatsblad; 
 
Gelet op het artikel 14 van de beheersovereenkomst tussen de gemeente en het AGB 
Kalmthout, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 28 november 2016, dat stelt dat 
het Autonoom Gemeentebedrijf de tarieven hanteert voor het verstrekken van leveringen en 
diensten die door de gemeenteraad zijn goedgekeurd; dat het Autonoom Gemeentebedrijf 
daartoe een voorstel van tarieven formuleert, waarover de gemeenteraad zich uitspreekt; 
 
Overwegende dat de inning van facturen voor onder andere retributies, huur en onkosten-
nota’s en overige niet-fiscale ontvangsten bij laattijdige betaling kosten met zich meebrengen 
voor het AGB Kalmthout; dat het opleggen van een tarief in dit kader een bijkomende 
stimulans kan zijn voor de wanbetaler om de verstuurde facturen sneller te betalen; 
 
Gelet op het voorstel van tarief voor de inning van de kosten verbonden aan de laattijdige 
betaling van facturen zoals goedgekeurd door de raad van bestuur van het AGB in zitting van 
heden; 
 
Gehoord de voorzitter; 
 
BESLUIT: met 20 jastemmen van Maarten De Bock, Jan Oerlemans, Dirk Van Peel, David 
Cleiren, Jozef Duerloo, Sigrid Van Heybeeck, Veerle De Block, Pieter Brosens, Jan Van 
Esbroeck, Hans De Schepper, Bianca Veraart, Stijn de Koning, Maggy Beyers, Stefanie Van 
Looveren, Didier Van Aert, Wies Peeters, Silke Lathouwers, Sandra Hoppenbrouwers, Jef 
Van den Bergh en Lukas Jacobs. 
 
Artikel 1.- 
De gemeenteraad keurt het tarief voor het laattijdig betalen van facturen goed. Ten bate van 
het Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout wordt voor een termijn beginnend op 1 juli 2017 en 
eindigend op 31 december 2019 een tarief (inclusief BTW) geheven op het laattijdig betalen 
van facturen: 
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 voor het versturen van aanmaningen: 5 euro, 

 voor het versturen van een dossier met een verzoek tot verzoening via het 
vredegerecht: 5 euro, 

 voor het versturen van een aangetekende zending: 10 euro, 

 voor het versturen van een dwangbevel of dossier ingevorderd via een 
deurwaarder: 15 euro, 

 verwijlintresten: de wettelijke nalatigheidinterest wordt aangerekend vanaf de 1e 
van de maand volgend op de maand waarin de retributie, huur of onkostennota 
verschuldigd is. 

Deze bedragen kunnen gecumuleerd worden. 
 
Art. 2.- 
In geval van betwisting zal de invordering geschieden bij wijze van burgerlijke 
rechtsvordering.  
 
Art. 3.- 
Een kopie van deze beslissing wordt bezorgd aan de toezichthoudende overheid. 
 
 
FINANCIEEL BELEID. 
 
4. Goedkeuring van de jaarrekening voor het dienstjaar 2016. 
 
De voorzitter geeft het woord aan schepen van financiën Maarten De Bock (CD&V). Hij licht 
op zijn beurt deze jaarrekening toe. 
 
Raadslid Hans De Schepper (GROEN) vertelt dat de rekening is wat ze is. Het document is 
technisch in orde maar hij heeft nog wel een aantal vaststellingen: 
- er is een verstoring van het evenwicht tussen de verschillende beleidsdomeinen. Zo wordt 
er veel meer geld uitgegeven aan het beleidsdomein Sport ten opzichte van andere 
domeinen; 
- er is een negatief resultaat op het eigen boekjaar van ongeveer 1,4 miljoen euro; 
- wat is nu het globale budget dat werd uitgegeven aan het sportpark? Hij vraagt aan schepen 
Maarten De Bock (CD&V) om hem deze gegevens te bezorgen. Hij had graag deze 
gegevens inclusief de kosten voor de aanbouw van de speeltuin, de planning voor de nieuwe 
turnhal, e.d. Hij had deze informatie graag gekregen in het najaar. 
 
Raadslid Fons Dierckx (SP.a) vervoegt de vergadering om 20.15 uur. 
 
Schepen Maarten De Bock (CD&V) antwoordt dat je onze jaarrekening best vergelijkt met de 
jaarrekeningen van de omliggende gemeenten. In Kalmthout worden er geen leningen 
opgenomen en zorgen we voor onze eigen financiering. Hij is zeer tevreden met de resultaten 
van deze jaarrekening. 
 
Raadslid Bianca Veraart (SP.a) stelt dezelfde vraag als het raadslid De Schepper (GROEN) 
over het sportpark. Zij had graag de resultaten ontvangen tegen september/oktober 2017. 
 
Raadslid Jan Van Esbroeck (N-VA) heeft een andere invalshoek. Hij vraagt zich af welke 
uitgaven er door het gemeentebesturen werden gemaakt ten opzichte van de andere 
Kalmthoutse voetbalclubs. Hij had dit graag besproken in een vergadering van een 
raadscommissie en dit dan graag in het najaar vóór het einde van 2017. 
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Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en 
beheercyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn; 
 
Gelet op het Ministerieel Besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de 
nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekening-
stelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn; 
 
Gelet op de kennisname door het college van burgemeester en schepenen op 7 juni 2017  
van het ontwerp van de jaarrekening 2016 zoals opgesteld door de financieel beheerder; 
 
Gelet op het feit dat de jaarrekening voor 2016 volgens het artikel 30 van het hierboven 
vermelde besluit van 25 juni 2010 bestaat uit: 

- de beleidsnota die de doelstellingenrealisatie, de doelstellingenrekening en de 
financiële toestand bevat; 

- de financiële nota die de exploitatierekening, de investeringsrekening en de 
liquiditeitenrekening bevat; 

- de samenvatting van de algemene rekeningen die de balans en de staat van 
opbrengsten en kosten bevat; 

- de toelichting; 
 
Gelet op het feit dat volgens het artikel 174 §2 van het gemeentedecreet het ontwerp van de 
jaarrekening 2016 tijdig werd bezorgd aan de gemeenteraadsleden; dat dit ontwerp zoals 
voorgeschreven door het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, per e-mail op 2 juni 
2017 afzonderlijk aan de raadsleden werd bezorgd; 
 
Gelet op het feit dat het aan de gemeenteraad toekomt om de jaarrekening goed te keuren; 
 
Gelet op het feit dat in het ontwerp van jaarrekening het resultaat op kasbasis 10.735.538 
euro bedraagt en dat de autofinancieringsmarge wordt bepaald op 3.258.979 euro; 
 
Gelet op het artikel 174 §1 van het gemeentedecreet dat bepaalt dat gemeenteraadsleden de 
afzonderlijke stemming kunnen eisen over één of meerdere onderdelen van de jaarrekening; 
 
Gelet op het feit dat het ontwerp van jaarrekening voor 2016 werd besproken in de 
vergadering van de raadscommissie financieel beleid op woensdag 14 juni 2017; dat tijdens 
deze vergadering toelichting werd gegeven door de schepen van financiën én door de 
financieel beheerder; 
 
Gehoord de schepenen bevoegd voor financiën; 
 
BESLUIT: met 13 jastemmen van Maarten De Bock, Jan Oerlemans, Dirk Van Peel, Hans De 
Schepper, Stijn de Koning, Maggy Beyers, Stefanie Van Looveren, Didier Van Aert, Wies 
Peeters, Silke Lathouwers, Sandra Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh en Lukas Jacobs en  
8 onthoudingen van David Cleiren, Jozef Duerloo, Sigrid Van Heybeeck, Veerle De Block, 
Pieter Brosens, Jan Van Esbroeck, Alfons Dierckx en Bianca Veraart. 
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Artikel 1.- 
De jaarrekening 2016 met gecumuleerde budgettaire resultaat van 11.400.128 euro, wordt 
goedgekeurd. 
 
Art. 2.- 
Het overgedragen overschot bedraagt 1.842.594 euro en bestaat uit een operationeel 
overschot van 27.476 euro, een financieel overschot van 1.341.812 euro en een uitzonderlijk 
overschot van 473.306 euro. 
 
Art. 3.- 
De balans op 31 december 2016 wordt vastgesteld op 172.085.747 in activa en 172.085.747 
in passiva. 
 
Art. .- 
Een kopie van dit besluit wordt bezorgd aan de toezichthoudende overheid. 

 

5. Kennisname van de jaarrekening en het bijhorende jaarverslag voor het dienstjaar 2016 
van het OCMW. 
 
De voorzitter geeft het woord aan de OCMW-voorzitter Dirk Van Peel (CD&V) die aan de 
hand van een powerpointpresentatie de jaarrekening van 2016 van het OCMW toelicht. 
 
De OCMW-voorzitter geeft aan dat deze OCMW-jaarrekening de bekroning op zijn werk is. 
Hij verwijst naar het bezoek van de VVSG aan het OCMW van Kalmthout vorige week. De 
VVSG organiseerde toen een studiedag rond het thema "Laat je inspireren door het lokaal 
sociaal beleid van de gemeente Kalmthout". De VVSG werd vooral aangesproken door de 
goede samenwerking in Kalmthout tussen het gemeentebestuur en het OCMW, de 
samenwerking met externe partners, de intergemeentelijke samenwerking en de oprichting 
van een participatiegroep wat betreft de sociale dienst. 
 
Volgende OCMW-projecten droegen vooral de interesse weg van de VVSG: 
- Buurten voor elkaar: dit gaat over de creatie van kleine jobs voor asielzoekers; 
- het Moeder Keepraatcafé: dit zijn praatsamenkomsten in de verschillende wijken van 
Kalmthout; 
- de aanwerving van een intercultureel bemiddelaar/medewerker met een tussenkomst van 
de Koning Boudewijnstichting; 
- de samenwerking met de gemeentelijke bibliotheek; 
- de oprichting van het Kruispunt: dit intergemeentelijk initiatief op het vlak van de geestelijke 
gezondheidszorg heeft reeds een duizendtal cliënten en werkt samen met het CAW. 
 
De OCMW-voorzitter wijst er op dat de meeste van deze projecten worden gesubsidieerd 
door externe partners. 
 
Raadslid David Cleiren (N-VA) vraagt naar de stand van zaken wat betreft het dossier van de 
Warandalei. Hoe zal dit dossier verder verlopen? 
 
De OCMW-voorzitter Dirk Van Peel (CD&V) herhaalt dat het hier gaat over een project van 
bescheiden wonen voor bejaarden. Het gaat hier over een terrein van ongeveer 6.000 m² dat 
in erfpacht werd gegeven aan de sociale huisvestingsmaatschappij De Ideale Woning. Na 
een wedstrijd werd een architect aangesteld. Na opmerkingen van de buren tijdens een 
informatieavond moeten er nog een aantal stedenbouwkundige aanpassingen gebeuren aan 
de voorliggende ontwerpen. Deze aanpassingen moeten nog worden besproken met het 
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college van burgemeester en schepenen. Er is dus voorlopig nog geen eindbeslissing in dit 
dossier. 
 
Raadslid David Cleiren (N-VA) neemt er akte van dat de locatie dus zal worden behouden. 
Hij voegt er als fractieleider nog aan toe dat de N-VA ook zijn dank aan de OCMW-voorzitter 
wenst uit te drukken voor het geleverde werk en inspanningen. Dirk Van Peel was dikwijls 
een spraakwaterval met heel wat ervaring op de teller. Typerend voor hem is dat hij sociaal 
beleid ademde sinds de jaren zeventig. Hij drukt namens zijn fractie nogmaals zijn respect uit 
voor al de inspanningen en initiatieven die werden ontwikkeld door Dirk Van Peel. 
 
De voorzitter wijst er op dat dit inderdaad de laatste raadszitting van Dirk Van Peel als 
OCMW-voorzitter is maar hij blijft wel actief als gemeenteraadslid. Hij zal nog zeer actief het 
lokaal sociaal beleid, welzijn en aanverwante beleidsdomeinen opvolgen. Dirk Van Peel is 
gestart in 1970 in de lokale politiek en is dan ook de nestor onder de raadsleden. Dirk Van 
Peel is een politieke overlever van 3 generaties en is niet hoogbejaard maar wel een prille 
tachtiger met een gezonde geest in een gezond lichaam. In de periode van 1970 tot en met 
2017 heeft hij verschillende bevoegdheden gehad maar hij is steeds zichzelf gebleven. De 
rode draad in zijn politieke loopbaan is steeds het OCMW en het lokale sociale beleid 
geweest. In deze domeinen heeft hij heel wat gerealiseerd. 
 
De voorzitter wijst ook op de grote onafhankelijkheid van Dirk Van Peel en het stilaan 
loskomen van de partijpolitiek. Onder zijn voorzitterschap heeft het OCMW steeds meer 
genoten van zijn autonomie en hij heeft steeds een brug gebouwd tussen gemeente en 
OCMW. Met grote vanzelfsprekendheid heeft hij het opgenomen voor de zwakkere in onze 
maatschappij en dit deed hij met een grote gedrevenheid en veel overtuigingskracht. Dirk Van 
Peel heeft heel wat tendensen overleeft. Tijdens zijn lange politieke carrière is het OCMW 
geëvolueerd van het werken met vrijwilligers rond welzijn maar een geprofessionaliseerd 
integraal en inclusief lokaal sociaal beleid op alle domeinen. Het resultaat is dat het OCMW 
van Kalmthout er staat: het is een OCMW met een sterke dienstverlening en met een 
eigentijdse invulling. Dirk Van Peel mag trots en fier zijn in het uitbouwen van het OCMW 
naar een sociaal huis. 
 
De voorzitter vult nog aan dat Dirk Van Peel een grote voorstander is van de inkanteling van 
het OCMW in het gemeentebestuur. Samen met de beide secretarissen zal hij dit proces mee 
begeleiden. Dirk Van Peel is getuige geweest van de transitie van de Commissie van 
Openbare Onderstand over het OCMW en het Sociaal Huis naar de inkanteling in de 
gemeente. 
 
De voorzitter sluit onder algemeen applaus af met een algemene dankbetuiging aan Dirk Van 
Peel namens alle raadsleden. Vanaf 1 juli 2017 zal raadslid Maggy Beyers (CD&V) de fakkel 
als OCMW-voorzitter overnemen.  
 
Raadslid Fons Dierckx (SP.a) bedankt op zijn beurt namens zijn fractie Dirk Van Peel voor 
zijn formidabele inzet en wenst hem een goede gezondheid toe. 
 
Raadslid Hans De Schepper (GROEN) mag zich samen met Dirk Van Peel tot de anciens 
van de gemeenteraad rekenen. Hij verwijst naar een anekdote over een filmpje waarbij zijne 
hoogheid Dirk Van Peel de honneurs waarnam bij de intrede van de Hermannen tijdens de 
Straatfeesten. Hij wenst hem ook namens zijn fractie te bedanken voor zijn jarenlange inzet. 
 
OCMW-voorzitter Dirk Van Peel (CD&V) uit zijn dank voor de pluralistische reacties. De 
voorziene integratie van het OCMW in het gemeentebestuur is een fantastische stap. Als 
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prille tachtiger beschouwt hij elke extra dag als een bijkomende verjaardag. Hij verwijst naar 
de genetica: zijn vader was 20 jaar OCMW-voorzitter in Brasschaat en zijn dochter is 
momenteel OCMW-voorzitter in Kapellen. Hij sluit af met een tekst van de Nederlandse 
cabaretier Bram Vermeulen: "ik heb een steen in de rivier verlegd." 
 
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 22 mei 2017 van de raad voor maatschappelijk welzijn waarbij de 
jaarrekening voor het dienstjaar 2016 en het bijhorende jaarverslag werden goedgekeurd; 
 
Gelet op de e-mail toegekomen op het gemeentebestuur op 1 juni 2017 vanwege het OCMW 
van Kalmthout waarbij het gemeentebestuur van Kalmthout in kennis wordt gesteld van het 
feit dat de jaarrekening voor het dienstjaar 2016 werd vastgesteld in de vergadering van 22 
mei 2017 van de raad voor maatschappelijk welzijn; 
 
Overwegende dat de gemeenteraad kennis neemt van de jaarrekening voor het dienstjaar 
2016 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 2016 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. 
 
6. Adviesverlening over de rekeningen van de kerkfabrieken voor het dienstjaar 2016. 
 
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de 
erkende erediensten, meer bepaald de artikelen 54 en 55; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006, gewijzigd op 27 juni 2008, 
houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende 
erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten, meer bepaald de 
artikelen 39 tot en met artikel 44; 
 
Gelet op de omzendbrief BB-2013/01 van het Kabinet van de Vlaamse Minister van 
Binnenlands Bestuur van 1 maart 2013 betreffende de boekhouding van de besturen van de 
eredienst; 
 
Overwegende dat de jaarrekening van 2016 van volgende kerkfabrieken gecoördineerd 
ingediend werd door het Centraal Kerkbestuur bij het gemeentebestuur op 5 april 2017; 

- Kerkfabriek Heilig Hart (Heuvel), 
- Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Bezoeking en van Bijstand (Achterbroek), 
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- Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstand (Centrum), 
- Kerkfabriek Sint-Jozef (Heide-Kapellenbos), 
- Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw ten Hemel Opgenomen (Nieuwmoer);  

 
Gelet op de goedkeuring van de rekeningen 2016 van de hierboven vermelde kerkfabrieken 
door de Kerkraad; 
 
Overwegende dat de rekeningen van bovenvernoemde kerkfabrieken voor het dienstjaar 
2016 worden afgesloten met een batig saldo; 
 
Gehoord de toelichting van de voorzitter, 
 
BESLUIT: met 18 jastemmen van Maarten De Bock, Jan Oerlemans, Dirk Van Peel, David 
Cleiren, Jozef Duerloo, Sigrid Van Heybeeck, Veerle De Block, Pieter Brosens, Jan Van 
Esbroeck, Stijn de Koning, Maggy Beyers, Stefanie Van Looveren, Didier Van Aert, Wies 
Peeters, Silke Lathouwers, Sandra Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh en Lukas Jacobs en 
3 onthoudingen van Hans De Schepper, Alfons Dierckx en Bianca Veraart. 
 
 Artikel 1.- 
De gemeenteraad verleent gunstig advies aan de rekening van de hierna vernoemde 
kerkfabrieken voor het dienstjaar 2016, waarbij deze afsluit met een batig saldo: 
 
Kerkfabriek Beschikbare 

gelden 

Exploitatie-

resultaat 

 2016 

Investerings-

resultaat 

 2016 

Globaal  

resultaat 

2016 

Onze-Lieve –Vrouw Ten 

hemel opgenomen 

(Nieuwmoer) 

132.923,54€ 126.806,53€ 6.117,01€ 132.923,54€ 

Heilig Hart (Heuvel) 10.159,26€ 10.159.26€ 0,00€ 10.159,26€ 

Onze-Lieve-Vrouw van 
Altijddurende Bijstand 
(Centrum) 

      68.423,04€       37.570,88€       30.852,16€     68.423,04€ 

Sint-Jozef (Heide– 

Kapellenbos) 
24.923,01€ 24.457,01€ 466,00€ 24.923,01€ 

Onze-Lieve-Vrouw 

Bezoeking en Bijstand 

(Achterbroek) 

86.395,52€ 47.128,94€ 39.266,58€ 86.395,52€ 

 
Art. 2.- 
Dit besluit zal, samen met de verantwoordingsstukken van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw 
Bezoeking en van Bijstand Achterbroek, voor verder gevolg worden bezorgd aan het 
gemeentebestuur van Wuustwezel. 
 
Art. 3.-  
Dit besluit zal, samen met de verantwoordingsstukken van de kerkfabriek St. Jozef Heide-
Kapellenbos, voor verder gevolg worden bezorgd aan het gemeentebestuur van Kapellen. 
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Art. 4.- 
Een kopie van deze beslissing zal overgemaakt worden aan de provinciegouverneur en aan 
de desbetreffende kerkfabrieken. 
 

PATRIMONIUM. 
 
7. Goedkeuring van het ontwerp van notariële akte voor de aankoop van een perceel grond 
aan het Willy Vandersteenplein - mevrouw Maria Deflem. 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het feit dat het gaat om een perceel grond met een oppervlakte van 239,29 m² 
(kadastraal gekend als sectie F, deel van nummer 6/M/16/P0000); dat dit perceel in juni 2015 
door de landmeter-expert Gert Matheusen (Heuveplein 5 te Essen) geschat werd op een 
waarde van 23.900 euro, hetzij 100 euro/m²;  
 
Overwegende het doel van deze aankoop is om de grond in te lijven in het openbaar domein 
van de gemeente, meer bepaald om deel uit te maken van het Willy Vandertsteensplein zoals 
voorzien op het Bijzonder Plan van Aanleg nr. 5 “Draka Polva”; dat dit perceel zal worden 
gebruikt voor de aanleg van extra parkeerplaatsen op het Willy Vandersteenplein; 
 
Overwegende dat de huidige eigenares, mevrouw Maria Deflem (wonende Kapellensteenweg 
510 te Kalmthout), nog steeds bereid is om tot officiële verkoop over te gaan; 
 
Gelet op de collegebeslissing van 28 november 2016 betreffende de goedkeuring van de 
verkoopovereenkomst en de aanstelling van notarissen De Boungne en Dejongh voor het 
opstellen van het ontwerp van notariële akte; 
 
Gelet op het opmetingsplan opgemaakt door landmeter-expert Gert Matheusen uit Essen van 
van 12 juni 2015; 
 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om voormeld perceel 
grond langsheen de Kapellensteenweg (kadastraal gekend als sectie F, deel van nummer 
6/M/16/P0000 met een oppervlakte van 239,29m²) aan te kopen tegen de prijs van 26.290,00 
euro en tegen de voorwaarden gesteld in het ontwerp van verkoopsovereenkomst opgesteld 
door geassocieerde notarissen De Boungne en Dejongh uit Kalmthout; 
 
Overwegende dat de gemeenteraad geen bezwaren oppert tegen deze transactie; 
 
BESLUIT: met 21 jastemmen van Maarten De Bock, Jan Oerlemans, Dirk Van Peel, David 
Cleiren, Jozef Duerloo, Sigrid Van Heybeeck, Veerle De Block, Pieter Brosens, Jan Van 
Esbroeck, Hans De Schepper, Alfons Dierckx, Bianca Veraart, Stijn de Koning, Maggy 
Beyers, Stefanie Van Looveren, Didier Van Aert, Wies Peeters, Silke Lathouwers, Sandra 
Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh en Lukas Jacobs. 
 
Artikel 1.- 
De gemeenteraad keurt de ontwerpakte zoals opgesteld door de geassocieerde notarissen 
De Boungne en Dejongh uit Kalmthout goed met betrekking tot de aankoop van een perceel 
grond (kadastraal gekend als sectie F, deel van nummer 6/M/16/P0000 met een oppervlakte 
van 239,29m²) van mevrouw Maria Deflem (wonende Kapellensteenweg 510 te Kalmthout) 
tegen de totaalprijs van 26.290,00 euro en tegen de voorwaarden gesteld in het ontwerp van 
verkoopsovereenkomst. 
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Art. 2.-  
Geassocieerde notarissen De Boungne en Dejongh te Kalmthout worden van deze beslissing 
op de hoogte gebracht. 
 
Art. 3.-  
De aankoop geschiedt voor openbaar nut, met name de inlijving van de grond in het 
openbaar domein van de gemeente Kalmthout. 
 
8. Verkavelingsaanvraag Van Staey – Bloemstraat: beslissing over de zaak van de wegen. 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
Gelet op de aanvraag tot het bekomen van een verkavelingsvergunning ingediend bij het 
college van burgemeester en schepenen op 6 februari 2017 door de heer Jan Winkeler, 
landmeter-expert (Achterbroeksteenweg 60 te Kalmthout) strekkende tot het opsplitsen van 
een kadastraal perceel in de Bloemsraat (kadastraal gekend als Sectie A, deel van 49C) in 2 
percelen waarbij één perceel bestemd is voor de oprichting van een vrijstaande 
ééngezinswoning en het andere perceel om toe te voegen bij het rechtsaanpalende 
eigendom; 
 
Overwegende dat het hierboven vermelde eigendom zich situeert in woongebied; 
 
Overwegende dat het verkavelingsontwerp voorziet in de kosteloze grondafstand van een 
strook grond met een oppervlakte van 30m² langsheen de Bloemstraat; 
 
Gelet op het plan zoals opgemaakt door landmeter-expert Jan Winkeler 
(Achterbroeksteenweg 56-60 te Kalmthout); 
 
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 
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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 groendienst, de gemeentelijke milieudienst, 
Telenet, Iveka, Pidpa en Belgacom; 
 
Gehoord de voorzitter; 
 
BESLUIT:  met 21 jastemmen van Maarten De Bock, Jan Oerlemans, Dirk Van Peel, David 
Cleiren, Jozef Duerloo, Sigrid Van Heybeeck, Veerle De Block, Pieter Brosens, Jan Van 
Esbroeck, Hans De Schepper, Alfons Dierckx, Bianca Veraart, Stijn de Koning, Maggy 
Beyers, Stefanie Van Looveren, Didier Van Aert, Wies Peeters, Silke Lathouwers, Sandra 
Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh en Lukas Jacobs. 
 
Artikel. 1- 
De gemeenteraad gaat principieel akkoord met het voorgelegde verkavelingsontwerp 
strekkende tot het opsplitsen van een kadastraal perceel in de Bloemsraat (kadastraal 
gekend als Sectie A, deel van 49C) in 2 percelen waarbij één perceel bestemd is voor de 
oprichting van een vrijstaande ééngezinswoning en het andere perceel om toe te voegen bij 
het rechtsaanpalende eigendom, op voorwaarde dat een repel grond langsheen de 
Bloemstraat met een oppervlakte van 30m² wordt afgesplitst om kosteloos te worden 
overgedragen aan de gemeente Kalmthout. 
 
Art. 2- 
Het in het artikel 1 vermelde gedeelte van de Bloemstraat 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 en de 
gemeentelijke milieudienst dienen stipt te worden nageleefd. 
 
Art. 5- 
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de verdere uitvoering van dit 
besluit. 
 
9. KMO-zone Bosduin: goedkeuring van de notariële ontwerpakte voor de verkoop van een 
perceel grond gelegen Galgenheiken (lot 53) aan de firma Opta NV. 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
Gelet op de beslissing van 18 juni 2009 van de gemeenteraad waarbij kennis werd genomen 
van het verslag en de voorstellen aan de gemeenteraad vanwege de CORPA betreffende de 
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derde uitvoeringsfase van de KMO-zone Bosduin; dat in deze zitting van de gemeenteraad 
ook de goedkeuring aan deze voorstellen werd gegeven; 
 
Gelet op het feit dat het hier gaat om de verkoop van het lot 53 (Galgenheiken) in het kader 
van de ontwikkeling van de derde fase van de industriezone Bosduin; dat dit perceel 
kadastraal bekend staat als sectie E, nummer 517 X P000 voor een oppervlakte van 10.646 
m²; 
 
Gelet op het raadsbesluit van 19 december 2016 waarbij de gemeenteraad besliste om het 
lot 53 van de KMO-zone Bosduin toe te wijzen aan de firma Polylak nv (maatschappelijke 
zetel Franse Weg 45 te Kalmthout); 
 
Gelet op de brief van boekhoudkantoor Bofimas uit Wuustwezel van 14 maart 2017 waarin 
verklaard wordt dat de venootschappen Opta NV en Polylak NV verbonden ondernemingen 
zijn; 
 
Gelet op de éénzijdige aankoopbelofte voor het lot 53 in deze industriezone, ontvangen door 
het gemeentebestuur op 6 februari 2017, ondertekend door de heer Marc Herrijgers als 
gedelegeerd bestuurder van Opta NV (maatschappelijk zetel Brasschaatsteenweg 290 te 
Kalmthout); 
 
Gelet op het feit dat de verkoopprijs op basis van een eenheidsprijs van 110 euro per 
vierkante meter wordt bepaald op 1.171.060,00 euro; 
 
Gelet op het ontwerp van notariële akte voor de hierboven vermelde onderhandse verkoop 
opgesteld door de geassocieerde notarissen De Boungne & Dejongh uit Kalmthout; 
 
Overwegende dat de gemeenteraad geen bezwaren formuleert bij deze ontwerpakte; 
 
BESLUIT: met 18 jastemmen van Maarten De Bock, Jan Oerlemans, Dirk Van Peel, David 
Cleiren, Jozef Duerloo, Sigrid Van Heybeeck, Veerle De Block, Pieter Brosens, Jan Van 
Esbroeck, Stijn de Koning, Maggy Beyers, Stefanie Van Looveren, Didier Van Aert, Wies 
Peeters, Silke Lathouwers, Sandra Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh en Lukas Jacobs, 1 
neenstem van Hans De Schepper en 2 onthoudingen van  Alfons Dierckx en Bianca Veraart. 
 
Artikel 1.- 
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan het ontwerp van notariële akte voor de 
onderhandse verkoop van het lot 53 (oppervlakte 10.646 m²) van de derde uitvoeringsfase 
van de KMO-zone Bosduin aan de firma Opta NV (maatschappelijke zetel 
Brasschaatsteenweg 290 te Kalmthout) voor een bedrag van 1.171.060,00 euro. 
 
Art .2- 
Een kopie van dit besluit zal bezorgd worden aan de geassocieerde notarissen De Boungne 
&  Dejongh uit Kalmthout. 
 
10. Goedkeuring van de notariële ontwerpakte voor de kosteloze grondafstand door de heer 
De Bondt – Rodeweg. 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
Gelet op de aanvraag tot het bekomen van een verkavelingsvergunning ingediend bij het 
college van burgemeester en schepenen op 24 juni 2016 door landmeter Gert Matheusen  te 
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Essen voor het herverdelen van twee smalle percelen waarbij er opnieuw twee loten 
gerealiseerd worden langsheen de Beauvoislaan/ Rodeweg te Kalmthout (kadastraal gekend 
als Sectie E, nummers 590/A/16 en 590/V/10); dat het meer bepaald gaat over twee smalle 
percelen die doorlopen van de Rodeweg naar de Beauvoislaan waarbij de aanvraag het 
samenvoegen van deze twee kadastrale percelen behelst en het uitvoeren van een 
herverdeling waarbij er één perceel bestemd is voor een vrijstaande eengezinswoning 
langsheen de Beauvoislaan en één perceel in functie van ontwikkeling aan de Rodeweg; 
 
Overwegende dat het hierboven vermelde eigendom zich situeert in zone woongebied; 
 
Gelet op de verkavelingsvergunning afgeleverd door het schepencollege op 7 november 
2016 voor het herverdelen van twee smalle percelen waarbij er opnieuw twee loten 
gerealiseerd worden langsheen de Beauvoislaan/Rodeweg te Kalmthout; dat als voorwaarde 
in de verkavelingsvergunning werd opgelegd dat een strook grond in de wegenisbedding 
langs de Rodeweg met een oppervlakte van 132m² kosteloos wordt overgedragen aan de 
gemeente Kalmthout; dat deze kosteloze overdracht moet gebeuren vooraleer de verkaveling 
wordt uitgevoerd of één perceel te koop wordt aangeboden;  
 
Gelet op het afbakenings- en opsplitsingsplan van 21 november 2016 zoals opgesteld door 
landmeter-expert Gert Matheusen uit Essen; 
 
Overwegende dat de notariële ontwerpakte opgesteld door de geassocieerde notarissen De 
Boungne en Dejongh uit Kalmthout voor de kosteloze grondafstand betrekking heeft op een 
perceel grond langs de wegenisbedding van de Rodeweg (thans kadastraal bekend als sectie 
E, delen van nummers 590/A/16/P0000 en 590/V/10/P0000) met een opgemeten oppervlakte 
van 132,09m², op het afbakenings- en opsplitsingsplan opgenomen als lot 3; 
 
Overwegende dat deze grondafstand gratis zal gebeuren en dat deze verkrijging door het 
gemeentebestuur zal gebeuren om ingelijfd te worden in het openbaar domein voor openbare 
wegenis; 
 
BESLUIT: met 21 jastemmen van Maarten De Bock, Jan Oerlemans, Dirk Van Peel, David 
Cleiren, Jozef Duerloo, Sigrid Van Heybeeck, Veerle De Block, Pieter Brosens, Jan Van 
Esbroeck, Hans De Schepper, Alfons Dierckx, Bianca Veraart, Stijn de Koning, Maggy 
Beyers, Stefanie Van Looveren, Didier Van Aert, Wies Peeters, Silke Lathouwers, Sandra 
Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh en Lukas Jacobs. 
 

Artikel 1.-  
De notariële ontwerpakte zoals opgesteld door geassocieerde notarissen De Boungne en 
Dejongh uit Kalmthout voor de kosteloze grondafstand door de heer De Bondt van een 
perceel grond gelegen langs de Rodeweg (thans kadastraal bekend als sectie E, delen van 
nummers 590/A/16/P0000 en 590/V/10/P0000) met een opgemeten oppervlakte van 
132,09m², wordt goedgekeurd. 
 
Art. 2.- 
Een kopie van deze beslissing wordt bezorgd aan de geassocieerde notarissen De Boungne 
en Dejongh uit Kalmthout. 
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11. Voorlopige vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan RUP MAPECO 
(Nieuwmoer). 
 
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) van 27 maart 2009, in werking 
getreden per 1 september 2009, en latere wijzigingen;  
 
Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid en latere 
wijzigingen, meer bepaald het artikel 8, §1 en 2; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere 
regels voor de toepassing van de watertoets en latere wijzigingen, meer bepaald de artikelen 
2 en 4; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 11 mei 2001 en latere wijzigingen, tot 
aanwijzing van de instellingen en administraties die adviseren over voorontwerpen van 
ruimtelijke uitvoeringsplannen; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 11 april 2008 tot vaststelling van de 
nadere regels met betrekking tot de vorm en de inhoud van de ruimtelijke uitvoeringsplannen;  
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juni 2009 met betrekking tot het 
overnemen van de verplichtingen inzake plan-milieueffectrapportage over ruimtelijke 
uitvoeringsplannen van de bevoegde overheid;  
 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 30 maart 2006 houdende de goedkeuring van het 
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS);  
 
Gelet op de beslissing van de Bestendige Deputatie van 10 augustus 2006 van de provincie 
Antwerpen waarbij het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van de gemeente Kalmthout werd 
goedgekeurd; 
Gelet op de brief van 12 juni 2015 vanwege de heer Verhees namens de firma Dejongh NV 
aan het college van burgemeester en schepenen;  
 
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen in zitting van 13 juli 
2015 houdende het akkoord met de herziening van het RUP zonevreemde bedrijven; dat 
terzake een overeenkomst zal worden afgesloten tussen het bedrijf en het gemeentebestuur, 
alsook tussen het gemeentebestuur en BRO, aangesteld in uitvoering van het lopende 
raamcontract inzake opdrachten van ruimtelijke planning; dat de kosten hiervan rechtstreeks 
door het bedrijf zelf zullen worden gedragen;  
 
Gelet op de goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst tussen het gemeentebestuur 
en het bedrijf PACO NV, rechtsopvolger van Dejongh NV, door het college van burgemeester 
en schepenen in zitting van 14 december 2015;   
 
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 15 februari 2016 
over het akkoord om aan de samenwerkingsovereenkomst een addendum toe te voegen 
zodat er rechtstreeks aan het bedrijf PACO NV zal worden gefactureerd door BRO; dat 
derhalve met de opdracht kan worden gestart;  
 
Overwegende dat er een onderzoek naar de plan MER plicht werd opgestart door de opmaak 
van een screeningsnota; dat in toepassing hiervan op 2 februari 2017, na consultatie van de 
Dienst MER, een adviesvraag werd verstuurd aan de verschillende betrokken instanties; dat 
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deze adviesvraag inhoudelijk bestond uit het ontwerp van toelichtingsnota, het ontwerp van 
screeningsnota en het ontwerp van grafisch plan; dat de adviesinstanties werden verzocht 
om binnen de 30 dagen advies uit te brengen; 
 
Overwegende dat na de afronding van de adviesvraag op 29 maart 2017, de Dienst MER het 
onderzoek naar de milieueffectenrapportage heeft ontvangen, alsook de vraag of de 
ontheffing kon worden verleend; 
 
Overwegende dat op 4 mei 2017 de Dienst MER ons in kennis heeft gesteld van haar 
beslissing dat het voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve 
milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER niet nodig is; 
 
Overwegende dat deze beslissing werd bekendgemaakt in de gemeente door aanplakking op 
17 mei 2017; een bericht op de gemeentelijke website op 29 mei 2017 en de publicatie in het 
gemeentelijk informatieblad “nieuwsbrief” op 31 mei 2017; 
 
Overwegende dat het voorontwerp van het RUP ZONEVREEMD BEDRIJF MAPECO 
NIEUWMOER op gedetailleerde wijze, de bestaande toestand en de voorgestelde 
planologische aanpassing met al haar aspecten uiteenzet en verantwoordt; 
 
Overwegende dat volgens het artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 en latere wijzigingen 
betreffende het integraal waterbeleid het plan onderworpen dient te worden aan de 
watertoets; dat het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 en latere wijzigingen 
nadere regels vaststelt voor de toepassing van de watertoets; dat het plan werd getoetst aan 
de kenmerken van het watersysteem en aan de relevante doelstellingen en beginselen van 
het artikel 5, 6 en 7 van het decreet integraal waterbeleid; dat er in het screeningsdossier een 
toetsing is gebeurd van het RUP ZONEVREEMD BEDRIJF MAPECO NIEUWMOER ten 
aanzien van het watersysteem; dat omwille van de niet problematische toestand en de 
maatregelen die in de stedenbouwkundige voorschriften van voorliggend RUP 
ZONEVREEMD BEDRIJF MAPECO NIEUWMOER zijn vervat (maximale opvang van het 
regenwater, het voorzien van waterdoorlatende materialen voor de verhardingen, de infiltratie 
en buffering van het hemelwater enz.); dat kan worden geoordeeld dat de voorziene 
projecten in het plangebied geen bijkomend schadelijk effect op de waterhuishouding zullen 
hebben; dat hierdoor in alle redelijkheid kan worden geoordeeld dat het gemeentelijk 
ruimtelijk uitvoeringsplan RUP ZONEVREEMD BEDRIJF MAPECO NIEUWMOER 
verenigbaar is met het watersysteem en geen schadelijk effect op de waterhuishouding 
veroorzaakt; 
 
Overwegende dat op 18 april 2017 een uitnodiging werd verstuurd aan de verschillende 
instanties in functie van een te organiseren plenaire vergadering over het voorontwerp RUP 
ZONEVREEMD BEDRIJF MAPECO NIEUWMOER; 
 
Overwegende dat op 15 mei 2015 de plenaire vergadering heeft plaatsgevonden met de 
besturen en openbare instellingen welke werden uitgenodigd overeenkomstig het besluit van 
de Vlaamse regering van 11 mei 2001 en latere wijzigingen tot aanwijzing van de instellingen 
en administraties die adviseren over voorontwerpen van ruimtelijke uitvoeringsplannen;  
 
Overwegende dat Wonen Antwerpen een advies uitbracht ná de plenaire vergadering; dat 
alle andere instanties tijdig advies hebben uitgebracht;  
 
Overwegende dat op 17 mei het verslag van deze plenaire vergadering verslag werd 
verstuurd aan de verschillende besturen en openbare instellingen; dat het verslag nog werd 
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aangepast ten gevolge van een opmerking m.b.t. enkele nog niet besliste elementen 
opgenomen in de toelichtingsnota (zoals bijvoorbeeld de woononontwikkeling van het GRS); 
 
Overwegende dat het aangepaste en definitief verslag werd verstuurd op 23 mei 2017; 
 
Overwegende dat het voorontwerp RUP ZONEVREEMD BEDRIJF MAPECO NIEUWMOER 
werd aangepast en aangevuld in functie van de opmerkingen en adviezen uitgebracht naar 
aanleiding van de plenaire vergadering;   
 
Overwegende dat het ontwerp RUP ZONEVREEMD BEDRIJF MAPECO NIEUWMOER werd 
toegelicht en besproken in de vergadering van de commissie financieel beleid van 14 juni 
2017;  
 
Gehoord de voorzitter; 
 
BESLUIT: met 21 jastemmen van Maarten De Bock, Jan Oerlemans, Dirk Van Peel, David 
Cleiren, Jozef Duerloo, Sigrid Van Heybeeck, Veerle De Block, Pieter Brosens, Jan Van 
Esbroeck, Hans De Schepper, Alfons Dierckx, Bianca Veraart, Stijn de Koning, Maggy 
Beyers, Stefanie Van Looveren, Didier Van Aert, Wies Peeters, Silke Lathouwers, Sandra 
Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh en Lukas Jacobs. 
 

Artikel 1.-  
Het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijke uitvoeringsplan “RUP ZONEVREEMD BEDRIJF 
MAPECO NIEUWMOER” wordt voorlopig vastgesteld. 
 
Art. 2.-  
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de verdere afhandeling van de 
goedkeuringsprocedure overeenkomstig de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. 
 
12. Goedkeuring van de aangepaste overeenkomst met de familie Loos voor het huren van 
het voetbalveld te Nieuwmoer. 
 
De voorzitter licht dit dossier toe. 
 
Raadslid Hans De Schepper (GROEN) merkt op dat volgens hem een deel van de 
voetbalvelden in agrarisch gebied zouden liggen. Moet dit niet worden aangepast? 
 
De voorzitter antwoordt dat in het kader van het voorstel tot opmaken van een RUP rond 
zonevreemde voetbalvelden aan de eigenaars de vraag werd gesteld om de bestemming van 
de voetbalvelden aan te passen. Het antwoord van de eigenaars was negatief. De huidige 
situatie blijft dus behouden. Er zal wel een bestemmingswijziging worden doorgevoerd voor 
de terreinen van voetbalclub Achterbroek. 
 
Gelet op de beslissing van 14 september 1990 van de gemeenteraad waarbij een overeen-
komst met de heer en mevrouw Aloïs Peeters - Van Meel én de heer en mevrouw André 
Loos - Peeters werd afgesloten voor het huren van terreinen die gebruikt worden door de 
voetbalclub Nieuwmoer F.C.; 
 
Gelet op het feit dat de overeenkomst werd afgesloten voor een jaarlijkse geïndexeerd 
bedrag van 50.000 BEF en voor de periode van 27 jaar die ten einde loopt op 31 juli 2017; 
dat dit geïndexbaar bedrag momenteel 2.080,09 euro bedraagt; 
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Gelet op het feit dat in de oorspronkelijke overeenkomst is voorzien dat de eigenaars de 
huurprijs kunnen verhogen met maximaal 50 procent; dat er na onderhandeling met de 
huidige eigenaars André en Rita Loos-Peeters werd afgesproken om de verhoging te 
beperken tot een indexeerbaar bedrag van 2.500 euro; 
 
Gelet op het feit dat de nieuwe overeenkomst zal lopen tot 31 juli 2026 en dan nogmaals zal 
kunnen verlengd worden tot en met 31 juli 2035 met de mogelijkheid voor de eigenaars om bij 
de vervaltermijnen de huurprijs te kunnen verhogen; 
 
Overwegende dat het gemeentebestuur niet beschikt over een alternatief geschikt terrein op 
het gehucht Nieuwmoer beschikt; dat het dan ook opportuun is voor de verderzetting van de 
goede werking van de voetbalclub Nieuwmoer F.C. dat het gemeentebestuur deze velden 
verder huurt van de huidige eigenaar; dat het gemeentebestuur deze velden dan ook 
kosteloos ter beschikking stelt van de voetbalclub Nieuwmoer FC; 
 
BESLUIT: met 21 jastemmen van Maarten De Bock, Jan Oerlemans, Dirk Van Peel, David 
Cleiren, Jozef Duerloo, Sigrid Van Heybeeck, Veerle De Block, Pieter Brosens, Jan Van 
Esbroeck, Hans De Schepper, Alfons Dierckx, Bianca Veraart, Stijn de Koning, Maggy 
Beyers, Stefanie Van Looveren, Didier Van Aert, Wies Peeters, Silke Lathouwers, Sandra 
Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh en Lukas Jacobs. 
 
Artikel 1- 
Het gemeentebestuur sluit een overeenkomst af met de familie André en Rita Loos - Peeters 
(Essensteenweg 36 a te 2920 Kalmthout) voor het huren van een perceel grond dat gelegen 
is langs de Essensteenweg te Nieuwmoer. 
 
De huurvoorwaarden zijn opgenomen in een overeenkomst die hierbij integraal wordt gehecht 
aan dit besluit. 
 
"HUUROVEREENKOMST 
TUSSEN: 
1. De heer en mevrouw André en Rita LOOS - PEETERS, samenwonende Essensteenweg 
70 te 2920 Kalmthout, eigenaar en verhuurder, 
en 
2. Het gemeentebestuur van Kalmthout, vertegenwoordigd door het college van 
burgemeester en schepenen:Lukas JACOBS, burgemeester en Vincent GABRIELS, 
gemeentesecretaris, huurder, 
Historiek. 
Bij overeenkomst van 19 september 1990 verhuurden de heer en mevrouw Aloïs Albert en 
Johanna Peeters - Van Meel, samenwonende Essensteenweg 38b te 2920 Kalmthout als 
toenmalige eigenaar en de heer en mevrouw André en Rita Loos - Peeters, samenwonende 
Essensteenweg 70 te 2920 Kalmthout als toekomstige eigenaar, een perceel grond gelegen 
aan de Essensteenweg te Nieuwmoer (Kalmthout).  
Dit perceel grond is afgebeeld op plan van 21 juni 1990 van landmeter Spitaels en was 
aangehecht aan de overeenkomst van 19 september 1990. Het perceel grond werd gebruikt 
voor 2 voetbalterreinen, kleedkamer, kantine en parking. 
Ondertussen werden de heer en mevrouw André en Rita Loos - Peeters, samenwonende 
Essensteenweg 70 te 2920 Kalmthout, eigenaar van het hierboven vermelde perceel grond. 
In de overeenkomst van 19 september 1990 werd de huurprijs bepaald op 50.000 Belgische 
franken (539,46 euro) per jaar en jaarlijks aangepast aan het indexcijfer van de 
kleinhandelsprijzen. 
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De overeenkomst werd aangegaan tot en met 31 juli 2008 met de mogelijkheid, zowel voor 
de VZW FC Nieuwmoer als voor de gemeente Kalmthout, om tot hernieuwing van de huur 
over te gaan voor een periode van 9 jaar met dien verstande dat de hernieuwde huur in ieder 
geval zal eindigen op 31 juli 2017. Deze huurovereenkomst werd ondertussen verlengd tot en 
met 31 juli 2017. 
 
Overeenkomst. 
1. De partijen onder 1 verhuren aan de huurster een perceel grond, gelegen aan de 
Essensteenweg te Nieuwmoer (Kalmthout), zoals dit is afgebeeld op een plan van 21 juni 
1990 van landmeter Spitaels en aangehecht aan de huurovereenkomst van 19 september 
1990. Dit perceel grond is dienstig voor 2 voetbalterreinen, kleedkamers, kantine en parking. 
De vermeerdering van onroerende voorheffing, ontstaan door infrastructuur, zal door de 
huurder worden terugbetaald aan de eigenaar binnen de maand nadat de eigenaar zelf 
kennis zal hebben gegeven van zijn desbetreffende betaling. Alleen de onroerende 
voorheffing van de onbebouwde grond blijft ten laste van de eigenaar. 
2. De jaarlijkse huurprijs bedraagt 2.500 euro vanaf 1 augustus 2017 en zal vooraf worden 
betaald op het rekeningnummer van de verhuurder of een door hem aangeduide persoon en 
zal jaarlijks worden aangepast aan het indexcijfer van de kleinhandelsprijzen met als 
basisindex het indexcijfer van juli 2017. 
3. De huur wordt automatisch ontbonden wanneer V.Z.W. FC Nieuwmoer of een 
voetbalploeg-rechtsopvolger om één of andere reden ophoudt te bestaan. 
4. De huur eindigt normaal op 31 juli 2026. Op dat ogenblik beschikt zowel V.Z.W. FC 
Nieuwmoer als het gemeentebestuur van Kalmthout over een recht van hernieuwing van de 
huur voor een periode van 9 jaar. Deze hernieuwde huur zal dus in ieder geval eindigen op 
31 juli 2035. Verhuurders hebben het recht vanaf 31 juli 2026 de huurprijs tot 50 procent te 
verhogen. De verhoging zal worden berekend op de huurprijs van juni 2026, indexering 
inbegrepen. Ook de aldus bekomen huurprijs is gekoppeld aan het indexcijfer van de 
kleinhandelsprijzen. 
5. Bij het einde van de huur zullen alle gebouwen of werken dienen te worden verwijderd en 
zal het goed terug in zijn oorspronkelijke toestand te worden gebracht, zonder enige 
vergoeding voor de huurder. 
6. Als compensatie voor het verlies van de uitbatingsmogelijkheden voor de heer Frans 
Peeters (Kapellensteenweg 78 te 2920 Kalmthout) een pachtrecht blijven bestaan op de 
gronden met een geschatte grootte van 2 hectare, die gelegen zijn aan de Holleweg te 
Nieuwmoer (Kalmthout). In de pachtovereenkomst zal voorzien zijn dat de heer Frans 
Peeters het perceel naast het voetbalveld in weiland zal laten en de normale burenhinder van 
een voetbalveld zal gedogen zoals bijvoorbeeld het ophalen van ballen, ... e.d. 
7. De huurder heeft kennis genomen van de bestaande overeenkomst van 19 september 
1990 tussen de heer en mevrouw André en Rita Loos - Peeters enerzijds en de V.Z.W. FC 
Nieuwmoer anderzijds en aanvaardt dat de in deze overeenkomst opgenomen verplichtingen 
essentieel waren voor het tot stand komen van de huidige overeenkomst en dat het niet-
naleven van deze verplichtingen zijn gevolgen kan hebben voor eventuele ontbinding van 
onderhavige huurovereenkomst. 
8. Tijdens de duur van de overeenkomst met de gemeente Kalmthout, bij eventuele verkoop 
van de verhuurde goederen, bestaat er een recht van voorkoop voor de gemeente Kalmthout 
of de V.Z.W Nieuwmoer tegen een normale schattingsprijs. Bij deze schatting zal geen 
rekening gehouden worden met de goederen, die door V.Z.W. FC Nieuwmoer of het 
gemeentebestuur van Kalmthout in tussentijd werden opgericht maar enkel met de normale 
waarde van de grond. 
Dit recht van voorkoop kan niet worden uitgeoefend bij verkrijging door één van de 
erfopvolgers van de eigenaars, genoemd onder 1. 
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Opgesteld in twee exemplaren te Kalmthout op DATUM. 
 
VERHUURDER         HUURDER" 
 
Art. 2.- 
Een kopie van deze overeenkomst zal worden bezorgd aan het bestuur van de vzw 
Voetbalclub Nieuwmoer FC. 
 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING. 
 
Raadslid Jan Van Esbroeck (N-VA) is niet akkoord met het feit dat aan de gemeenteraad een 
aantal bekrachtigingen van beslissingen van het college van burgemeester en schepenen 
worden voorgelegd. Dit is een uitholling van de regels van het Gemeentedecreet. Het is 
jammer dat bij de beslissing om geen raadszitting in mei 2017 te organiseren niet vooraf de 
oppositie werd gecontacteerd. 
 
De voorzitter antwoordt dat op de ontwerpagenda voor de raad van mei 2017 enkel punten 
stonden die betrekking hadden op intergemeentelijke samenwerking én twee 
patrimoniumdossiers. Dit was een zeer beperkte agenda. Hij zal voortaan vooraf overleggen 
met de fractievoorzitters. Het niet-organiseren van de raadszitting van mei 2017 had eerder te 
maken met organisatorische redenen en was van uitzonderlijke aard. 
 
13. Opdrachthoudende vereniging IVEKA - goedkeuring van agendapunten, statutenwijziging, 
de uitbreiding van de aansluiting tot de activiteit Warmte en vaststelling van het mandaat voor 
de algemene vergadering van 20 juni 2017. 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en/of gas 
deelneemt aan de opdrachthoudende vereniging Iveka, Intercommunale Vereniging voor de 
Energiedistributie in de Kempen en het Antwerpse; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekend schrijven van 21 maart 2017 werd 
opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering tevens jaarvergadering van 
Iveka die op 20 juni 2017 zal plaatshebben in Den Eyck, Houtum 39 te 2460 Kasterlee; 
 
Gezien dat er bij het aangetekend schrijven van 21 maart 2017 van Iveka een dossier met 
documentatiestukken uitgewerkt door de raad van bestuur in zitting van 14 maart 2017 werd 
overgemaakt aan de gemeente overgemaakt; 
 
Gelet op het feit dat het eerste agendapunt de voorgestelde statutenwijzigingen omvat die 
hun oorsprong vinden in meerdere domeinen: 

- een verduidelijking van het doel van de vereniging om rekening te houden met de 
injectie-activiteit (bi-directionaliteit) en een preciezere omschrijving omtrent de 
aankoop en levering van energie in het kader van de openbaredienstverplichtingen en 
de activiteit warmtenetten;  

- vermelding van de bijkomende activiteit ‘warmte’ in het kader van de gesolidariseerde 
uitbouw van de activiteit warmte in alle Vlaamse gemeenten waarbij een ‘effectieve’ 
herroepbare beheersoverdracht wordt gerealiseerd, met specifieke aandelen en een 
aangepaste winstverdeling alsook met een mogelijk specifiek terugnamerecht door de 
gemeente; 
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- de statutaire mogelijkheid om deelnemende publiekrechtelijke rechtspersonen/-vereni-
gingen te laten toetreden in het kader van het vernieuwde artikel 10 §1. van het 
decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking;  

- de nieuwe benaming van de werkmaatschappij Eandis System Operator in de plaats 
van Eandis; 

- vermelding van een aantal nieuwe definities, onder meer inzake warmte, de 
activiteiten ‘regulatoir’ en ‘niet-regulatoir’ en de kapitaalkostenvergoeding;  

- de creatie van aandelen AW en winstbewijzen CW in het kader van de activiteit warmte; 
- het principe dat de gemeenten over ten minste 80% van het kapitaal dienen te 

beschikken en de modaliteiten inzake kapitaalverhogingen; 
- de mogelijkheid van schriftelijke en elektronische besluitvorming in de raad van 

bestuur;  
- het principe dat de gemeenten steeds over ten minste 80% + één stem van de 

stemrechten in de algemene vergadering beschikken; 
- de winstverdeling inzake netbeheer evenredig met de tegenwaarde binnen het eigen 

vermogen van de aandelen A en van de winstbewijzen C in hun bezit;  
- de winstverdeling inzake de nevenactiviteit tussen de groep van de gemeenten en de 

deelnemende publiekrechtelijke rechtspersoon/-vereniging op basis van de 
tegenwaarde van de aandelen binnen het totale eigen vermogen; 

- de winstverdeling inzake warmte tussen de individuele gemeenten evenredig met het 
aantal herleide equivalente EAN’s voor aardgas en warmte op het grondgebied van 
elke gemeente; 

- het principe dat bij de beëindiging van de intergemeentelijke samenwerking ingevolge 
het vernieuwde decreet de overname van installaties niet noodzakelijk dient te 
gebeuren tegen boekwaarde;  

- inlassing van het principe dat uittredingen van de gemeenten kunnen gerealiseerd 
worden in het kader van een gebiedsuitwisseling, mits de betrokken gemeenten en 
opdrachthoudende verenigingen daarmee instemmen en afspraken hebben over de 
modaliteiten tot uitvoering ervan; 

- de toekenning van de opdracht en goedkeuringsbevoegdheid inzake 
overheidsopdrachten aan de werkmaatschappij; 

 
UITBREIDING VAN DE AANSLUITING TOT DE ACTIVITEIT WARMTE 
 
Gezien het tweede agendapunt handelt over het voorstel waarbij de deelnemers verzocht 
worden om een eventuele beslissing te nemen over de uitbreiding van hun aansluiting tot de 
activiteit warmte; 
 
Gelet op de huidige statuten waarbij in de doelsomschrijving expliciet wordt vermeld dat het 
distributienetbeheer ook de ontwikkeling, het aanleggen en de exploitatie van warmtenetten 
en de levering van al dan niet zelf geproduceerde warmte inhoudt; 
 
Gezien de distributienetbeheerder Iveka voor de uitvoering van haar activiteiten en de 
daarmee verband houdende openbaredienstverplichtingen een beroep doet op de 
werkmaatschappij Eandis System Operator cvba;  
 
Gelet dat Eandis System Operator cvba samen met Infrax specifiek voor de (niet-
gereguleerde) activiteiten inzake warmte een filiaal heeft opgericht, zijnde 
Warmte@Vlaanderen, waar de warmte-expertise en assets zullen gebundeld worden om, 
onder opschortende voorwaarde van de eventueel te nemen beslissing van de Belgische 
Mededingingsautoriteit inzake aanmelding van Warmte@Vlaanderen, naar de toekomst toe 
warmte-activiteiten te ontwikkelen; 
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Gelet op het feit dat de gemeente in het kader van de klimaatdoelstellingen reeds een sterk 
engagement opneemt voor minder CO2-uitstoot; dat de gemeente op haar grondgebied 
maximaal wenst in te zetten op groene energie - warmtenetten vormen hierbij een belangrijke 
netinfrastructuur om de beoogde klimaatdoelstellingen te bereiken, warmtenetten laten toe 
om duurzame warmtebronnen te koppelen aan de aanwezige warmtevraag en vanuit 
ecologisch oogpunt biedt de aanleg van een warmtenet (gevoed door een duurzame bron) tal 
van voordelen, wat binnen de huidige regelgeving (EPB, belastingvoordeel) ook gehonoreerd 
wordt;  
 
Overwegende dat deze energiedoelstellingen kaderen binnen het algemeen belang; dat de 
beslissing van de gemeente om, in uitvoering van haar beleid en binnen haar autonome 
bevoegdheid, te beslissen tot de aanleg van warmtenetten op haar grondgebied een taak van 
gemeentelijk belang is;   
 
Overwegende dat aan de gemeenten de keuze wordt gelaten om hetzij de volledige activiteit 
warmte toe te vertrouwen aan de opdrachthoudende vereniging Iveka, dan wel om enkel de 
ontwikkeling, de aanleg en de exploitatie toe te vertrouwen aan de opdrachthoudende 
vereniging Iveka; dat deze keuzemogelijkheid is ingegeven door het feit dat een aantal 
gemeenten heeft laten weten dat ze recht heeft op Vlaamse en/of Europese subsidies, onder 
meer in het kader van stadsvernieuwingsprojecten, het eigenaarschap van de warmtenetten 
is één van de vereisten voor het ontvangen van de subsidie; 
 
De volledige activiteit warmte toevertrouwen aan de opdrachthoudende vereniging 
Iveka: 
 
Overwegende dat om dit warmtenet te ontwikkelen, uit te bouwen en te exploiteren de 
gemeente een beroep wenst te doen op de opdrachthoudende vereniging Iveka die door 
middel van haar exploitatiemaatschappij Eandis System Operator cvba en op termijn via 
diens filiaal Warmte@Vlaanderen onder opschortende voorwaarde van de eventueel te 
nemen beslissing van de Belgische Mededingingsautoriteit inzake aanmelding van 
Warmte@Vlaanderen, zal instaan voor de aanleg van het warmtenet en de distributie van de 
warmte tot bij de verbruikers.  Dit houdt concreet in dat aan Iveka, als distributienetbeheerder, 
en Eandis System Operator cvba, als exploitatiemaatschappij, en diens filiaal 
Warmte@Vlaanderen dat, onder opschortende voorwaarde van de eventueel te nemen 
beslissing van de Belgische Mededingingsautoriteit inzake aanmelding van 
Warmte@Vlaanderen, zal instaan voor de exploitatietaken inzake de activiteit warmte over 
heel Vlaanderen, de opdracht wordt gegeven voor: 

- het coördineren van een warmtestudie, 
- het ontwerp en de aanleg van een warmtenet, 
- het aansluiten van een warmtebron op het warmtenet,  
- het monitoren en sturen van het warmtenet,  
- het preventief en correctief onderhouden van het warmtenet,  
- het aansluiten van de warmteklant op het warmtenet,  
- het toewijzen van energievolumes op het net 

 
Overwegende dat door op termijn een beroep te doen op het filiaal Warmte@Vlaanderen, 
onder opschortende voorwaarde van de eventueel te nemen beslissing van de Belgische 
Mededingingsautoriteit inzake aanmelding van Warmte@Vlaanderen, de expertise omtrent 
de activiteit warmte zal gegroepeerd worden op het gehele Vlaamse grondgebied.  Eandis 
System Operator cvba en Infrax organiseren op paritaire basis het aandeelhoudersschap en 
de werking en zijn bijgevolg elk voor 50% aandeelhouder binnen Warmte@Vlaanderen. Door 
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de bundeling van de krachten rond warmte wordt voor deze activiteit, die een toegevoegde 
waarde levert aan een duurzaam energiebeleid, de kans geboden dat alle gemeenten via hun 
distributienetbeheerder bijdragen tot de realisatie van warmteprojecten.  Dergelijke regeling 
kadert volledig in het engagement richting het behalen van de klimaatdoelstellingen; 
 
Gezien de opdrachthoudende vereniging Iveka van oordeel is dat de kostprijs voor de aanleg 
van het warmtenet niet hoger mag zijn dan de kostprijs voor de aanleg van een aardgas-
distributienet in combinatie met een gelijkwaardige energieprestatie van de op het aardgasnet 
aan te sluiten woningen. Indien aan dit criterium niet kan voldaan worden, zal er geen 
warmtenet worden aangelegd en kan desgevallend voorzien worden in de aanleg van een 
gasdistributienet. Het financieel risico voor de deelnemende gemeente wordt voor de 
projecten die  in dit kader gerealiseerd worden, daardoor vermeden;   
 
Gelet op het feit dat de gemeenteraad overeenkomstig het artikel 44 van het Vlaams decreet 
houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001, zoals gewijzigd op 18 januari 
2013, zijn goedkeuring dient te hechten aan de agendapunten van de algemene vergadering 
en onder meer op expliciete wijze aan de voorgestelde statutenwijzigingen en tevens het 
mandaat van de vertegenwoordiger moet vaststellen; 
 
BESLUIT: met 20 jastemmen van Maarten De Bock, Jan Oerlemans, Dirk Van Peel, David 
Cleiren, Jozef Duerloo, Sigrid Van Heybeeck, Veerle De Block, Pieter Brosens, Jan Van 
Esbroeck, Alfons Dierckx, Bianca Veraart, Stijn de Koning, Maggy Beyers, Stefanie Van 
Looveren, Didier Van Aert, Wies Peeters, Silke Lathouwers, Sandra Hoppenbrouwers, Jef 
Van den Bergh en Lukas Jacobs en 1 onthouding van Hans De Schepper. 
 
Artikel 1.- 
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de agendapunten van de algemene 
vergadering van de opdrachthoudende vereniging Iveka van 20 juni 2017:  

1. Statutenwijzigingen: 
a) Kennisneming bijzondere verslagen van de raad van bestuur en van de 

commissaris met staat van activa en passiva per 31 december 2016 – in het 
kader van artikel 413 wetboek van vennootschappen – ter verantwoording van 
de wijziging van het doel 

b) Goedkeuring van de statutenwijzigingen 
c) Verlenen van machtiging om de beslissing genomen in dit agendapunt bij 

authentieke akte te doen vaststellen en de statuten dienovereenkomstig aan te 
passen.   

2. Aanvaarding van de uitbreiding van de aansluiting van de deelnemers voor de 
activiteit warmte 

3. Kennisneming verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris over het 
boekjaar 2016 

4. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2016 (balans, 
resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels) 

5. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale 
bestuurscomités en de commissaris met betrekking tot het boekjaar 2016 

6. Bekrachtiging van de volmachtverlening inzake bestellingen van Iveka aan Eandis 
System Operator cvba en Fluvius cvba 

7. Statutaire benoemingen 
8. Statutaire mededelingen. 
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Art. 2.- 
a) De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de uitbreiding van de aansluiting van de 

gemeente tot de activiteit warmte bij de opdrachthoudende vereniging Iveka. 
b) In het kader van punt a. wordt de beheersoverdracht verricht met het oog op de 

ontwikkeling, het aanleggen en de exploitatie van warmtenetten en de levering van al 
dan niet zelf geproduceerde warmte op haar grondgebied in het kader van de 
doelsomschrijving van de opdrachthoudende vereniging.  Deze beheersoverdracht is 
steeds herroepbaar zonder recht op schadevergoeding voor de opdrachthoudende 
vereniging Iveka of haar deelnemers, onverminderd statutaire bepaalde vergoedingen 
in geval van overneming van installaties op basis van de uitoefening van een recht 
van voorkeur. 

c) Ingevolge de beslissingen genomen in de punten a. en b. vertrouwt de gemeenteraad 
de aanleg van het warmtenet en de distributie van de warmte tot bij de verbruikers toe 
aan de netbeheerder Iveka die door middel van haar exploitatiemaatschappij Eandis 
System Operator cvba hiervoor een beroep zal doen op haar filiaal 
Warmte@Vlaanderen onder opschortende voorwaarde van de eventueel te nemen 
beslissing van de Belgische Mededingingsautoriteit inzake aanmelding van 
Warmte@Vlaanderen. 

d) De gemeeneraad beslist om de inbreng die de gemeente gedaan heeft 
overeenkomstig artikel 9 van de statuten van Iveka uit te breiden tot de activiteit 
warmte. 

 
Art. 3.- 
De gemeenteraad keurt  de voorgestelde statutenwijzigingen van de opdrachthoudende 
vereniging Iveka goed. 
 
Art. 4.- 
De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering 
van de opdrachthoudende vereniging Iveka op 20 juni 2017, wordt opgedragen zijn/haar 
stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden 
inzake voormelde artikelen 1, 2 en 3 van deze raadsbeslissing. 
 
Art. 5.- 
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van voormelde 
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende 
vereniging Iveka, ter attentie van het secretariaat, (in pdf-versie) uitsluitend op het e-
mailadres  intercommunales@eandis.be. 
 
14. Dienstverlenende vereniging IKA - goedkeuring van de agenda en vaststelling van het 
mandaat voor de algemene vergadering van 20 juni 2017. 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij het intergemeentelijk 
samenwerkingsverband IKA; 
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de Intergemeentelijke samenwerking; 
 
Gelet op het artikel 44, 1° en 3° alinea van het decreet van 6 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking, waarin opgenomen is dat de gemeenten, deelnemers van 
een intergemeentelijk samenwerkingsverband hun vertegenwoordigers voor een algemene 
vergadering van het intergemeentelijk samenwerkingsverband bij gemeenteraadsbesluit 

mailto:intercommunales@eandis.be


                    

29 / 61 

 

 

dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke 
benoemingsprocedure met de vaststelling van het stemgedrag van de vertegenwoordiger 
dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering; 
 
Gelet op het gemeenteraadbesluit van 24 november 2014 waarbij de heer Alfons Dierckx, 
raadslid (wonende Holleweg 63 te 2920 Kalmthout) werd aangeduid als vertegenwoordiger 
en de heer Hans De Schepper, raadslid (wonende Kinderwelzijnstraat 5 te 2920 Kalmthout) 
als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente om deel te nemen aan alle 
algemene vergaderingen van de dienstverlenende vereniging IKA die georganiseerd worden 
tot en met 31 december 2018; 
 
Gelet op het aangetekend schrijven van 6 april 2017 waarbij de gemeente wordt uitgenodigd 
op de algemene vergadering van IKA van 20 juni 2017; 
 
Overwegende dat de agenda van de algemene vergadering van IKA van 20 juni 2017 
volgende agendapunten bevat: 
1. Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering 
2. Jaarrekening 2016 
3. Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering 
4. Kwijting van de bestuurders en de commissaris 
5. Statutaire benoemingen en mededelingen 
 
Overwegende dat de gemeenteraad kennis neemt van het verslag van de raad van bestuur 
aan de algemene vergadering; 
 
Overwegende dat de gemeenteraad kennis neemt van de balans, resultatenrekening en 
winstverdeling; 
 
Gelet op de documenten gevoegd bij de oproeping tot de algemene vergadering; 
 
BESLUIT: met 20 jastemmen van Maarten De Bock, Jan Oerlemans, Dirk Van Peel, David 
Cleiren, Jozef Duerloo, Sigrid Van Heybeeck, Veerle De Block, Pieter Brosens, Jan Van 
Esbroeck, Alfons Dierckx, Bianca Veraart, Stijn de Koning, Maggy Beyers, Stefanie Van 
Looveren, Didier Van Aert, Wies Peeters, Silke Lathouwers, Sandra Hoppenbrouwers, Jef 
Van den Bergh en Lukas Jacobs en 1 onthouding van Hans De Schepper. 
 
Artikel 1.- 
Na onderzoek van de documenten die bij de oproeping zijn gevoegd, verleent de 
gemeenteraad zijn goedkeuring aan de dagorde en de afzonderlijke punten van de dagorde 
van de algemene vergadering van IKA van 20 juni 2017. 
 
Art. 2.- 
De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan het verslag van de raad van bestuur aan de 
algemene vergadering. 
 
Art. 3.- 
De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan de balans, resultatenrekening en 
winstverdeling met betrekking tot het boekjaar 2017. 
 
Art. 4.- 
De vertegenwoordiger van de gemeente die zal/zullen deelnemen aan de algemene 
vergadering van IKA van 20 juni 2017 wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op 
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de beslissingen genomen in de gemeenteraad in verband met de te behandelen 
agendapunten. 
 
Art. 5.- 
Het College van Burgemeester en Schepenen wordt gelast met de uitvoering van voormelde 
besluiten en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan het secretariaat van 
intergemeentelijk samenwerkingsverband IKA, Ravensteingalerij 4 bus 2 te 1000 Brussel, 
t.a.v. de heer Lieven Ex. 
 
15. Bekrachtiging van de beslissing van 22 mei 2017 van het college van burgemeester en 
schepenen waarbij het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger met betrekking tot 
de agendapunten van de jaarvergadering van 16 juni 2017 van de dienstverlenende 
vereniging IGEAN dienstverlening werd vastgesteld. 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van de dienstverlenende vereniging IGEAN 
dienstverlening;  
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
 
Gelet op de oproepingsbrief van 27 april 2017 voor de jaarvergadering van de 
dienstverlenende vereniging IGEAN dienstverlening, die plaatsvindt op 16 juni 2017 om 19.00 
uur in GC Den Boomgaard, Antwerpsesteenweg 57 te 2520 Broechem met als agenda: 
 
1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2016 
2. Verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar 2016 
3. Jaarrekening 2016 
4. Kwijting aan de bestuurders en commissaris-revisor over het boekjaar 2016 
5. Benoemen leden van de raad van bestuur. 
 
Gelet op het feit dat de jaarvergadering van de dienstverlenende vereniging IGEAN 
dienstverlening plaats heeft op 16 juni 2017 en de eerstvolgende vergadering van de 
gemeenteraad gepland wordt op maandag 19 juni 2017; 
 
Gelet op het besluit van 22 mei 2017 van het college van burgemeester en schepenen 
waarbij het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger met betrekking tot de 
agendapunten van de jaarvergadering van 16 juni 2017 van de de dienstverlenende 
vereniging IGEAN dienstverlening werd vastgesteld; 
 
Overwegende dat de desbetreffende beslissing van het college van burgemeester en schepe-
nen dan ook ter bekrachtiging wordt voorgelegd aan de gemeenteraad in zijn eerstvolgende 
zitting; 
 
BESLUIT: met 20 jastemmen van Maarten De Bock, Jan Oerlemans, Dirk Van Peel, David 
Cleiren, Jozef Duerloo, Sigrid Van Heybeeck, Veerle De Block, Pieter Brosens, Jan Van 
Esbroeck, Alfons Dierckx, Bianca Veraart, Stijn de Koning, Maggy Beyers, Stefanie Van 
Looveren, Didier Van Aert, Wies Peeters, Silke Lathouwers, Sandra Hoppenbrouwers, Jef 
Van den Bergh en Lukas Jacobs en 1 onthouding van Hans De Schepper. 
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Artikel 1.-  
De gemeenteraad bekrachtigt het besluit van 22 mei 2017 van het college van burgemeester 
en schepenen waarbij het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger met betrekking 
tot de agendapunten van jaarvergadering van 16 juni 2017 van de dienstverlenende 
vereniging IGEAN dienstverlening werd vastgesteld. 
 
Art. 2.- 
Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan IGEAN dienstverlening, Doornaardstraat 
60 te 2160 Womelgem. 
 
16. Bekrachtiging van de beslissing van 22 mei 2017 van het college van burgemeester en 
schepenen waarbij het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger met betrekking tot 
de agendapunten van de jaarvergadering van 16 juni 2017 van de opdrachthoudende 
vereniging IGEAN milieu en veiligheid werd vastgesteld. 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van de opdrachthoudende vereniging IGEAN 
milieu en veiligheid;  
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
 
Gelet op de oproepingsbrief van 27 april 2017 voor de jaarvergadering van de 
opdrachthoudende vereniging IGEAN milieu en veiligheid, die plaatsvindt op 16 juni 2017 om 
19.00 uur in GC Den Boomgaard, Antwerpsesteenweg 57 te 2520 Broechem met als agenda: 

1.  Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2016 
2.  Verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar 2016 
3.  Jaarrekening 2016 
4.  Kwijting aan de bestuurders en commissaris-revisor over het boekjaar 2016 
5.  Benoemen leden van de raad van bestuur. 

 
Gelet op het feit dat de jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging IGEAN milieu 
en veiligheid plaats heeft op 16 juni 2017 en de eerstvolgende vergadering van de 
gemeenteraad gepland wordt op maandag 19 juni 2017; 
 
Gelet op het besluit van 22 mei 2017 van het college van burgemeester en schepenen 
waarbij het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger met betrekking tot de 
agendapunten van de jaarvergadering van 16 juni 2017 van de opdrachthoudende vereniging 
IGEAN milieu en veiligheid werd vastgesteld; 
 
Overwegende dat de desbetreffende beslissing van het college van burgemeester en schepe-
nen dan ook ter bekrachtiging wordt voorgelegd aan de gemeenteraad in zijn eerstvolgende 
zitting; 
 
BESLUIT: met 20 jastemmen van Maarten De Bock, Jan Oerlemans, Dirk Van Peel, David 
Cleiren, Jozef Duerloo, Sigrid Van Heybeeck, Veerle De Block, Pieter Brosens, Jan Van 
Esbroeck, Alfons Dierckx, Bianca Veraart, Stijn de Koning, Maggy Beyers, Stefanie Van 
Looveren, Didier Van Aert, Wies Peeters, Silke Lathouwers, Sandra Hoppenbrouwers, Jef 
Van den Bergh en Lukas Jacobs en 1 onthouding van Hans De Schepper. 
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Artikel 1.-  
De gemeenteraad bekrachtigt het besluit van 22 mei 2017 van het college van burgemeester 
en schepenen waarbij het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger met betrekking 
tot de agendapunten van jaarvergadering van 16 juni 2017 van de opdrachthoudende 
vereniging IGEAN milieu en veiligheid werd vastgesteld. 
 
Art. 2.- 
Een kopie van deze beslissing wordt bezorgd aan IGEAN milieu en veiligheid, 
Doornaardstraat 60 te 2160 Womelgem. 
 
17. Bekrachtiging van de beslissing van 22 mei 2017 van het college van burgemeester en 
schepenen waarbij het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger met betrekking tot 
de agendapunten van de algemene vergadering van 16 juni 2017 van de dienstverlenende 
vereniging CIPAL werd vastgesteld. 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van CIPAL; 
 
Overwegende dat het artikel 44 van het decreet op de intergemeentelijke samenwerking 
bepaalt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger moet worden herhaald 
voor elke algemene vergadering; 
 
Gelet op de oproeping van 26 april 2017 tot de algemene vergadering van CIPAL van 16 juni 
2017 met de volgende agendapunten: 
 

1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers 
2. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de 

enkelvoudige jaarrekening van CIPAL over het boekjaar 2016 
3. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van CIPAL over het boekjaar 2016, 

afgesloten op 31 december 2016 
4. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de 

geconsolideerde jaarrekening van CIPAL over het boekjaar 2016 
5. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van CiIPAL over het boekjaar 

2016, afgesloten op 31 december 2016 
6. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris voor de 

uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2016 
7. Benoeming en vervanging van leden van het adviescomité 
8. Rondvraag 
9. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering. 

 
Gelet op het feit dat de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging CIPAL 
plaats heeft op 16 juni 2017 en de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad gepland 
wordt op maandag 19 juni 2017; 
 
Gelet op het besluit van 22 mei 2017 van het college van burgemeester en schepenen 
waarbij het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger met betrekking tot de 
agendapunten van de algemene vergadering van 16 juni 2017 van de dienstverlenende 
vereniging CIPAL werd vastgesteld; 
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Overwegende dat de desbetreffende beslissing van het college van burgemeester en schepe-
nen dan ook ter bekrachtiging wordt voorgelegd aan de gemeenteraad in zijn eerstvolgende 
zitting; 
 
BESLUIT: met 20 jastemmen van Maarten De Bock, Jan Oerlemans, Dirk Van Peel, David 
Cleiren, Jozef Duerloo, Sigrid Van Heybeeck, Veerle De Block, Pieter Brosens, Jan Van 
Esbroeck, Alfons Dierckx, Bianca Veraart, Stijn de Koning, Maggy Beyers, Stefanie Van 
Looveren, Didier Van Aert, Wies Peeters, Silke Lathouwers, Sandra Hoppenbrouwers, Jef 
Van den Bergh en Lukas Jacobs en 1 onthouding van Hans De Schepper. 
 
Artikel 1.-  
De gemeenteraad bekrachtigt het besluit van 22 mei 2017 van het college van burgemeester 
en schepenen waarbij het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger met betrekking 
tot de agendapunten van de algemene vergadering van 16 juni 2017 van de dienstverlenende 
vereniging CIPAL werd vastgesteld. 
 
Art. 2.-  
Een kopie van dit besluit wordt bezorgd aan CIPAL DV, Bell-Telephonelaan 2D te 2440 Geel. 
 
18. Bekrachtiging van de beslissing van 22 mei 2017 van het college van burgemeester en 
schepenen waarbij het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger met betrekking tot 
de agendapunten van de statutaire jaarvergadering van 19 juni 2017 van de 
opdrachthoudende vereniging Pidpa werd vastgesteld. 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van de opdrachthoudende vereniging Pidpa; 
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;  
 
Overwegende dat het artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke 
samenwerking bepaalt dat het mandaat van de afgevaardigde voor elke algemene 
vergadering dient te worden vastgesteld; 
 
Gelet op uitnodiging van 24 april 2017 voor de statutaire jaarvergadering van Pidpa die zal 
plaats hebben op maandag 19 juni 2017 op het administratief hoofdkantoor, Desguinlei 246 
te 2018 Antwerpen; 
 
Overwegende dat de agenda van de statutaire jaarvergadering van Pidpa van 19 juni 2017 
volgende agendapunten bevat: 
 

1. Nazicht van de volmachten/raadsbesluiten voor de afgevaardigden. 
2. Verslag van de raad van bestuur over het jaar 2016. 
3. Verslag van de commissaris over het jaar 2016. 
4. Goedkeuring van de jaarrekening, afgesloten op 31 december 2016. 
5. Decharge te verlenen aan bestuurders en commissaris. 
6. Benoeming(en). 
7. Verlenging lidmaatschap Synductis cvba. 
8. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering. 
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Gelet op het feit dat de statutaire jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Pidpa 
plaats heeft op 19 juni 2017 en de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad gepland 
wordt op maandag 19 juni 2017; 
 
Gelet op het besluit van 22 mei 2017 van het college van burgemeester en schepenen 
waarbij het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger met betrekking tot de 
agendapunten van de statutaire jaarvergadering van 19 juni 2017 van de opdrachthoudende 
vereniging Pidpa werd vastgesteld; 
 
Overwegende dat de desbetreffende beslissing van het college van burgemeester en schepe-
nen dan ook ter bekrachtiging wordt voorgelegd aan de gemeenteraad in zijn eerstvolgende 
zitting; 
 
BESLUIT: met 20 jastemmen van Maarten De Bock, Jan Oerlemans, Dirk Van Peel, David 
Cleiren, Jozef Duerloo, Sigrid Van Heybeeck, Veerle De Block, Pieter Brosens, Jan Van 
Esbroeck, Alfons Dierckx, Bianca Veraart, Stijn de Koning, Maggy Beyers, Stefanie Van 
Looveren, Didier Van Aert, Wies Peeters, Silke Lathouwers, Sandra Hoppenbrouwers, Jef 
Van den Bergh en Lukas Jacobs en 1 onthouding van Hans De Schepper. 
 
Artikel 1.- 
De gemeenteraad bekrachtigt het besluit van 22 mei 2017 van het college van burgemeester 
en schepenen waarbij het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger met betrekking 
tot de agendapunten van de statutaire jaarvergadering van 19 juni 2017 van de 
opdrachthoudende vereniging Pidpa werd vastgesteld. 
 
Art. 2.- 
Een kopie van dit besluit zal bezorgd worden aan Pidpa, Desguinlei 246 te 2018 Antwerpen. 
 
19. Bekrachtiging van de beslissing van 22 mei 2017 van het college van burgemeester en 
schepenen waarbij het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger met betrekking tot 
de agendapunten van de algemene vergadering van 15 juni 2017 van de opdrachthoudende 
vereniging Water-link werd vastgesteld. 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van de opdrachthoudende vereniging Water-
link; 
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
 
Gelet op de oproepingsbrief van 27 april 2017 voor de statutaire jaarvergadering van het 
intergemeentelijk samenwerkingsverband Water-link, die plaatsvindt op 15 juni 2017 om 
16.00 uur in de kantoren van de vereniging, Mechelsesteenweg 66 te 2018 Antwerpen met 
als agenda: 

1. Mededeling van het verslag van het directiecomité over de werking van de 
intergemeentelijke vereniging in 2016 alsmede over de lopende actuele belangrijke 
dossiers  

2. Mededeling van het verslag van de raad van bestuur m.b.t. de jaarrekening over het 
boekjaar afgesloten op 31 december 2016 

3. Mededeling van het verslag van de commissaris m.b.t. de jaarrekening over het 
boekjaar afgesloten op 31 december 2016 

4. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2016 
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5. Bestemming van het resultaat  
6. Verlenen van kwijting aan de bestuurders  
7. Verlenen van kwijting aan de commissaris  
8. Benoemingen en ontslagen van bestuurders  
9. Varia en mededelingen  

 
Gelet op het feit dat de statutaire jaarvergadering van het intergemeentelijk 
samenwerkingsverband Water-link plaats heeft op 15 juni 2017 en de eerstvolgende 
vergadering van de gemeenteraad gepland wordt op maandag 19 juni 2017; 
 
Gelet op het besluit van 22 mei 2017 van het college van burgemeester en schepenen 
waarbij het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger met betrekking tot de 
agendapunten van de algemene vergadering van 15 juni 2017 van de opdrachthoudende 
vereniging Water-link werd vastgesteld; 
 
Overwegende dat de desbetreffende beslissing van het college van burgemeester en schepe-
nen dan ook ter bekrachtiging wordt voorgelegd aan de gemeenteraad in zijn eerstvolgende 
zitting; 
 
BESLUIT: met 20 jastemmen van Maarten De Bock, Jan Oerlemans, Dirk Van Peel, David 
Cleiren, Jozef Duerloo, Sigrid Van Heybeeck, Veerle De Block, Pieter Brosens, Jan Van 
Esbroeck, Alfons Dierckx, Bianca Veraart, Stijn de Koning, Maggy Beyers, Stefanie Van 
Looveren, Didier Van Aert, Wies Peeters, Silke Lathouwers, Sandra Hoppenbrouwers, Jef 
Van den Bergh en Lukas Jacobs en 1 onthouding van Hans De Schepper. 
 
Artikel 1.-  
De gemeenteraad bekrachtigt het besluit van 22 mei 2017 van het college van burgemeester 
en schepenen waarbij het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger met betrekking 
tot de agendapunten van de algemene vergadering van 15 juni 2017 van de 
opdrachthoudende vereniging Water-link werd vastgesteld. 
 

Art. 2.- 

Een kopie van deze beslissing wordt bezorgd aan Water-link ov, Mechelsesteenweg 66 te 

2018 Antwerpen. 

 
20. Bekrachtiging van de beslissing van 22 mei 2017 van het college van burgemeester en 
schepenen waarbij het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger met betrekking tot 
de agendapunten van de algemene vergadering van 14 juni 2017 van de intergemeentelijke 
vereniging PONTES werd vastgesteld. 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van de intergemeentelijke vereniging 
PONTES; 
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking, in het 
bijzonder op de artikelen 44, 46, 47 en 48; 
 
Gelet op de uitnodiging voor de algemene vergadering van PONTES op 14 juni 2017; 
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Overwegende dat de agenda van de algemene vergadering van PONTES van 14 juni 2017  
volgende agendapunten bevat: 
1. Algemene vergadering: verslag 21 december 2016 – goedkeuring 
2. Bestuursorganen: wijziging samenstelling raad van bestuur – goedkeuring 
3. Financiën: balans, resultatenrekening en jaarverslag over het dienstjaar 2016 – 

goedkeuring 
4. Financiën: verslag van de bedrijfsrevisor-commissaris over de jaarrekening 2016 – 

aktename 
5. Financiën: verdeling batig saldo van de resultatenrekening 2016 – goedkeuring 
6. Financiën: kwijting aan de raad van bestuur en de commissaris-bedrijfsrevisor – 

goedkeuring 
 

Gelet op het feit dat de algemene vergadering van vereniging PONTES plaats heeft op 14 
juni 2017 en de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad gepland wordt op maandag 
19 juni 2017; 
 
Gelet op het besluit van 22 mei 2017 van het college van burgemeester en schepenen 
waarbij het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger met betrekking tot de 
agendapunten van de algemene vergadering van 14 juni 2017 van de intergemeentelijke 
vereniging PONTES werd vastgesteld; 
 
Overwegende dat de desbetreffende beslissing van het college van burgemeester en schepe-
nen dan ook ter bekrachtiging wordt voorgelegd aan de gemeenteraad in zijn eerstvolgende 
zitting; 
 
BESLUIT: met 20 jastemmen van Maarten De Bock, Jan Oerlemans, Dirk Van Peel, David 
Cleiren, Jozef Duerloo, Sigrid Van Heybeeck, Veerle De Block, Pieter Brosens, Jan Van 
Esbroeck, Alfons Dierckx, Bianca Veraart, Stijn de Koning, Maggy Beyers, Stefanie Van 
Looveren, Didier Van Aert, Wies Peeters, Silke Lathouwers, Sandra Hoppenbrouwers, Jef 
Van den Bergh en Lukas Jacobs en 1 onthouding van Hans De Schepper 
 
Artikel 1.-  
De gemeenteraad bekrachtigt het besluit van 22 mei 2017 van het college van burgemeester 
en schepenen waarbij het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger met betrekking 
tot de agendapunten van de algemene vergadering van 14 juni 2017 van de 
intergemeentelijke vereniging PONTES werd vastgesteld. 
 
Art. 2.- 
Een kopie van dit besluit wordt ter kennisgeving bezorgd aan de intergemeentelijke 
vereniging PONTES, gevestigd te 2610 Antwerpen-Wilrijk, aan de Jules Moretuslei 2. 
 
CULTUUR. 
 
21. Gemeenschapscentrum Kalmthout: aanstelling van leden van het beheersorgaan. 
 
De voorzitter geeft toelichting bij dit dossier. Namens de CD&V-fractie wordt raadslid Wies 
Peeters (CD&V) aangeduid als lid van het beheersorgaan. 
 
Raadslid Jan Van Esbroeck (N-VA) vraagt of de oproep wel werd verspreid via de media. 
 
De voorzitter antwoordt dat een oproep werd gepubliceerd via de gemeentelijke 
nieuwsberichten op 19 april 2017. 
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Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
Gelet op de wet van 16 juli 1973 waarbij de bescherming van de ideologische en filosofische 
strekkingen gewaarborgd worden; 
 
Gelet op het decreet van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact; 
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2012 betreffende het Lokaal Cultuurbeleid; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 26 oktober 2012 ter uitvoering van het 
decreet van 6 juli 2012 betreffende het Lokaal Cultuurbeleid; 
 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissingen van 28 april 2014 met betrekking tot de oprichting 
van het Gemeenschapscentrum Kalmthout en de oprichting van een beheersorgaan voor het 
gemeenschapscentrum en goedkeuring van het organiek reglement; 
 
Overwegende dat het gemeenschapscentrum dient beheerd te worden door een beheers-
orgaan; dat dit beheersorgaan een adviserende bevoegdheid heeft over alle aan-
gelegenheden die betrekking hebben op het gemeenschapscentrum; dat de leden van het 
beheersorgaan worden benoemd door de gemeenteraad; dat de samenstelling van het 
beheersorgaan opgenomen staat in het artikel 6 van het organiek reglement; dat het 
beheersorgaan is samengesteld uit enerzijds 8 afgevaardigden vanwege de politieke fracties 
in de gemeenteraad, aangewezen volgens het proportioneel stelsel, en anderzijds uit 8 
afgevaardigden van de gebruikers en filosofische en ideologische strekkingen; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 23 juni 2014 waarbij de leden van het beheersorgaan 
voor het Gemeenschapscentrum Kalmthout werden aangeduid, dat volgende personen 
werden aangesteld als beheerders van het gemeenschapscentrum: 

- als afgevaardigden van de politieke partijen: 

 Stefanie Van Looveren, raadslid, wonende Heidestatiestraat 31 bus 3 te 
Kalmthout, vanwege CD&V, 

 Stijn de Koning, raadslid, wonende Wipstraat 29 te Kalmthout, vanwege CD&V; 

 Leen Suykerbuyk, OCMW-raadslid, wonende Bevrijdingslei 26 te Kalmthout, 
vanwege CD&V, 

 Ludwig Haes, OCMW-raadslid, wonende Kijkuitstraat 78 te Kalmthout, vanwege 
CD&V, 

 Clarisse De Rydt, raadslid, wonende Withoefstraat 5 te Kalmthout, vanwege N-
VA; 

 Karin Dekeulener, wonende Den Dijk 18 te Kalmthout, vanwege N-VA, 

 Gilles Delcroix, wonende Kinderwelzijnstraat 43 te Kalmthout, vanwege N-VA, 

 Luc Denys, wonende Bakkersdreef 6 te Kalmthout, vanwege sp.a, 

 Hans De Schepper, raadslid, wonende Kinderwelzijnstraat 5 te Kalmthout, 
vanwege Groen Kalmthout (zonder stemrecht). 

- als afgevaardigden van de gebruikers van filosofische en ideologische strekkingen: 

 3 vertegenwoordigers van het algemeen bestuur van Cultuurraad Kalmthout:  
-Marleen Van Steenvoort (Kunstpresent vzw), wonende Heuvel 40 te 
  Kalmthout,  

-Lea Van Looveren (KVLV Kalmthout Centrum), wonende Den Dijk 28 te 
  Kalmthout, 

-Willy Wouters (deskundige muziek), wonende Heiken 86 te Kalmthout, 
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 2 afgevaardigden van de gebruikers van de gemeentelijke, culturele infrastructuur:  
-Sine Vandekeybus (ART-uur, gebruiker van Kunsthuis Ernest Albert), 

    wonende Rozendreef 15 te Kalmthout, 

-Lutgart Van Oevelen (Muziekvereniging en Twirling De Heidebloem, 
    gebruiker  van Den Blijdenberg), wonende Zilverenhoeksteenweg 106 te 
    Kalmthout, 

 

 2 afgevaardigden van de gebruikers van niet-gemeentelijke, culturele infrastructuur:  
-Paul Lion (O*KA Centrum), wonende Bareelstraat 67 te Kalmthout, 

-Mike Smeulders (Mimuze), wonende Brasschaatsteenweg 268B te 
 Kalmthout, 

 

 1 deskundige uit de sociaal-culturele sector:  
-Jan van de Moer (Straatfeesten), wonende Kneuterlaan 20 te Kalmthout.  

 
Gelet op de ontslagbrief vanwege Jan van de Moer van 10 oktober 2016 als lid van het 
beheersorgaan gemeenschapscentrum Kalmthout; dat in zijn vervanging als deskundige uit 
de sociaal-culturele sector binnen het beheersorgaan van het Gemeenschapscentrum 
Kalmthout moet voorzien worden; dat hiertoe een oproep werd geplaatst in de nieuwsbrief 
Hei en Maatjes op 19 april 2017; 
 
Gelet op de enige kandidatuur vanwege de heer Serge Proth (wonende Boonstraat 2 te 
Kalmthout), toegekomen op de gemeentelijke cultuurdienst per e-mail op 19 mei 2017; dat de 
heer Proth als deskundige uit de sociaal-culturele sector voor dit beheersorgaan in 
aanmerking komt;  
 
Gelet op het voorstel van de voorzitter, tevens schepenen bevoegd voor cultuur, in overleg 
met de Cultuurraad Kalmthout, om volgende persoon aan te duiden als afgevaardigde van de 
gebruikers van de strekkingen en de gebruikers in het beheersorgaan van het 
gemeenschapscentrum: 

• Als deskundige uit de sociaal-culturele sector: Serge Proth (wonende Boonstraat 6 te  
  Kalmthout); 

 
Overwegende dat de gemeenteraad geen opmerkingen formuleert ten aanzien van het 
voorstel; 
 
Gelet op de e-mail van 29 maart 2017 vanwege de heer Ludwig Haes waarin hij meldt dat hij 
geen deel meer uitmaakt van de partij CD&V en dus bijgevolg niet meer kan zetelen in het 
beheersorgaan van het Gemeenschapscentrum Kalmthout namens CD&V; 
 
Gaat over tot de voordracht namens de politieke partij CD&V: 
 

Namens CD&V wordt voorgedragen: 
 •Wies Peeters, wonende Bloemstraat 1 te Kalmthout; 
 
Overwegende het akkoord van de gemeenteraad betreffende bovenstaande voordracht 
namens CD&V; 
 
BESLUIT: met 21 jastemmen van Maarten De Bock, Jan Oerlemans, Dirk Van Peel, David 
Cleiren, Jozef Duerloo, Sigrid Van Heybeeck, Veerle De Block, Pieter Brosens, Jan Van 
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Esbroeck, Hans De Schepper, Alfons Dierckx, Bianca Veraart, Stijn de Koning, Maggy 
Beyers, Stefanie Van Looveren, Didier Van Aert, Wies Peeters, Silke Lathouwers, Sandra 
Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh en Lukas Jacobs. 
 
Artikel 1.- 
De gemeenteraad duidt als afgevaardigde van de politieke partij CD&V in het beheersorgaan 
van het Gemeenschapscentrum Kalmthout aan: 
 Wies Peeters, wonende Bloemstraat 1 te Kalmthout. 
 
Art. 2.- 
De gemeenteraad duidt als afgevaardigde van de gebruikers en filosofische en ideologische 
strekkingen in het beheersorgaan van het Gemeenschapscentrum Kalmthout aan: 

• Als deskundige uit de sociaal-culturele sector: Serge Proth (wonende 
Boonstraat 6 te Kalmthout). 

 
Art. 3.- 
Een kopie van deze beslissing zal voor verder gevolg overgemaakt worden aan de voorzitter 
van het beheersorgaan en aan de cultuurdienst van de gemeente. 
 
22. Plaatselijke openbare bibliotheek: aanstelling van afgevaardigden voor het 
beheersorgaan. 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het artikel 9 van het decreet Lokaal Cultuurbeleid van 6 juli 2012 dat het bestaande 
principe herbevestigt dat elke gemeente, alleen of in een samenwerkingsverband, een 
openbare bibliotheek moet organiseren; 
 
Gelet op het artikel 7 4° van het decreet Lokaal Cultuurbeleid dat bepaalt dat de openbare 
bibliotheek een beheersorgaan moeten hebben, conform het Cultuurpact dat effectieve 
medezeggenschap van gebruikers en middenveld garandeert; 
 
Gelet op de raadsbesluiten van 27 februari 1981 en 4 december 1981 houdende de 
vaststelling van de beheerswijze van de bibliotheek, gewijzigd bij de besluiten van 28 
december 1981, 22 februari 1982 en 28 januari 1983 betreffende de vaststelling van het 
beheersorgaan; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 30 september 2013 betreffende de goedkeuring van 
het aangepaste organiek reglement voor het beheersorgaan van de gemeentelijke openbare 
bibliotheek; 
 
Overwegende dat het toekomt aan de gemeenteaad om de leden van het beheersorgaan van 
de bibliotheek aan te stellen; 
 
Gelet op het feit dat de gemeenteraad in zittingen van 29 april 2013 en 26 mei 2015 volgende 
personen aanduidde als leden van dit beheersorgaan: 
 
Als afgevaardigden van de gebruikers van de gemeenteraad:  

 Maggy Beyers vanwege CD&V; 

 Silke Lathouwers vanwege CD&V; 

 Lieve Vissers vanwege CD&V; 
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 Eugeen Lorriper vanwege CD&V; 

 Veerle De Block vanwege N-VA; 

 Joris Alen vanwege N-VA; 

 Greet Dries vanwege N-VA; 

 Bianca Veraartvanwege sp.a; 

 Daniel Frickel vanwege Groen Kalmthout (zonder stemrecht). 
 
als afgevaardigden van de gebruikers van de strekkingen en de gebruikers: 

 Laure Daniëls vanwege de jeugdraad; 

 Eric De Munck vanwege GROS; 

 Damiaan Jacobs vanwege leesbevordering; 

 Julius Smeyers vanwege de gebruikers; 

 Lies Van den Keybus vanwege het onderwijs; 

 Marina Van Aert vanwege de cultuurraad; 

 Lea Van Looveren vanwege de welzijnsraad; 

 Maurice Van Veldhoven vanwege de ouderenadviesraad; 
 
Gelet op het feit dat mevrouw Lies Van den Keybus sinds 1 juli 2016 op pensioen is directeur 
voor de gemeentelijke basisschool Maatjes en dus niet meer kan zetelen in het 
beheersorgaan van de gemeentelijke bibliotheek als afgevaardigde vanwege het onderwijs;  
 
Gelet op het voorstel van de leden van de onderwijsraad Kalmthout om volgende personen 
voor te dragen als vertegenwoordigers van het onderwijs binnen het beheersorgaan van de 
bibliotheek: 

1. Dirk Baeyens (directeur basisschool den Heuvel): schooljaar 2017-2018 
2. Chris Van den Bleeken (directeur basisschool Rinkrank): schooljaar 2018-2019 
3. Sabine Milbou (directeur basisschool Erasmus): schooljaar 2019-2020 
4. Marc Vanderzande (directeur Intstituut Heilig Hart): schooljaar 2020-2021; 

 
Gelet op het ontslag ingediend door de heer Daniel Frickel als afgevaardigde van Groen 
Kalmthout in het beheersorgaan van de gemeentelijke bibliotheek; dat Groen Kalmthout 
voorstelt om hem te vervangen door mevrouw Monique Aerts (wonende Turfvaartlaan 23 te 
Kalmthout) als vertegenwoordiger van de gebruikers van de gemeenteraad vanwege de 
politieke partij Groen Kalmthout in het beheersorgaan van de gemeentelijke bibliotheek;  
 
Gelet op het ontslag ingediend door mevrouw Laure Daniëls als afgevaardigde van de 
jeugdraad in het beheersorgaan van de gemeentelijke bibliotheek; dat jeugdraad voorstelt om 
haar te vervangen door mevrouw Kim Peeters (wonende Pastoor Celensstraat 6 te 
Kalmthout) als vertegenwoordiger van de jeugdraad in het beheersorgaan van de 
gemeentelijke bibliotheek;  
 
Overwegende dat de gemeenteraad geen opmerkingen of bezwaren formuleert bij de 
bovenvermelde voorstellen van mevrouw Monique Aerts namens Groen Kalmthout, de heer 
Dirk Baeyens namens het onderwijs gedurende het schooljaar 2017-2018, mevrouw Chris 
Van den Bleeken namens het onderwijs gedurende het schooljaar 2018-2019, mevrouw 
Sabine Milbou namens het onderwijs gedurende het schooljaar 2019-2020, de heer Marc 
Vanderzande namens het onderwijs gedurende het schooljaar 2020-2021 en mevrouw Kim 
Peeters namens de jeugdraad in het beheersorgaan van de gemeentelijke openbare 
bibliotheek; 
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BESLUIT: met 21 jastemmen van Maarten De Bock, Jan Oerlemans, Dirk Van Peel, David 
Cleiren, Jozef Duerloo, Sigrid Van Heybeeck, Veerle De Block, Pieter Brosens, Jan Van 
Esbroeck, Hans De Schepper, Alfons Dierckx, Bianca Veraart, Stijn de Koning, Maggy 
Beyers, Stefanie Van Looveren, Didier Van Aert, Wies Peeters, Silke Lathouwers, Sandra 
Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh en Lukas Jacobs. 
 
Artikel 1- 
Als nieuwe afgevaardigde van de gebruikers van de gemeenteraad in het beheersorgaan van 
de gemeentelijke openbare bibliotheek wordt aangeduid: 

 mevrouw Monique Aerts (Turfvaartlaan 23 te Kalmthout), vanwege Groen Kalmthout. 
 
Art. 2.- 
Als afgevaardigden van de gebruikers van de gemeenteraad in het beheersorgaan van de 
gemeentelijke openbare bibliotheek zetelen dus volgende personen: 

 Maggy Beyers vanwege CD&V; 

 Silke Lathouwers vanwege CD&V; 

 Lieve Vissers vanwege CD&V; 

 Eugeen Lorriper vanwege CD&V; 

 Veerle De Block vanwege N-VA; 

 Joris Alen vanwege N-VA; 

 Greet Dries vanwege N-VA; 

 Bianca Veraartvanwege sp.a; 

 Monique Aerts vanwege Groen Kalmthout (zonder stemrecht). 
 
Art. 3.- 
Als nieuwe afgevaardigden van de gebruikers van de strekkingen in het beheersorgaan van 
de gemeentelijke openbare bibliotheek worden aangeduid: 

 De heer Dirk Baeyens (directeur basisschool den Heuvel): schooljaar 2017-2018, 
vanwege het onderwijs, 

 mevrouw Chris Van den Bleeken (directeur basisschool Rinkrank): schooljaar 2018-
2019, vanwege het onderwijs, 

 mevrouw Sabine Milbou (directeur basisschool Erasmus): schooljaar 2019-2020, 
vanwege het onderwijs, 

 de heer Marc Vanderzande (directeur Intstituut Heilig Hart): schooljaar 2020-2021, 
vanwege het onderwijs, 

 mevrouw Kim Peeters (Pastoor Celensstraat 6 te Kalmthout) vanwege de jeugdraad. 
 
Art. 4.- 
Als afgevaardigden van de gebruikers van van de strekkingen in het beheersorgaan van de 
gemeentelijke openbare bibliotheek zetelen dus volgende personen: 

 Kim Peeters vanwege de jeugdraad; 

 Eric De Munck vanwege GROS; 

 Damiaan Jacobs vanwege leesbevordering; 

 Julius Smeyers vanwege de gebruikers; 

 Dirk Baeyens, Chris Van den Bleeken, Sabine Milbou en Marc Vanderzande vanwege 
het onderwijs; 

 Marina Van Aert vanwege de cultuurraad; 

 Lea Van Looveren vanwege de welzijnsraad; 

 Maurice Van Veldhoven vanwege de ouderenadviesraad. 
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Art. 5.- 
Een kopie van deze beslissing zal voor verder gevolg worden bezorgd aan de bibliothecaris 
én aan het beheersorgaan van de gemeentelijke openbare bibliotheek. 
 

 
 
ONDERWIJS. 
 
23. Gemeentelijke basisscholen Maatjes en Kadrie: goedkeuring van het aangepaste 
arbeidsreglement voor de personeelsleden. 
 
De voorzitter geeft het woord aan de schepen van onderwijs Jef Van den Bergh (CD&V). Hij 
licht de agendapunten van het beleidsdomein Onderwijs toe. 
 
Raadslid Sigrid Van Heybeeck (N-VA) vraagt of er reeds communicatie naar de ouders toe 
werd gevoerd. Zij wijst op het feit dat de ouders toch geruime tijd vooraf moeten worden 
geïnformeerd. 
 
Schepen Jef Van den Bergh (CD&V) antwoordt dat dit nog niet formeel werd gedaan omdat 
er eerst werd gewacht op de beslissing van de gemeenteraad. 
 
Raadslid Bianca Veraart (SP.a) meldt dat haar fractie zich zal onthouden. De verwijzing naar 
het feit dat de situatie tijdens de middaguren uit de hand loopt, vindt zij zwak. 
 
Raadslid Maggy Beyers (CD&V) vindt dat er te weinig inspraak is van de ouders. De last 
wordt opnieuw verschoven naar de ouders toe. Het komt er voor de ouders weeral bij. 
 
Schepen Jef Van den Bergh (CD&V) antwoordt dat alles hetzelfde blijft buiten de regeling 
voor de buitenschoolse kinderopvang. Er is wel een bevraging gebeurd van de schoolraad en 
het oudercomité. 
 
Raadslid Stijn de Koning (CD&V) merkt op dat de opvang gratis is tot en met 15.45 uur. 
 
De voorzitter voegt er nog aan toe dat alle wettelijke regels werden gevolgd. Hij vraagt begrip 
voor de houding van de school. 
 
Raadslid Maggy Beyers (CD&V) geeft aan dat in het Lokaal Overleg Kinderopvang van 
gedachten werd gewisseld over de flexibiliteit van de onthaalouders. Zo zou er bijvoorbeeld 
meer afstemming kunnen worden gemaakt met de uurregeling van Muzarto. Een gesprek met 
de lokale verenigingen uit het domein Vrije Tijd kan ook worden opgestart onder impuls van 
de welzijnscoördinator. 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
Gelet op de wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen en latere 
wijzigingen; 
 
Gelet op de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid 
en de vakbonden van haar personeel; 
 
Gelet op het KB van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot 
regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel; 

http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=12577
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Gelet op het KB van 29 augustus 1985 tot aanwijzing van de grondregelingen in de zin van 
het artikel 2, § 1, 1°, van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen 
tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel; 
 
Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige 
personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor 
leerlingenbegeleiding; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 17 april 1991 tot organisatie van het 
schooljaar in het basisonderwijs, in het deeltijds onderwijs en in het onderwijs voor sociale 
promotie georganiseerd, erkend of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap; 
 
Gelet op het decreet van 23 oktober 1991 betreffende de medezeggenschap in het 
gesubsidieerd onderwijs; 
 
Gelet op de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de 
uitvoering van hun werk; 
 
Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997; 
 
Gelet op het KB van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers; 
 
Gelet op het KB van 17 mei 2007 betreffende de voorkoming van psychosociale belasting 
veroorzaakt door het werk, waaronder geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op 
het werk; 
 
Gelet op de ministeriële omzendbrief van 31 maart 2011 betreffende de vakantieregeling voor 
de administratief medewerker en voor bepaalde personeelsleden van het administratief 
personeel; 
 
Gelet op het KB van 10 april 2014 betreffende de preventie van de psychosociale risico’s op 
het werk; 
 
Overwegende dat een goede schoolorganisatie steunt op duidelijke afspraken tussen het 
personeel en het schoolbestuur; 
 
Overwegende dat alle personen die onder gezag arbeid verrichten in het gemeentelijk 
onderwijs moeten worden geïnformeerd over de voorwaarden die op hun arbeidsverhouding 
van toepassing zijn; 
 
Overwegende dat het decreet Rechtspositie voldoende ruimte laat om lokaal en autonoom 
concrete afspraken te maken rond rechten en plichten van het personeel en het 
schoolbestuur; 
 
Gelet op het voorstel van de schooldirectie van Kadrie om een nieuwe uurrooster voor Kadrie 
in te voeren waarbij het de bedoeling is om de middagpauze te reorganiseren en te verkorten 
naar 75min. in plaats van 90min; dat de lessen dan eindigen om 15u15 (in plaats van 15u30) 
en dit naar analogie met de basisscholen Maatjes en Wigo in Essen, ten voordele van het 
welbevinden en de rust van de kinderen; dat dit voorstel besproken werd tijdens het syndicaal 
overlegcomité in zitting van 10 mei 2017; 
 

http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=12578
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Overwegende dat het bestaande arbeidsreglement voor de gemeentelijke basisscholen 
Maatjes en Kadrie, laatst goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 22 juni 2015, 
hierdoor moet aangepast worden;  
 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Gehoord de toelichting door de schepen bevoegd voor onderwijs; 
 
BESLUIT: met 13 jastemmen van Maarten De Bock, Jan Oerlemans, Dirk Van Peel, Hans De 
Schepper, Stijn de Koning, Maggy Beyers, Stefanie Van Looveren, Didier Van Aert, Wies 
Peeters, Silke Lathouwers, Sandra Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh en Lukas Jacobs en   
8 onthoudingen van David Cleiren, Jozef Duerloo, Sigrid Van Heybeeck, Veerle De Block, 
Pieter Brosens, Jan Van Esbroeck, Alfons Dierckx en Bianca Veraart. 
 

Artikel 1.- 
De gemeenteraad heft het arbeidsreglement van toepassing op de personeelsleden van  
Maatjes en Kadrie, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 22 juni 2015, op. 
 

Art. 2.- 
De gemeenteraad keurt het aangepaste arbeidsreglement voor de gemeentelijke 
basisscholen Maatjes en Kadrie goed om van toepassing te worden gesteld voor de 
personen die onder gezag arbeid verrichten in Maatjes en Kadrie. Het arbeidsreglement gaat 
hierbij integraal als bijlage. 
 
Art. 3.- 
Een kopie van deze beslissing zal ter kennisgeving bezorgd worden aan de personen die 
onder gezag arbeid verrichten in Maatjes en Kadrie. 
 
Art. 4.-  
De directie van Maatjes en Kadrie zal een bericht aanplakken dat aangeeft waar het 
arbeidsreglement en de reglementaire teksten waarnaar het verwijst, kunnen worden 
geraadpleegd. 
 
Art. 5.-  
Het arbeidsreglement wordt ter neerlegging bezorgd bij het kantoor van de gewestelijke 
inspectie van de sociale wetten van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid 
en Sociaal Overleg te Antwerpen. 
 
Art. 6.-  
Een kopie van dit besluit zal ter kennisgeving bezorgd worden aan O.V.S.G., 
Ravensteingalerij 3 bus 7 te 1000 Brussel. 
 
24. Gemeentelijke basisscholen Maatjes en Kadrie: goedkeuring van het aangepaste 
schoolreglement. 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2007 en latere wijzigingen; 
 
Gelet het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 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 
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maatregelen betreffende de rechtspositie van de leerlingen in het basis en secundair 
onderwijs en betreffende participatie op school; 
 
Gelet op het onderwijsdecreet XXIV van 23 april 2014; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 12 november 1997 betreffende de controle 
op de inschrijvingen van de leerlingen in het basisonderwijs, zoals laatst gewijzigd door het 
besluit van de Vlaamse regering van 24 april 2015; 
 
Overwegende dat een schoolbestuur voor elk van zijn basisscholen een schoolreglement 
moet opstellen dat de betrekkingen tussen het schoolbestuur en de ouders en de leerlingen 
regelt; 
 
Gelet op het feit dat aan dit schoolreglement de volgende wijziging werd aangebracht ten 
opzichte van het huidige schoolreglement: ‘Vanaf meer dan 5 halve schooldagen 
problematische afwezigheden heeft de school meldingsplicht ten opzichte van het CLB’; 
 
Gelet op de bespreking van het schoolreglement door de schoolraad van Kadrie in zitting van 
30 mei 2017 en door de schoolraad van Maatjes op 29 mei 2017; 
 
Overwegende dat het noodzakelijk is dat het schoolreglement wordt goedgekeurd voor de 
start van het schooljaar omdat dit reglement de relatie tussen het schoolbestuur/de school 
enerzijds en de leerling/zijn ouders anderzijds vastlegt; 
 
Overwegende dat de gemeenteraad zich akkoord kan verklaren met de wijzigingen die 
worden aangebracht aan het bestaande schoolreglement voor de gemeentelijke basisscholen 
Maatjes en Kadrie; 
 
Gelet op de toelichting door de schepen van onderwijs; 
 
BESLUIT: met 21 jastemmen van Maarten De Bock, Jan Oerlemans, Dirk Van Peel, David 
Cleiren, Jozef Duerloo, Sigrid Van Heybeeck, Veerle De Block, Pieter Brosens, Jan Van 
Esbroeck, Hans De Schepper, Alfons Dierckx, Bianca Veraart, Stijn de Koning, Maggy 
Beyers, Stefanie Van Looveren, Didier Van Aert, Wies Peeters, Silke Lathouwers, Sandra 
Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh en Lukas Jacobs. 
 
Artikel 1.- 
De gemeenteraad keurt het schoolreglement voor de gemeentelijke basisscholen Maatjes en 
Kadrie goed. Het schoolreglement gaat hierbij integraal als bijlage. 
 
Art. 2. 
Het schoolreglement wordt bij elke inschrijving van een leerling en nadien bij elke wijziging, 
ter beschikking gesteld (op papier of via een elektronische drager) aan de ouders, die 
ondertekenen voor akkoord. 
 
Art. 3. 
Een kopie van deze beslissing wordt bezorgd aan de directie van Kadrie en Maatjes.  
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25. Goedkeuring van de raming van de uitgaven voor de leerlingen van de basisschool 
Kadrie. 
 
Raadslid Sigrid Van Heybeeck (N-VA) vraagt of de leerkrachten nu extra 15 minuten opvang 
op zich nemen. 
 
Schepen Jef Van den Bergh (CD&V) antwoordt dat het gaat over een combinatie van opvang 
door leerkrachten en medewerkers van de buitenschoolse kinderopvang. 
 
Raadslid Sigrid Van Heybeeck (N-VA) vraagt wie dan de leerkrachten betaalt tijdens deze 
kinderopvanguren. 
 
Schepen Jef Van den Bergh (CD&V) antwoordt dat dit gebeurt door een herschikking. 
 
Raadslid Pieter Brosens (N-VA) vraagt of deze voor- en naschoolse opvang geld kost. 
 
Schepen Jef Van den Bergh (CD&V) geeft aan dat dit ongeveer kostendekkend is. 
 
Raadslid Bianca Veraart (SP.a) vraagt naar een betere organisatie. 
 
Schepen Jef Van den Bergh (CD&V) voegt er nog aan toe dat er voortdurend wordt gestreefd 
naar een verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening. 
 
Raadslid Bianca Veraart (SP.a) heeft nog een bijkomende vraag over de capaciteitsbepaling 
van Kadrie. In het eerste leerjaar zitten er 53 leerlingen in plaats van de 52 leerlingen die 
werden voorzien als maximale capaciteit in het eerste leerjaar. Wat is de reden van deze 
overschrijding? 
 
Schepen Jef Van den Bergh (CD&V) vermoedt dat dit te maken heeft met bepaalde 
voorrangsregels. Hij zal nog navraag doen bij de directeur van de gemeentelijke basisschool 
Kadrie en aan raadslid Veraart het antwoord bezorgen. 
 
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; 



                    

47 / 61 

 

 

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 in het kader van de voor- en naschoolse opvang de school een 
tariefverhoging wenst door te voeren voor de voor- en nabewaking; dat de school zich 
baseert op de tarieven van kinderopvang Stekelbees: 

 
Normaal tarief     0,98 € per begonnen half uur 
Vanaf 2 kinderen (voor elk kind)  0,73 € per begonnen half uur 
Sociaal tarief (aanvragen bij directie) 0,49 € per begonnen half uur; 

 
Gelet op de bespreking van deze bijdrageregeling door de schoolraad in zitting van 30 mei 
2017 en het schepencollege in zitting van 15 mei 2017; 
 
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 21 jastemmen van Maarten De Bock, Jan Oerlemans, Dirk Van Peel, David 
Cleiren, Jozef Duerloo, Sigrid Van Heybeeck, Veerle De Block, Pieter Brosens, Jan Van 
Esbroeck, Hans De Schepper, Alfons Dierckx, Bianca Veraart, Stijn de Koning, Maggy 
Beyers, Stefanie Van Looveren, Didier Van Aert, Wies Peeters, Silke Lathouwers, Sandra 
Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh en Lukas Jacobs. 
 
Artikel 1.- 
De gemeenteraad keurt de raming van de uitgaven voor de leerlingen van basisschool Kadrie 
voor het schooljaar 2017-2018 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. 
 
26. 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; 
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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; 
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 2016-2017; 
 
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 21 jastemmen van Maarten De Bock, Jan Oerlemans, Dirk Van Peel, David 
Cleiren, Jozef Duerloo, Sigrid Van Heybeeck, Veerle De Block, Pieter Brosens, Jan Van 
Esbroeck, Hans De Schepper, Alfons Dierckx, Bianca Veraart, Stijn de Koning, Maggy 
Beyers, Stefanie Van Looveren, Didier Van Aert, Wies Peeters, Silke Lathouwers, Sandra 
Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh en Lukas Jacobs. 
 
Artikel 1.- 
De gemeenteraad keurt de raming van de uitgaven voor de leerlingen van basisschool 
Maatjes voor het schooljaar 2017-2018 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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27. 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 2017-2018 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 30 mei 2017 en het ABOC in zitting van 10 mei 2017; dat beide instanties 
zich akkoord verklaarden met dit nascholingsplan; 
 
Gehoord de toelichting door de schepen bevoegd voor onderwijs; 
 
BESLUIT: met 21 jastemmen van Maarten De Bock, Jan Oerlemans, Dirk Van Peel, David 
Cleiren, Jozef Duerloo, Sigrid Van Heybeeck, Veerle De Block, Pieter Brosens, Jan Van 
Esbroeck, Hans De Schepper, Alfons Dierckx, Bianca Veraart, Stijn de Koning, Maggy 
Beyers, Stefanie Van Looveren, Didier Van Aert, Wies Peeters, Silke Lathouwers, Sandra 
Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh en Lukas Jacobs. 
 
Artikel 1.- 
De gemeenteraad keurt het nascholingsplan voor het schooljaar 2017-2018 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. 
 

28. Goedkeuring van het nascholingsplan voor de basisschool Maatjes. 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
Overwegende dat het aangewezen is voor het schooljaar 2017-2018 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; 
 
Overwegende dat het voorliggende voorstel van nascholingsplan werd overgemaakt aan de 
schoolraad van 29 mei 2017 en het ABOC in zitting van 10 mei 2017; dat beide instanties 
zich akkoord verklaarden met dit nascholingsplan; 
 
Gehoord de toelichting door de schepen bevoegd voor onderwijs; 
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BESLUIT: met 21 jastemmen van Maarten De Bock, Jan Oerlemans, Dirk Van Peel, David 
Cleiren, Jozef Duerloo, Sigrid Van Heybeeck, Veerle De Block, Pieter Brosens, Jan Van 
Esbroeck, Hans De Schepper, Alfons Dierckx, Bianca Veraart, Stijn de Koning, Maggy 
Beyers, Stefanie Van Looveren, Didier Van Aert, Wies Peeters, Silke Lathouwers, Sandra 
Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh en Lukas Jacobs. 
 
Artikel 1.- 
De gemeenteraad keurt het nascholingsplan voor het schooljaar 2017-2018 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. 
 
29. 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 de hoofdstukken 3, 4 en 6 van dit pedagogisch project 
beperkt worden aangepast;  
 
Gelet op het positief advies van de schoolraad van Kadrie in zitting van 30 mei 2017 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 21 jastemmen van Maarten De Bock, Jan Oerlemans, Dirk Van Peel, David 
Cleiren, Jozef Duerloo, Sigrid Van Heybeeck, Veerle De Block, Pieter Brosens, Jan Van 
Esbroeck, Hans De Schepper, Alfons Dierckx, Bianca Veraart, Stijn de Koning, Maggy 
Beyers, Stefanie Van Looveren, Didier Van Aert, Wies Peeters, Silke Lathouwers, Sandra 
Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh en Lukas Jacobs. 
 

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. 
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30. Aanwending van het lestijdenpakket voor de basisschool Maatjes voor het schooljaar 
2016-2017  
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
Gezien het te verdelen lestijdenpakket voor het schooljaar 2017-2018 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 29 mei 2017 en aan het vakbondsoverleg in zitting van 10 
mei 2017; dat beide instanties zich akkoord verklaarden met de aanwending van het 
lestijdenpakket; 
 

Gehoord de toelichting door de schepen bevoegd voor onderwijs; 
 

BESLUIT: met 21 jastemmen van Maarten De Bock, Jan Oerlemans, Dirk Van Peel, David 
Cleiren, Jozef Duerloo, Sigrid Van Heybeeck, Veerle De Block, Pieter Brosens, Jan Van 
Esbroeck, Hans De Schepper, Alfons Dierckx, Bianca Veraart, Stijn de Koning, Maggy 
Beyers, Stefanie Van Looveren, Didier Van Aert, Wies Peeters, Silke Lathouwers, Sandra 
Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh en Lukas Jacobs. 
 
Artikel 1.-  
De aanwending van het lestijdenpakket voor de gemeentelijke basisschool Maatjes voor het 
schooljaar 2017-2018 wordt als volgt vastgesteld: 
 

Kleuterafdeling   
     Aanwendbare lestijden 109 

     additionele lestijden 0 

     lestijden sociale maatregel 0 

     Lestijden ter beschikking 109 

     Uren kinderverzorging 8 

       

      Aanwending van het lestijdenpakket 
kleuterafdeling 

    4 klasgroepen (24u)    
1 klasgroep (5u) 

96 
5 

     LO 8 

     Totaal aangewende lestijden in KS 109 

     Kinderverzorgster 8 

      
  

      Lagere afdeling   
     Aanwendbare lestijden 168 

     additionele lestijden 0 

     Lestijden ter beschikking 168 

     SES-lestijden 17      
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Aanwending van het lestijdenpakket lagere 
afdeling 

     LO 13 

     6 klasgroepen (24u) 144 

  1 klasgroep (11u) 11 

  Totaal aangewende lestijden 168 

     SES-lestijden 
*zorgleerkracht 

17  
     

  

      RK godsdienst 12   

NC Zedenleer 12      

Islamitische godsdienst 4      

Protestantse godsdienst 2      

 

 
Art. 2.- 
Een kopie van deze raadsbeslissing zal bezorgd worden aan de directie van Maatjes. 
 

31. Aanwending van het lestijdenpakket voor de basisschool Kadrie voor het schooljaar 2017-
2018. 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
Gezien het te verdelen lestijdenpakket voor het schooljaar 2017-2018 voor de gemeentelijke 
basisschool Kadrie; 
 
Gelet op het voorstel van aanwending van de lestijden van de directie van Kadrie; 
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Overwegende dat voorliggend voorstel van aanwending van de lestijden werd overgemaakt 
aan de schoolraad van 30 mei 2017 en aan het ABOC in zitting van 10 mei 2017; dat beide 
instanties zich akkoord verklaarden met de aanwending van het lestijdenpakket; 
 
Gehoord de toelichting door de schepen bevoegd voor onderwijs; 
 
BESLUIT: met 21 jastemmen van Maarten De Bock, Jan Oerlemans, Dirk Van Peel, David 
Cleiren, Jozef Duerloo, Sigrid Van Heybeeck, Veerle De Block, Pieter Brosens, Jan Van 
Esbroeck, Hans De Schepper, Alfons Dierckx, Bianca Veraart, Stijn de Koning, Maggy 
Beyers, Stefanie Van Looveren, Didier Van Aert, Wies Peeters, Silke Lathouwers, Sandra 
Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh en Lukas Jacobs. 
 
Artikel 1.-  
De aanwending van het lestijdenpakket voor de gemeentelijke basisschool Kadrie voor het 
schooljaar 2017-2018 wordt als volgt vastgesteld: 
 

KLEUTERAFDELING  

Aanwendbare lestijden  205 

SES- lestijden  10 

Additionele lestijden  0 

Lestijden sociale maatregel  0 

Lestijden ter beschikking  215 

Uren kinderverzorging  10 

 
Aanwending van het lestijdenpakket kleuterafdeling  

7 klasgroepen  168 

LO  16 

Zorg kleuters (kleuteronderw.+ SES) 26 

Beleidsondersteuning  5 

Totaal aangewende lestijden in de 

kleuterschool  

 

215 

Overdracht naar de lagere school  0 

Kinderverzorgster  10 
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LAGERE AFDELING  

Aanwendbare lestijden  339 

SES-lestijden  12 

Additionele lestijden  9 

Overdracht vanuit de kleuterafdeling  0 

Lestijden ter beschikking  360 

 
 
Aanwending van het lestijdenpakket lagere afdeling 

12 klasgroepen  288 

LO  17 

Zorg lager ( onderw. + SES ) 48 

Beleidsondersteuning 7 

totaal aangewende lestijden in de lagere school  360 

 

Levensbeschouwelijke vakken   

RK Godsdienst  18 

NC zedenleer  18 

PR Godsdienst (2de , 3de en 6de leerjaar ) 6 

ORT Godsdienst (2de en 6de leerjaar) 4 

ISL Godsdienst (1ste, 2de, 3de, 4de , 5de en 6de leerjaar) 12 
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Andere ambten  

 ter 

beschikking  

Aanwending 

punten  

uren  Titularis  

Lestijden directie  24u  24/24 Carina 

Hendrickx  

ICT 22 punten  21 (1 rest) 12/36 Guy De Kock  

Administratie  

 

76 punten  76   29/36 Christel Van 

Ginneken  

  14/36  Yolanda Meier  

Zorgenveloppe  80 punten  80 34/36 Sandy Flies  

Stimulus 

scholengemeenschap  

 

 

19 punten + 

1 restpunt    

20    

 5 3/36 Guy De Kock 

(ICT) 

  2/36  Yolanda Meier 

(ADM)  

  2/36 Sandy Flies 

(Zorg) 

  3/36 of 

2/24 

Ilse Gijsbrechts 

(Zorg)  

       1 restpunt SG Grens   

 
Art. 2.- 
Een kopie van deze raadsbeslissing zal bezorgd worden aan de directie van Kadrie. 
 
32. Vaststelling van de facultatieve verlofdagen en pedagogische studiedagen voor het 
schooljaar 2017-2018 voor de gemeentelijke basisscholen Maatjes en Kadrie. 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 17 april 1991 en latere wijzigingen 
betreffende de organisatie van het schooljaar in het basisonderwijs en in het deeltijds 
onderwijs georganiseerd, erkend of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap; 
 
Overwegende dat ook voor de gemeentelijke basisscholen Maatjes en Kadrie de vaststelling 
van de facultatieve verlofdagen en pedagogische studiedagen voor het schooljaar 2017-2018 
nog moet gebeuren; 
 
Gelet op het voorstel van de schooldirecties van de beide gemeentelijke basisscholen; 
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Gelet op de bespreking van deze facultatieve verlofdagen en pedagogische studiedagen 
tijdens de bijeenkomst van de schoolraad van basisschool Maatjes op 29 mei 2017 en tijdens 
de bijeenkomst van de schoolraad van basisschool Kadrie op 30 mei 2017;   
 
Gelet op het gunstig advies van het gemeentelijk bijzonder onderhandelingscomité onderwijs 
(ABOC) van 10 mei 2017;  
 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de suggesties van 
de directies van Kadrie en Maatjes te volgen; 
 
Overwegende dat de gemeenteraad akkoord gaat met de voorgestelde facultatieve 
verlofdagen en pedagogische studiedagen; 
 
BESLUIT: met 21 jastemmen van Maarten De Bock, Jan Oerlemans, Dirk Van Peel, David 
Cleiren, Jozef Duerloo, Sigrid Van Heybeeck, Veerle De Block, Pieter Brosens, Jan Van 
Esbroeck, Hans De Schepper, Alfons Dierckx, Bianca Veraart, Stijn de Koning, Maggy 
Beyers, Stefanie Van Looveren, Didier Van Aert, Wies Peeters, Silke Lathouwers, Sandra 
Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh en Lukas Jacobs. 
 
Artikel 1.-   
Voor het schooljaar 2017-2018 worden de facultatieve verlofdagen voor de gemeentelijke 
basisscholen als volgt vastgesteld:  

 Maatjes: woensdag 11 oktober 2017, woensdag 6 december 2017 en maandag 30 
april 2018. 

 Kadrie: vrijdag 29 september 2017 en maandag 30 april 2018. 
 
Art. 2.- 
Voor het schooljaar 2017-2018 worden de pedagogische studiedagen voor de gemeentelijke 
basisscholen als volgt vastgesteld:  

 Maatjes: vrijdag 29 september 2017 en woensdag 31 januari 2018. 

 Kadrie: maandag 2 oktober 2017 en woensdag 31 januari 2018. 
 

Art. 3.-  
De directies worden belast met de kennisgeving van de voormelde beslissing aan de 
inspectie, de personeelsleden en de leerlingen of ouders. 
 

33. Goedkeuring van de schoolreglementen van Gitok eerste graad en Gitok bovenbouw voor 
het schooljaar 2017-2018. 
 
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;  
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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 2017-2018 nog moeten worden goedgekeurd; 
 
Gelet op het feit dat aan beide schoolreglementen enkele, voornamelijk praktische, 
wijzigingen werden aangebracht ten opzichte van de huidige schoolreglementen; dat de 
belangrijkste wijziging zich voordoet onder “2.4.3 Examenperiode en puntensysteem” waarbij 
er geen examenperioden meer georganiseerd zullen worden in de BSO-richtingen en 2 
examenperiodes in de ASO- en TSO-richtingen; 
 
Gelet op de bespreking van de schoolreglementen door de schoolraad van het Instituut Gitok 
in zitting van 30 mei 2017;  
 
Overwegende dat de gemeenteraad geen opmerkingen formuleert bij de voorliggende 
schoolreglementen; 
 
BESLUIT: met 21 jastemmen van Maarten De Bock, Jan Oerlemans, Dirk Van Peel, David 
Cleiren, Jozef Duerloo, Sigrid Van Heybeeck, Veerle De Block, Pieter Brosens, Jan Van 
Esbroeck, Hans De Schepper, Alfons Dierckx, Bianca Veraart, Stijn de Koning, Maggy 
Beyers, Stefanie Van Looveren, Didier Van Aert, Wies Peeters, Silke Lathouwers, Sandra 
Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh en Lukas Jacobs. 
 
Artikel 1.- 
De schoolreglementen van Gitok eerste graad en Gitok bovenbouw voor het schooljaar 2017-
2018 worden goedgekeurd. De schoolreglementen gaan hierbij integraal als bijlage. 
 
Art. 2.- 
Deze schoolreglementen worden met ingang van 1 september 2017 toegepast. 
 
Art. 3.- 
Een kopie van dit raadsbesluit wordt bezorgd aan de directie van Gitok. 
 
34. Goedkeuring van de raming van de uitgaven voor de leerlingen van Gitok eerste graad en 
Gitok bovenbouw voor het schooljaar 2017-2018. 
 
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 2017-2018 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 30 mei 2017; dat de schoolraad een positief advies gaf omtrent de raming van de 
uitgaven voor de leerlingen van Gitok voor het schooljaar 2017-2018; 
 
Overwegende dat de gemeenteraad geen opmerkingen formuleert; 
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BESLUIT: met 21 jastemmen van Maarten De Bock, Jan Oerlemans, Dirk Van Peel, David 
Cleiren, Jozef Duerloo, Sigrid Van Heybeeck, Veerle De Block, Pieter Brosens, Jan Van 
Esbroeck, Hans De Schepper, Alfons Dierckx, Bianca Veraart, Stijn de Koning, Maggy 
Beyers, Stefanie Van Looveren, Didier Van Aert, Wies Peeters, Silke Lathouwers, Sandra 
Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh en Lukas Jacobs. 
 
Enig artikel.- 
De gemeenteraad keurt de raming van de uitgaven schooljaar 2017-2018 zowel voor Gitok 
eerste graad, gevestigd Kapellensteenweg 501 te Kalmthout als voor Gitok bovenbouw, 
gevestigd Kapellensteenweg 112 te Kalmthout, goed. 
 
35. Vaststelling van de facultatieve verlofdagen en pedagogische studiedag voor het 
schooljaar 2017-2018 voor Gitok.  
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 31 augustus 2001 houdende de organisatie 
van het schooljaar in het secundair onderwijs; 
 
Gelet op het feit dat voor het ganse instituut Gitok één facultatieve vrije dag en één pedago-
gische studiedag gepland wordt in samenspraak met alle betrokken partijen; 
 
Overwegende dat voor het ganse instituut Gitok de vaststelling van de facultatieve verlofdag 
en pedagogische studiedag voor het schooljaar 2017-2018 moet gebeuren; 
 
Gelet op het voorstel van de schooldirectie; 
 
Gelet op de bespreking van deze facultatieve verlofdag en pedagogische studiedag tijdens de 
schoolraad in zitting van 30 mei 2017;  
 
Overwegende dat de gemeenteraad geen opmerkingen formuleert; 
 
BESLUIT: met 21 jastemmen van Maarten De Bock, Jan Oerlemans, Dirk Van Peel, David 
Cleiren, Jozef Duerloo, Sigrid Van Heybeeck, Veerle De Block, Pieter Brosens, Jan Van 
Esbroeck, Hans De Schepper, Alfons Dierckx, Bianca Veraart, Stijn de Koning, Maggy 
Beyers, Stefanie Van Looveren, Didier Van Aert, Wies Peeters, Silke Lathouwers, Sandra 
Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh en Lukas Jacobs. 
 
Artikel 1.- 
Voor het schooljaar 2017-2018 wordt de pedagogische studiedag voor het ganse instituut 
Gitok vastgelegd op maandag 13 november 2017. 
 
Art. 2.- 
Voor het schooljaar 2017-2018 wordt de facultatieve verlofdag voor het ganse instituut Gitok 
vastgelegd op vrijdagnamiddag 22 december 2017 en woensdag 9 mei 2018. 
 
Art. 3.- 
Deze beslissing zal bezorgd worden aan het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 
departement Onderwijs, administratie en personeel evenals aan de directie van Gitok. 
 
Art. 4.- 
De directie wordt belast met de kennisgeving van deze beslissing aan de inspectie, de 
personeelsleden en de leerlingen of ouders. 
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36. Goedkeuring van het nascholingsplan voor Gitok eerste graad. 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het decreet van 8 mei 2009 en latere wijzigingen betreffende de kwaliteit van het 
onderwijs; 
 
Overwegende dat het aangewezen is voor het schooljaar 2017-2018 het nascholingsplan 
voor het onderwijzend en administratief personeel en de directie voor Gitok eerste graad vast 
te leggen; 
 
Gelet op het voorstel van nascholingsplan geformuleerd door de directie van Gitok eerste 
graad waarbij onder ander de visie op het professionaliseringsbeleid, de na-
scholingsprioriteiten op korte termijn en de nascholingsprioriteiten op lange termijn worden 
opgenomen; 
 
Overwegende dat het voorliggende voorstel van nascholingsplan wordt overgemaakt aan de 
leden van het bijzonder onderhandelingscomité voor het onderwijs in zitting van 16 juni 2017;  
 
Gehoord de toelichting door de schepen bevoegd voor onderwijs; 
 
BESLUIT: met 21 jastemmen van Maarten De Bock, Jan Oerlemans, Dirk Van Peel, David 
Cleiren, Jozef Duerloo, Sigrid Van Heybeeck, Veerle De Block, Pieter Brosens, Jan Van 
Esbroeck, Hans De Schepper, Alfons Dierckx, Bianca Veraart, Stijn de Koning, Maggy 
Beyers, Stefanie Van Looveren, Didier Van Aert, Wies Peeters, Silke Lathouwers, Sandra 
Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh en Lukas Jacobs. 
 

Artikel 1.- 
De gemeenteraad keurt het nascholingsplan voor Gitok eerste graad goed. Het 
nascholingsplan gaat hierbij integraal als bijlage. 
 
Art. 2.- 
Een kopie van deze raadsbeslissing zal bezorgd worden aan de directie van Gitok eerste 
graad. 
 
37. Goedkeuring van het nascholingsplan voor Gitok bovenbouw. 
 
Raadslid Sigrid Van Heybeeck (N-VA) vraagt of het lestijdenpakket van Gitok reeds bekend 
is. 
 
Schepen Jef Van den Bergh (CD&V) antwoordt dat niet moet worden geagendeerd op de 
gemeenteraad. Hij kijkt het na. 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het decreet van 8 mei 2009 en latere wijzigingen betreffende de kwaliteit van het 
onderwijs; 
 
Overwegende dat het aangewezen is voor het schooljaar 2017-2018 het nascholingsplan 
voor het onderwijzend en administratief personeel en de directie voor Gitok bovenbouw vast 
te leggen; 
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Gelet op het voorstel van nascholingsplan geformuleerd door de directie van Gitok 
bovenbouw waarbij onder ander de visie op het professionaliseringsbeleid, de 
nascholingsprioriteiten op korte termijn en de nascholingsprioriteiten op lange termijn worden 
opgenomen; 
 
Overwegende dat het voorliggende voorstel van nascholingsplan wordt overgemaakt aan de 
leden van het bijzonder onderhandelingscomité voor het onderwijs in zitting van 16 juni 2017;  
 
Gehoord de toelichting door de schepen bevoegd voor onderwijs; 
 
BESLUIT: met 21 jastemmen van Maarten De Bock, Jan Oerlemans, Dirk Van Peel, David 
Cleiren, Jozef Duerloo, Sigrid Van Heybeeck, Veerle De Block, Pieter Brosens, Jan Van 
Esbroeck, Hans De Schepper, Alfons Dierckx, Bianca Veraart, Stijn de Koning, Maggy 
Beyers, Stefanie Van Looveren, Didier Van Aert, Wies Peeters, Silke Lathouwers, Sandra 
Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh en Lukas Jacobs. 
 
Artikel 1.- 
De gemeenteraad keurt het nascholingsplan voor Gitok bovenbouw goed. Het 
nascholingsplan gaat hierbij integraal als bijlage. 
 
Art. 2.- 
Een kopie van deze raadsbeslissing zal bezorgd worden aan de directie van Gitok 
bovenbouw. 
 
MONDELINGE VRAGEN. 
 
1. Raadslid David Cleiren (N-VA) had in de verslagen van het college van burgemeester en 
schepenen gelezen dat er sprake is van meerwerken aan het Dorpshuis van Nieuwmoer. Hij 
had hier graag een zicht op gekregen. 
 
Schepen van openbare werken Jan Oerlemans (CD&V) antwoordt dat de opdracht voor de 
bouw van het Dorpshuis werd gegund voor een bedrag van ongeveer 700.000 euro. Er 
worden voor een bedrag van ongeveer 80.000 euro aan meerwerken voorzien. De grootste 
posten zijn de volgende: 
- ongeveer 17.000 euro voor een nieuwe vloerplaat; 
- ongeveer 15.000 euro voor de ventilatie; 
- ongeveer 14.000 euro voor het meubilair; 
- ongeveer 6.300 euro voor een elektronisch toegangssysteem. 
 
2. Raadslid David Cleiren (N-VA) vraagt naar de stand van zaken wat betreft het opstellen 
van een conceptnota voor De Markgraaf. 
 
De voorzitter antwoordt dat in de loop van de maand september of oktober 2017 een 
raadscommissie zal worden georganiseerd over de actualisatie van het gemeentelijk 
ruimtelijk structuurplan. Er wordt gestreefd naar het agenderen van de voorlopige vaststelling 
van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan rond november van dit jaar. 
 
3. Raadslid David Cleiren (N-VA) heeft vernomen dat de stedenbouwkundige aanvraag voor 
het bouwen van de nieuwe supermarkt voor Lidl zou geweigerd zijn door het college van 
burgemeester en schepenen. Hij vraagt om hem de adviezen van bevoegde interne en 
externe instanties te bezorgen. 
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De voorzitter beaamt dat de stedenbouwkundige aanvraag van Lidl inderdaad werd 
geweigerd door het college van burgemeester en schepenen. Deze weigering gebeurde o.a. 
op basis van de impact op de leefbaarheid van de omgeving, de mobiliteit, het advies van de 
Gecoro en nog een aantal andere externe adviezen. Er werden ongeveer 600 bezwaren 
ingediend. Ook over het statuut van de Kapellensteenweg én de gevolgen na de eventuele 
bouw van de supermarkt op de mobiliteit op de Kapellensteenweg verschilt het college van 
burgemeester en schepenen van mening met de aanvrager. 
 
4. Raadslid Bianca Veraart (SP.a) las in het verslag van 7 juni 2017 van het college van 
burgemeester en schepenen dat er een discussie bestaat over het grondverzet dat gebeurde 
tijdens de aanleg van het sportpark. Zij wenst hier graag verduidelijking bij. 
 
Schepen van sport Maarten De Bock (CD&V) meldt dat er een dispuut bestaat tussen het 
gemeentebestuur en het ontwerpbureau Infrabo wat betreft de kosten van het grondverzet 
dat gebeurde tijdens de aanleg van het sportpark. Infrabo had dit dossier bezorgd aan hun 
verzekeringsfirma maar zij weigeren nu deze kosten te dekken. Het college van 
burgemeester en schepenen heeft nu het advocatenkantoor Equator uit Antwerpen 
aangesteld om na te gaan welke juridische stappen er moeten worden genomen om onze 
belangen te vrijwaren. 
 
GOEDKEURING VAN HET VERSLAG. 
 
38. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 24 april 2017 van de 
gemeenteraad. 
 
Het verslag van de vergadering van 24 april 2017 van de gemeenteraad wordt unaniem 
goedgekeurd. 
 
 
De voorzitter beëindigt de openbare zitting om 21.55 uur. 
 
 
Bij bevel: 
De secretaris  de voorzitter 


