Gemeenteraad

Datum: 23 oktober 2017.
Aanwezig: L. Jacobs, burgemeester-voorzitter ; M. De Bock, J. Van den Bergh, S.
Hoppenbrouwers, S. Lathouwers, J. Oerlemans, schepenen ; M. Beyers, voorzitter RMW ; D.
Van Peel, R. Francken, C. De Rydt, L. Peeters, J. Breugelmans, S. Van Heybeeck, A.
Dierckx, D. Van Aert, J. Van Esbroeck, S. Van Looveren, J. Duerloo, D. Cleiren, S. de
Koning, V. De Block, B. Veraart, N. Brosens, P. Brosens, raadsleden ; V. Gabriels, secretaris.
Verontschuldigd: H. De Schepper, raadslid.
Bij lottrekking wordt raadslid Pieter Brosens (N-VA) aangeduid als eerste stemmer.
Vervolgens wordt overgegaan tot afhandeling van de dagorde van de gemeenteraad.

DAGORDE
===========

OPENBARE ZITTING
Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout.
1. Goedkeuring van de ontwerpovereenkomst tot vestiging van een erfpacht voor het
Dorpshuis Nieuwmoer.
2. Goedkeuring van de overeenkomst voor de aanneming van diensten voor het Dorpshuis
Nieuwmoer.
Patrimonium.
3. Definitieve vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan RUP MAPECO
(Nieuwmoer).
Werken.
4. Aanduiding van de projectvereniging Selab als organisator van “wijk-werken”.
Intergemeentelijke samenwerking.
5. Dienstverlenende vereniging CIPAL: goedkeuring van de statutenwijziging.
6. Opdrachthoudende vereniging IVEKA: goedkeuring van het voorstel tot
herstructureringsoperatie van de Vlaamse financieringsverenigingen met inkanteling van een
deel van IKA in IVEKA, statutenwijzigingen en vaststelling van het mandaat van de
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vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten van de algemene
vergadering in buitengewone zitting van 21 december 2017.
7. Dienstverlenende vereniging IKA: standpuntbepaling over de toetreding tot IVEKA en
vaststelling van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger met betrekking tot de
agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van 21 december 2017.
Goedkeuring van het verslag.
8. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 25 september 2017 van de
gemeenteraad.

GEHEIME ZITTING
Nihil

VERSLAG
===========

OPENBARE ZITTING
AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF KALMTHOUT.
1. Goedkeuring van de ontwerpovereenkomst tot vestiging van een erfpacht voor het
Dorpshuis Nieuwmoer.
De voorzitter geeft het woord aan de voorzitter van het Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout
Maarten De Bock die dit agendapunt toelicht.
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 20 juni 2016 over de oprichting van het Autonoom
Gemeentebedrijf Kalmthout (afgekort AGB Kalmthout) en de goedkeuring van de statuten
van het AGB Kalmthout;
Gelet op het ministerieel besluit van 26 september 2016 over de goedkeuring van de
oprichting en de statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout (afgekort AGB); dat
de kennisgeving van de oprichting van het AGB op 10 oktober 2016 werd gepubliceerd in het
Belgisch Staatsblad;
Overwegende dat het gemeentebestuur een deel van zijn patrimonium, waaronder de
polyvalente ruimte (gelijkvloerse verdieping) van het Dorpshuis Nieuwmoer (Nieuwmoer-Dorp
12 te Kalmthout), voor het beheer wenst over te dragen aan het AGB Kalmthout; dat het
gemeentebestuur
via
een
erfpachtovereenkomst
de modaliteiten
van
deze
patrimoniumoverdracht wenst te regelen;
Gehoord de voorzitter;
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BESLUIT: met 24 jastemmen van Pieter Brosens, Jan Van Esbroeck, Alfons Dierckx, Bianca
Veraart, Stijn de Koning, Dirk Van Peel, Stefanie Van Looveren, Didier Van Aert, René
Francken, Wies Peeters, Jan Breugelmans, Silke Lathouwers, Sandra Hoppenbrouwers, Jef
Van den Bergh, Maarten De Bock, Jan Oerlemans, Maggy Beyers, David Cleiren, Jozef
Duerloo, Clarisse De Rydt, Sigrid Van Heybeeck, Nick Brosens, Veerle De Block en Lukas
Jacobs.
Artikel 1.De gemeenteraad keurt het ontwerp van erfpachtovereenkomst voor het beheer van de
gelijkvloerse verdieping van het Dorpshuis Nieuwmoer (Nieuwmoer-Dorp 12 te Kalmthout)
tussen het gemeentebestuur van Kalmthout en het AGB Kalmthout goed.
Deze erfpachtovereenkomst gaat hierbij integraal als bijlage.
Art. 2.De gemeenteraad zal het directiecomité van het AGB Kalmthout op de hoogte brengen van
deze beslissing.
2. Goedkeuring van de overeenkomst voor de aanneming van diensten voor het Dorpshuis
Nieuwmoer.
De voorzitter geeft het woord aan de voorzitter van het Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout
Maarten De Bock die toelichting geeft bij dit agendapunt.
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 (afgekort AGB); dat
de kennisgeving van de oprichting van het AGB op 10 oktober 2016 werd gepubliceerd in het
Belgisch Staatsblad;
Gelet op het raadsbesluit en besluit van de raad van bestuur van het AGB Kalmthout in zitting
van heden over de goedkeuring van de ontwerpovereenkomst tot vestiging van een erfpacht
voor de gelijkvloerse verdieping van het Dorpshuis Nieuwmoer (gelegen Nieuwmoer-Dorp 12
te Kalmthout);
Overwegende dat het AGB Kalmthout vanaf 23 oktober 2017 belast is met het beheer en de
exploitatie van de gelijkvloerse verdieping van het Dorpshuis Nieuwmoer; dat het AGB
Kalmthout in dit kader beroep wenst te doen op bepaalde dienstverlening van de gemeente;
dat de gemeente over het nodige gekwalificeerde personeel beschikt om in te staan voor de
professionele dienstverlening in het Dorpshuis; dat het nodig is hieromtrent afspraken te
maken in een aparte overeenkomst;
Gelet op het artikel 10 van de beheersovereenkomst tussen de gemeente en het Autonoom
Gemeentebedrijf Kalmthout, zoals goedgekeurd door de raad van bestuur van heden; dat dit
artikel stelt dat het Autonoom Gemeentebedrijf beroep doet op dienstverlening van de
gemeente voor administratieve, technische en logistieke taken voor de werking van alle
accommodatie die beheerd wordt door het Autonoom Gemeentebedrijf; dat deze dienstverlening wordt geregeld in een aparte overeenkomst;
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Gehoord de voorzitter;
BESLUIT: met 24 jastemmen van Pieter Brosens, Jan Van Esbroeck, Alfons Dierckx, Bianca
Veraart, Stijn de Koning, Dirk Van Peel, Stefanie Van Looveren, Didier Van Aert, René
Francken, Wies Peeters, Jan Breugelmans, Silke Lathouwers, Sandra Hoppenbrouwers, Jef
Van den Bergh, Maarten De Bock, Jan Oerlemans, Maggy Beyers, David Cleiren, Jozef
Duerloo, Clarisse De Rydt, Sigrid Van Heybeeck, Nick Brosens, Veerle De Block en Lukas
Jacobs.
Enig artikel.De gemeenteraad keurt de overeenkomst voor de aanneming van diensten voor de
gelijkvloerse verdieping van het Dorpshuis Nieuwmoer goed.
Deze overeenkomst gaat hierbij integraal als bijlage en treedt in werking op 23 oktober 2017.
PATRIMONIUM.
3. Definitieve vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan RUP MAPECO
(Nieuwmoer).
De voorzitter geeft het woord aan schepen van ruimtelijke planning Jef Van den Bergh
(CD&V) die uitleg verschaft over dit punt van de agenda.
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 ) inzonderheid 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 ), inzonderheid de
artikelen 2 en 4;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 11 mei 2001 en al de 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;
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Gelet op de brief d.d. 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 d.d. 15 februari 2016
houdende het akkoord om aan de samenwerkingsovereenkomst een addendum toe te
voegen zodat er rechtsstreeks 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
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 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
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
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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
aangepast ten gevolge van een opmerking met betrekking tot 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 algemene zaken van 14 juni
2017;
Overwegende dat het ontwerp RUP ZONEVREEMD BEDRIJF MAPECO NIEUWMOER
voorlopig werd vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 19 juni 2017;
Overwegende dat het openbaar onderzoek geldig werd aangekondigd in drie dagbladen, het
Belgisch Staatsblad, de gebruikelijke aanplakplaats in de gemeente en de website van de
gemeente Kalmthout;
Overwegende dat het openbaar onderzoek heeft plaatsgevonden van 24 juli 2017 tot en met
21 september 2017;
Overwegende dat na het openbaar onderzoek de GECORO alle ingekomen adviezen,
bezwaren en opmerkingen bundelt en coördineert en binnen de negentig dagen na het
openbaar onderzoek een gemotiveerd advies uitbrengt bij de gemeenteraad;
Overwegende dat tegelijkertijd de ingekomen bezwaren, adviezen en opmerkingen worden
bezorgd aan het college van burgemeester en schepenen;
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Overwegende dat na inventarisatie is gebleken dat er binnen de termijn van het openbaar
onderzoek er twee adviezen werden ingediend; dat er geen bezwaarschriften werden
ingediend;
Overwegende dat de GECORO in zitting van 11 oktober 2017 de ingekomen adviezen heeft
gebundeld en hierover een advies heeft uitgebracht;
Overwegende dat de GECORO voorstelt in haar advies om tegemoet te komen aan de
opmerkingen van de Deputatie, meer bepaald:
-het toevoegen van motivatie op blz. 21 van de toelichting m.b.t. de aanduiding van het
bouwvrij agrarisch gebied;
-de verduidelijking inzake aanduiding waardevolle bomen en landschapselementen;
Overwegende dat aan de raad wordt voorgesteld om dit advies te volgen;
BESLUIT : met 24 jastemmen van Pieter Brosens, Jan Van Esbroeck, Alfons Dierckx, Bianca
Veraart, Stijn de Koning, Dirk Van Peel, Stefanie Van Looveren, Didier Van Aert, René
Francken, Wies Peeters, Jan Breugelmans, Silke Lathouwers, Sandra Hoppenbrouwers, Jef
Van den Bergh, Maarten De Bock, Jan Oerlemans, Maggy Beyers, David Cleiren, Jozef
Duerloo, Clarisse De Rydt, Sigrid Van Heybeeck, Nick Brosens, Veerle De Block en Lukas
Jacobs.
Artikel 1.Het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijke uitvoeringsplan “RUP ZONEVREEMD BEDRIJF
MAPECO NIEUWMOER” wordt definitief vastgesteld.
Art. 2.Het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijke uitvoeringsplan “RUP ZONEVREEMD BEDRIJF
MAPECO NIEUWMOER” dient te worden aangepast zoals voorgesteld door de GECORO.
Art. 3.Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de verdere afhandeling van de
goedkeuringsprocedure overeenkomstig de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.
WERKEN.
4. Aanduiding van de projectvereniging Selab als organisator van “wijk-werken”.
De voorzitter verleent het woord aan de OCMW-voorzitter Maggy Beyers (CD&V). Zij licht dit
agendapunt toe aan de hand van een powerpointpresentatie.
Raadslid Bianca Veraart (SP.a) meldt dat haar fractie dit agendapunt niet zal goedkeuren. Op
de OCMW-raad werd dit punt ook geagendeerd maar werd er enkel kennis van genomen.
Waarom wordt er niet gekozen voor VDAB als partner? De cheque zal dan ook goedkoper
zijn. Met de keuze voor Selab weten we niet waar we zullen eindigen. Haar fractie is het idee
van Wijk-werk wel genegen maar gaat niet akkoord met de keuze voor Selab als organisator
van het wijkwerk in Kalmthout. Nochtans werd er door het bestuur in 2015 een overeenkomst
afgesloten met een aantal partners waaronder VDAB voor een inclusief beleid rond
tewerkstelling e.d. voor specifieke doelgroepen.
Raadslid Jan Van Esbroeck (N-VA) deelt de commentaar van raadslid Veraart. Hij vraagt
hoeveel PWA’ers momenteel worden begeleid in Kalmthout.
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De voorzitter geeft het woord aan raadslid Wies Peeters (CD&V). Zij antwoordt dat er
momenteel een tiental mensen in Kalmthout genieten van het PWA-statuut.
Raadslid Jan Van Esbroeck (N-VA) wijst op de kostprijs van de begeleiding door Selab.
Waarom doen we dit niet zelf? Er moet slechts een beperkte groep mensen worden begeleid.
Tot nu toe gebeurde dit tot ieders tevredenheid.
Raadslid Peeters (CD&V) voegt er nog aan toe dat personen die nu begeleid worden door het
OCMW, ook kunnen doorstromen in het Wijk-werk. In gans Vlaanderen gaat het om ongeveer
7.300 personen die onder het statuut van wijkwerker kunnen vallen. Dit contingent moet nog
wel worden verdeeld onder de lokale besturen.
Raadslid Dirk Van Peel (CD&V) voegt er nog aan toe dat de discussie over Wijk-werk ook
werd gevoerd in de OCMW-raad. Het concept van het Wijk-werk sluit nauw aan bij het lokaal
sociaal beleid. Vroeger was de VDAB echt gericht op werkenden maar nu wordt er ook
aandacht gegeven aan doelgroepenwerking. Het OCMW heeft hier ook steeds aandacht aan
geven via het project van arbeidstrajectbemiddeling samen met de gemeentebesturen van
Wuustwezel en Stabroek. Selab biedt een goede en sterke aanvulling hierop: zij zullen
trachten personen te reactiveren. Hij wijst nog op een aantal randfactoren die belangrijk zijn
om niet-werkenden terug te activeren: zo denkt hij aan mobiliteit, de thuissituatie e.a. Het
raadslid is erg gelukkig met de keuze voor Selab in een samenwerkingsverband met 7 lokale
besturen. Hij vraagt zich af of dit punt werd behandeld in de welzijnsraad.
OCMW-voorzitter Maggy Beyers (CD&V) antwoordt dat dit niet het geval is. Zij wijst er op dat
volgens de gegevens van september 2016 129 lokale besturen in een
samenwerkingsverband met een organisator zijn gestapt en slechts in 3 gemeenten werd er
gekozen voor de VDAB. Vlaams minister Muyters (N-VA) wenst versnippering tegen te gaan
en kiest voor een meer intergemeentelijke aanpak omdat tot nu toe er een groot verschil in
aanpak is tussen de verschillende besturen. Minister Muyters streeft naar een grotere
uniformisering. Wat de prijs van de wijkwerkcheque betreft, is het zo dat er nu een
denkoefening aan de gang is. Er wordt ook gedacht aan een sociale correctie voor de sociaal
kwetsbaren. Selab heeft in de jaren ook een duidelijke visie ontwikkeld op het vlak van
werkgelegenheid e.d. Zij streven naar een blijvende activatie van werkwilligen.
Raadslid Jan Van Esbroeck (N-VA) merkt op dat het doel van de lokale PWA is om een
specifieke doelgroep van werkwilligen te begeleiden. In Kalmthout gaat het om een beperkte
groep. De Vlaams overheid wenst meer autonomie te geven aan de lokale besturen op het
vlak van reactivatie van werkwilligen.
Raadslid Dirk Van Peel (CD&V) merkt op dat het OCMW van Kalmthout dagelijks 10
personen te werk stelt in het kader van het artikel 60-statuut.
OCMW-voorzitter Maggy Beyers (CD&V) voegt er nog aan toe dat er zoveel systemen van
arbeidsbegeleiding- en bemiddeling bestaan. We kiezen voor een integrale aanpak op maat
van elke individuele werkzoekende.
Raadslid Jan Van Esbroeck (N-VA) wijst op de hoge opstartkost van het Selab-project en
vindt dat het in Kalmthout niet nodig is gelet op het beperkte aantal personen.
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Raadslid Wies Peeters (CD&V) legt er de nadruk op dat er in Kalmthout bij het PWAagentschap heel hard werd ingezet op werk en opleiding. Veel personen werden naar werk
toegeleid in tegenstelling tot vele andere lokale besturen.
Raadslid Jan Van Esbroeck (N-VA) zegt dat het PWA van Kalmthout zijn werk goed heeft
gedaan. Misschien wordt het nu slechter onder Selab. Waarom moeten we nu aansluiten bij
een grotere groep lokale besturen?
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Gelet op het OCMW-decreet van 19 december 2008 en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, en latere
wijzigingen
Gelet op de toetreding tot de intergemeentelijke projectvereniging SELAB, een
samenwerkingsverband voor samenwerking en overleg in de sociale economie tussen de
lokale besturen van Brasschaat, Brecht, Kapellen, Kalmthout, Malle, Schoten, Stabroek en
Wuustwezel en de publicatie van de statuten in het Belgisch staatsblad op 9 maart 2015;
Gelet het decreet van 7 juli 2017 betreffende wijk-werken en diverse bepalingen in het kader
van de zesde staatshervorming;
Overwegende dat het PWA-systeem in zijn huidige vorm blijft bestaan tot eind 2017; dat het
zogenaamde ‘wijk-werken’ vanaf 1 januari 2018 in de plaats treedt van het huidige PWAsysteem;
Overwegende dat onder andere ook het OCMW mensen zal kunnen toeleiden naar het wijkwerken; dat de lokale besturen worden geacht een organisator voor te dragen en ook de lijst
waarvoor wijk-werken mensen zal kunnen inzetten, mee te bepalen; dat de projectvereniging
SELAB sedert enige tijd de evolutie in de regelgeving rond het nieuwe wijk-werken opvolgt;
Gelet op het infomoment Wijk-werken georganiseerd door SELAB op 28 april 2017 te
Schoten waar de heer Karel Hubau, voorzitter van het PWA-Platform en mevrouw Ann
Jughmans, VVSG-stafmedewerker een toelichting gaven;
Overwegende dat het aangewezen is om het wijk-werken binnen de werking van de
projectvereniging Selab in te bedden; dat in het artikel 4 van de statuten van deze
projectvereniging de samenwerking inzake de regierol ‘sociale economie’ worden vermelden
bij het doel ervan; dat wijk-werken weliswaar in zekere zin onder deze noemer kan geplaatst
worden maar dat het toch aangewezen wordt geacht het ‘wijk-werken’ - zoals omschreven in
het decreet van 7 juli 2017 betreffende wijk-werken en diverse bepalingen in het kader van de
zesde staatshervorming - uitdrukkelijk op te nemen bij de omschrijving van het doel van de
vereniging; dat in de statuten een extra activiteit/actie kan worden vermeld rond de
organisatie van het wijk-werken ten behoeve van de deelnemende besturen;
Overwegende dat hiertoe een akkoord vereist is van elk van de deelnemende besturen; dat
het wenselijk is dat de betrokken gemeente- en OCMW-raden uiterlijk in oktober 2017 de
nodige goedkeuringsbesluiten nemen zodat de doorstart naar het wijk-werken vlekkeloos zou
kunnen verlopen;
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Gelet op de bespreking van het dossier “wijk-werken” tijdens de vergadering van 18
september 2017 van het college van burgemeester en schepenen;
Gelet op de bespreking;
BESLUIT: met 10 neenstemmen van Pieter Brosens, Jan Van Esbroeck, Alfons Dierckx,
Bianca Veraart, David Cleiren, Jozef Duerloo, Clarisse De Rydt, Sigrid Van Heybeeck, Nick
Brosens, Veerle De Block en 14 jastemmen van Stijn de Koning, Dirk Van Peel, Stefanie Van
Looveren, Didier Van Aert, René Francken, Wies Peeters, Jan Breugelmans, Silke
Lathouwers, Sandra Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De Bock, Jan
Oerlemans, Maggy Beyers en Lukas Jacobs.
Artikel 1.De gemeenteraad gaat ermee akkoord dat de bestaande projectvereniging SELAB optreedt
als organisator van het zogenaamde ‘wijk-werken’ zoals gedefinieerd in het decreet van 7 juli
2017 betreffende wijk-werken.
Art. 2.In de statuten van de projectvereniging SELAB wordt “wijk-werken”, onder het artikel 4 ‘Doel
van de projectvereniging’, opgenomen.
“Het coördineren én organiseren van wijk-werken, een stelsel waarin werkzoekenden met
een grote afstand tot de arbeidsmarkt tijdelijk werkervaring kunnen opdoen in een
laagdrempelige werkomgeving dichtbij huis.”
Art. 3.Een kopie van deze beslissing wordt bezorgd aan de projectvereniging SELAB, Verhoevenlei
50, 2930 Brasschaat.
INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING.
5. Dienstverlenende vereniging CIPAL: goedkeuring van de statutenwijziging.
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van de dienstverlenende vereniging CIPAL
(hierna kortweg “CIPAL”);
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en in het bijzonder op de artikelen 19 tot en
met 43 inzake de werking en de bevoegdheid van de gemeenteraad;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna
kortweg “DIS”);
Gelet op het decreet van 13 mei 2016 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet
van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en het Provinciedecreet van 9
december 2005 (Belgisch Staatsblad van 17 juni 2016, hierna “het wijzigingsdecreet”
genoemd);
Overwegende dat de statuten van CIPAL dienen gewijzigd te worden om deze in
overeenstemming te brengen met de bepalingen van het wijzigingsdecreet;
Overwegende dat ook nog een aantal andere wijzigingen in de statuten doorgevoerd worden
zoals uiteengezet in de toelichtende nota;
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Overwegende dat hiertoe op vrijdag 15 december 2017 om 10.30 uur een buitengewone
algemene vergadering van CIPAL zal plaatsvinden;
Gelet op de statuten van CIPAL, zoals laatst gewijzigd op 13 december 2013, goedgekeurd
bij besluit van 25 maart 2014 van de Vlaamse regering;
Gelet op het ontwerp van statutenwijziging van CIPAL, goedgekeurd door de raad van
bestuur van CIPAL in zitting van 12 september 2017 en per aangetekend schrijven van 13
september 2017 aan de gemeente overgemaakt;
Gelet op de toelichtende nota bij het ontwerp van statutenwijziging;
Overwegende dat het artikel 39 DIS bepaalt dat uiterlijk 90 kalenderdagen voor de algemene
vergadering die de statutenwijzigingen moet beoordelen, een door de raad van bestuur
opgesteld ontwerp aan alle deelnemers wordt voorgelegd; dat de beslissingen terzake van
hun raden die de oorspronkelijke statuten hebben goedgekeurd, het mandaat bepalen van de
respectievelijke vertegenwoordigers op de algemene vergadering;
Gelet op het voorstel van de raad van bestuur van CIPAL;
Na beraadslaging en stemming;
BESLUIT: met 24 jastemmen van Pieter Brosens, Jan Van Esbroeck, Alfons Dierckx, Bianca
Veraart, Stijn de Koning, Dirk Van Peel, Stefanie Van Looveren, Didier Van Aert, René
Francken, Wies Peeters, Jan Breugelmans, Silke Lathouwers, Sandra Hoppenbrouwers, Jef
Van den Bergh, Maarten De Bock, Jan Oerlemans, Maggy Beyers, David Cleiren, Jozef
Duerloo, Clarisse De Rydt, Sigrid Van Heybeeck, Nick Brosens, Veerle De Block en Lukas
Jacobs.
Artikel 1.De gemeenteraad maakt zich na onderzoek van de bekomen documenten en de toelichtende
nota bij het ontwerp van statutenwijziging, de motieven die hierin vervat zijn met betrekking
tot de hierna goedgekeurde artikelen, eigen.
Art. 2.De gemeenteraad keurt de wijziging van het artikel 1 van de statuten van CIPAL goed.
Art. 3.De gemeenteraad keurt de wijziging van het artikel 2, eerste lid van de statuten goed.
Art. 4.De gemeenteraad keurt de wijziging van het artikel 4bis, §2 van de statuten goed.
Art. 5.De gemeenteraad keurt de wijziging van het artikel 5 van de statuten goed.
Art. 6.De gemeenteraad keurt de wijziging van het artikel 7 van de statuten goed.
Art. 7.-
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De gemeenteraad keurt de wijziging van het artikel 9, eerste en tweede lid van de statuten
goed.
Art. 8.De gemeenteraad keurt de wijziging van het artikel 13 van de statuten goed.
Art. 9.De gemeenteraad keurt de wijziging van het artikel 15 van de statuten goed.
Art. 10.De gemeenteraad keurt de wijziging van het artikel 16, §2 van de statuten goed.
Art. 11.De gemeenteraad keurt de opheffing van het artikel 25bis van de statuten goed.
Art. 12.De gemeenteraad keurt de wijziging van het artikel 36, §1 van de statuten goed.
Art. 13.De gemeenteraad keurt de invoeging van een nieuw hoofdstuk VI in de statuten goed.
Art. 14.De gemeenteraad keurt de wijzigingen aan het opschrift van de statuten goed om deze in
overeenstemming te brengen met de genomen besluiten.
Art. 15.Een kopie van dit besluit wordt overgemaakt aan CIPAL DV, Bell-Telephonelaan 2D te 2440
Geel.
De voorzitter geeft het woord aan schepen van financiën Maarten De Bock (CD&V) die zo wel
het agendapunt 6 als het agendapunt 7 samen behandelt.
Schepen De Bock (CD&V) meldt dat we jaarlijks een dividend van ongeveer 200.000 euro
van IVEKA ontvangen. De voornaamste inkomsten komt van de aandelen die worden
aangehouden in Publigas en Publi-T. Dit staat los van de uitzonderlijke dividenden die we
mochten ontvangen.
De aanleiding voor deze beide agendapunten is de visienota van de Vlaamse Regering over
de rol en de toekomst van de distributienetbeheerders en de financieringsintercommunales.
Er zijn er momenteel 6 van dergelijke financieringsintercommunales in Vlaanderen waaronder
IKA. De werkingsperiode van IKA werd in 2016 verlengd voor een nieuwe periode van 18
jaar. Dit is niet het geval voor de andere financieringsintercommunales. De vraag van de raad
van bestuur van IKA is om zichzelf op te heffen en die vraag ligt nu voor bij de aangesloten
vennoten.
De Vlaamse overheid wenst nu de inkanteling van alle aandelen Publigas en Publi-T samen
met alle andere aandelen met betrekking tot groene stroom in één nieuwe CVBA, namelijk
Zefier. De Vlaamse overheid wenst dit te doen om zo minder structuren te creëren door de
afschaffing van de zes financieringsintercommunales. Er zou dan nog één structuur of
organisatie overblijven, namelijk Zefier. Een belangrijke kritiek op dit model is dat er slechts
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voor 15 Vlaamse lokale besturen een plaatsje zou voorzien zijn in de overkoepelende
structuur. Zefier zou dus zorgen voor de nodige schaalvergroting.
De afschaffing van Intermixt zou ook wel inhouden dat het werk zelf van Intermixt zou worden
verspreid over de distributienetbeheerders. De vraag is of er dan extra personeel zal moeten
worden aangeworven binnen deze distributienetbeheerders. Het voorstel vanwege het
college van burgemeester en schepenen is om zowel het agendapunt 6 als het agendapunt 7
goed te keuren.
Raadslid Didier Van Aert (CD&V) voegt er als bestuurder als IKA nog aan toe dat er binnen
de raad van bestuur van IKA ook heel wat commotie bestaat rond de voorziene
veranderingen.
Vooral de snelheid in de besluitvorming heeft velen verrast. Het idee werd door de Vlaamse
overheid gelanceerd in mei 2017 en werd nu al in september 2017 voorgelegd aan de raden
van bestuur van de betrokken intercommunales. Oorspronkelijk was er meerderheid van
ongeveer 80 procent die tegen dit voorstel was gekant. Voor een goedkeuring van het
voorstel is een meerderheid van 75 procent nodig in de algemene vergadering. Ook het
voorstel om slechts 15 gemeenten deel uit te laten maken van de raad van bestuur zorgt voor
heel wat minder transparantie. Nu worden de 40 gemeenten vertegenwoordigd door 40
afgevaardigden in de raad van bestuur.
Raadslid Van Aert (CD&V) vindt de ganse beweging spijtig want IKA is een goed geleide en
efficiënte organisatie. De lokale besturen ontvangen daarbij een goed dividend. Deze
beweging is een ver uitvloeisel van de schandalen bij Publipart en Samusocial waar
uiteindelijk IKA geen niets mee te maken heeft. Tegenstemmen heeft geen enkele zin. Hij
geeft wel aan dat hij zich zal onthouden bij dit agendapunt.
6. Opdrachthoudende vereniging IVEKA: goedkeuring van het voorstel tot
herstructureringsoperatie van de Vlaamse financieringsverenigingen met inkanteling van een
deel van IKA in IVEKA, statutenwijzigingen en vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten van de algemene
vergadering in buitengewone zitting van 21 december 2017.
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
De gemeente neemt voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en/of gas deel aan de
opdrachthoudende vereniging IVEKA, Intercommunale Vereniging voor de Energiedistributie
in de Kempen en het Antwerpse;
De gemeente werd per aangetekend schrijven van 21 september 2017 opgeroepen om deel
te nemen aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van IVEKA die op 21
december 2017 zal plaatshebben in Den Eyck, Houtum 39 te 2460 Kasterlee.
Een dossier met documentatiestukken uitgewerkt door de raad van bestuur in zitting van 19
september 2017 werd aan de gemeente overgemaakt. Er wordt eveneens verwezen naar het
dossier dat de dienstverlenende vereniging IKA aan de gemeente heeft overgemaakt in het
kader van haar algemene vergadering die zij in december e.k. organiseert.
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INKANTELING VAN DEEL IKA IN IVEKA – SPLITSING DOOR OVERNEMING
De bestuursorganen van de dienstverlenende vereniging IKA, van de opdrachthoudende
vereniging IVEKA en van de nieuw opgerichte vennootschap Zefier cvba hebben te kennen
gegeven te willen overgaan tot een algehele splitsing van de activa en passiva van IKA
waarbij IVEKA en Zefier elk een gedeelte van de activiteiten van IKA overnemen.
Deze splitsing kadert in een globale herstructureringsoperatie van de zes huidige Vlaamse
financieringsverenigingen die ertoe strekt om de activiteiten van deze verenigingen beter te
laten aansluiten bij de huidige organisatie van de energiemarkt en de Vlaamse intergemeentelijke structuren te rationaliseren. Concreet leidt dit ertoe dat de productiebelangen
in ondernemingen actief in milieuvriendelijke energieopwekking, aangehouden door IKA en
de andere financieringsverenigingen, afgesplitst worden naar Zefier cvba, terwijl de belangen
in de transportnetbeheerders ingekanteld worden in IVEKA, wat IKA betreft, en in de andere
zuster-distributienetbeheerders (DNB’s), wat de andere financieringsverenigingen betreft.
De belangen in de transportnetbeheerders Elia en Fluxys zijn gebundeld in de Strategische
participaties Publi-T en Publigas die worden overgenomen door de distributienetbeheerders,
waaronder IVEKA. Samen met deze activa nemen de distributienetbeheerders eveneens de
eventuele betrokken leningen over.
Ook de bestaande leningen die in opdracht van de gemeenten/steden zijn aangegaan vóór 1
januari 2018 met het oog op de verwerving van aandelen in de distributienetbeheerder (Ae en
Ag) en van het realiseren van investeringen van gemeenten/steden zelf worden ondergebracht bij IVEKA, samen met de zogeheten “gouden aandelen” in Telenet Group Holding nv.
IVEKA verkrijgt alle rechten en plichten beschreven in de overeenkomsten waarbij IKA partij
is en die met voormelde vermogensbestanddelen verband houden.
Binnen IVEKA worden afzonderlijke rekeningsectoren met individuele rekeningstaten
gecreëerd teneinde het afzonderlijke beheer van de ingevolge de splitsing ingebrachte
vermogensbestanddelen mogelijk te maken. Zo blijven de bestaande rechten en plichten van
de deelnemers ook na de splitsing gerespecteerd. Er wordt voorzien in een voorkeurrecht bij
toekomstige kapitaalverhogingen van de rekeningsectoren die op de ingevolge de splitsing
ingebrachte vermogensbestanddelen betrekking hebben.
Ingevolge de voorgestelde splitsing bekomt de gemeente/stad aandelen IVEKA en Zefier in
overeenstemming met de proportionele rechten ten aanzien van het resultaat van de
deelnemingen die ingebracht worden. De wijze van toekenning van de nieuwe aandelen
wordt toegelicht en verantwoord in het splitsingsvoorstel en het bijzonder verslag van de raad
van bestuur en is gebaseerd op de rechten van de deelnemers op de strategische
participaties die voor rekening van de deelnemers gefinancierd werden.
STATUTENWIJZIGINGEN
Het voorstel brengt eveneens een aantal statutenwijzigingen met zich mee die ervoor zorgen
dat de bestaande rechten van de deelnemers gerespecteerd blijven en de nieuw verkregen
vermogensbestanddelen afzonderlijk beheerd worden.
De voornaamste statutenwijzigingen zijn :
- de uitbreiding van het doel van de vereniging met de subactiviteit inzake het beheer
van strategische participaties, waaronder het verwerven en/of het financieren ervan,
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-

-

-

en bijkomend: het verzorgen en opvolgen van financieringen die door de voormalige
financieringsvereniging IKA vόόr 1 januari 2018 zijn verstrekt aan de deelnemende
gemeenten met het oog op de verwerving van aandelen distributienetbeheer Ae en Ag
en/of het realiseren van investeringen die voorzien zijn in hun budget, het beheer van
de Gouden aandelen (Telenet) en de daaraan verbonden rechten;
de toevoeging van een aantal definities, zoals o.m. deze van de strategische
participaties, de rekeningsectoren en de gouden aandelen;
de creatie van aandelen Apt voor Publi-T en Apg voor Publigas;
de vermelding van de ‘Gouden aandelen’ in Telenet Group Holding nv en de creatie
van aandelen Ate per gemeente/stad;
het principe dat elke gemeente/stad inbreng doet van de subactiviteit beheer van
strategische participaties;
de opname van de verbintenissen van de gemeenten/steden inzake financiering die
vanuit de financieringsvereniging worden overgenomen en de machtiging door de
gemeenten/steden verleend om voormelde financiële lasten, beheerskosten en
tekorten te laten verrekenen op de aan de gemeente/stad toekomende dividenden;
een aangepaste omschrijving van de bevoegdheden van de bestuursorganen;
een beperking van de stemrechten van de nieuwe aandelen op de algemene
vergadering in het kader van beslissingen die verband houden met het
distributienetbeheer van elektriciteit en gas, in die zin dat de deelnemers nooit meer
stemrechten kunnen uitoefenen dan dat zij hebben in functie van hun aandelenbezit in
het kader van het distributienetbeheer. Met betrekking tot de nieuw ingebrachte
vermogensbestanddelen wordt echter gestemd in functie van de aandelen Apt en
Apg;
de invoering van de mogelijkheid om subrekeningsectoren te creëren;
de verdeling van de winst met betrekking tot de aandelen Apt, Apg en Ate
overeenkomstig de participaties binnen de verschillende soorten aandelen;
bij de beëindiging van de intergemeentelijke samenwerking en de uittreding van een
deelnemer worden in het kader van de subactiviteit beheer van strategische participaties
en de overgenomen financieringen de bestaande statutaire bepalingen van de
financieringsvereniging overgenomen.

Overeenkomstig het artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke
samenwerking van 6 juli 2001 dient de gemeenteraad zijn goedkeuring te hechten aan de
agendapunten van de algemene vergadering en onder meer op expliciete wijze aan de
voorgestelde splitsing door overneming en aan de voorgestelde statutenwijzigingen. De
gemeenteraad dient tevens het mandaat van de vertegenwoordiger vast te stellen.
BESLUIT: met 24 jastemmen van Pieter Brosens, Jan Van Esbroeck, Alfons Dierckx, Bianca
Veraart, Stijn de Koning, Dirk Van Peel, Stefanie Van Looveren, Didier Van Aert, René
Francken, Wies Peeters, Jan Breugelmans, Silke Lathouwers, Sandra Hoppenbrouwers, Jef
Van den Bergh, Maarten De Bock, Jan Oerlemans, Maggy Beyers, David Cleiren, Jozef
Duerloo, Clarisse De Rydt, Sigrid Van Heybeeck, Nick Brosens, Veerle De Block en Lukas
Jacobs.
Artikel 1.De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan de agendapunten van de algemene
vergadering in buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging IVEKA van 21
december 2017:
1. Voorstel tot herstructureringsoperatie van de Vlaamse financieringsverenigingen en
inkanteling van deel IKA in IVEKA:
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1.1.
Toestandsverklaring betreffende het voorstel tot herstructureringsoperatie van
de Vlaamse financieringsverenigingen en inkanteling van een deel van de activiteiten
van IKA in IVEKA
1.2.
Kennisname van het verzoek tot toetreding van de gemeenten Boechout en
Nijlen en goedkeuring van deze toetredingen onder opschortende voorwaarde van
verwezenlijking van de voorgenomen splitsing.
1.3.
Bespreking van de documenten en verslagen die kosteloos ter beschikking zijn
gesteld van de deelnemers van de te splitsen dienstverlenende vereniging IKA, de
overnemende opdrachthoudende vereniging IVEKA en de overnemende coöperatieve
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zefier, overeenkomstig de bepalingen
van artikel 733 van het Wetboek van vennootschappen, met name:
a.
het splitsingsvoorstel opgesteld overeenkomstig het artikel 728 van het
Wetboek van vennootschappen door de raden van bestuur van de te splitsen
dienstverlenende vereniging en van de overnemende opdrachthoudende
vereniging en de overnemende coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid.
b.
de volgende bijzondere verslagen:
(i)
het bijzonder verslag van de raad van bestuur over het
splitsingsvoorstel overeenkomstig het artikel 730 van het Wetboek van
vennootschappen;
(ii)
het verslag van de commissaris over het splitsingsvoorstel
overeenkomstig het artikel 731 van het Wetboek van vennootschappen;
De deelnemers kunnen één maand voor de algemene vergadering op de zetel van de
vereniging kennis nemen van het splitsingsvoorstel, voormelde bijzondere verslagen
en de overige stukken bedoeld in de artikelen 730 en 731 van het Wetboek van
vennootschappen en kosteloos een kopie van deze stukken verkrijgen.
1.4.
In voorkomend geval, mededeling van de belangrijke wijzigingen die zich
hebben voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van de bij de splitsing
betrokken verenigingen en vennootschap tussen de datum van het splitsingsvoorstel
en de datum van de algemene vergadering die tot de splitsing besluit.
1.5.
Vaststelling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen opschortende
voorwaarden en tijdsbepaling.
1.6.
Onder voorbehoud van de vervulling van de in het splitsingsvoorstel
opgenomen opschortende voorwaarden of de afstand van deze opschortende
voorwaarden door de raden van bestuur van de bij de splitsing betrokken
rechtspersonen in wiens voordeel de relevante opschortende voorwaarden bedongen
zijn en alleszins onder de opschortende tijdsbepaling opgenomen in het
splitsingsvoorstel:
a.
Goedkeuring, overeenkomstig voormeld splitsingsvoorstel, van de
splitsing door overneming, ten gevolge van ontbinding zonder vereffening van
het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen van de
dienstverlenende vereniging IKA:
(i)
deels aan de opdrachthoudende vereniging IVEKA, met zetel te
Koningin Elisabethlei 38, 2300 Turnhout;
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(ii)
deels aan de coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Zefier, met zetel te Ravensteingalerij 4, bus 2, 1000
Brussel;
b.
Beschrijving van de over te nemen activa en passiva;
c.
Vaststelling van de boekhoudkundige bestemming van de overdracht
ten gevolge van de splitsing;
d.
Goedkeuring van de verhoging van het vaste en het variabele gedeelte
van het kapitaal ingevolge splitsing en bijgevolg van aanpassing van artikel 8
van de statuten om dit in overeenstemming te brengen met de verhoging van
het vaste gedeelte van het kapitaal;
e.
Overeenkomstig het artikel 738 van het Wetboek van
vennootschappen, wijziging van het doel door toevoeging van volgende
activiteiten:
(i)
het beheer, verwerven en of financieren van strategische
participaties in Publigas en Publi-T,
(ii)
het verzorgen en opvolgen van andere financieringen die door
de voormalige financieringsvereniging vόόr 1 januari 2018 zijn verstrekt
aan de deelnemende gemeenten met het oog op de verwerving van
aandelen Ae en Ag van de verkrijgende vereniging en/of het realiseren
van investeringen die voorzien zijn in hun budget en
(iii) het beheer van de gouden aandelen in Telenet, en kennisneming in
dit verband van het bijzonder verslag van de raad van bestuur en van
het verslag van de commissaris met betrekking tot de staat van activa
en passiva per 30 juni 2017 in het kader van artikel 413 van het
Wetboek van vennootschappen;
f.
Artikelsgewijze wijziging van de artikelen 2bis, 3, 8, 9, 10, 15, 17, 25,
26, 27, 28, 30, 31, 32 en 37bis van de statuten ten einde onder meer de
werking van de vereniging in overeenstemming te brengen met de ingevolge
de splitsing verkregen vermogensbestanddelen, dit conform het ontwerp van
statutenwijziging gevoegd bij de agenda.
1.7.
Aanvaarding van de uitbreiding van de aansluiting van de deelnemers voor de
subactiviteit strategische participaties alsook het verzorgen en opvolgen van andere
financieringen die door de voormalige financieringsvereniging vόόr 1 januari 2018 zijn
verstrekt aan de deelnemende gemeenten met het oog op de verwerving van
aandelen Ae en Ag en/of het realiseren van investeringen die voorzien zijn in hun
budget inclusief het beheer van de gouden aandelen en de daaraan verbonden
rechten.
1.8.
Goedkeuring van de deelneming van de vereniging in de ondernemingen
waarvan participaties overgedragen worden aan de vereniging in het kader van de
splitsing, in het bijzonder de ondernemingen Publi-T en Publigas.
1.9.
In het algemeen, casu quo goedkeuring van alle handelingen en/of transacties
nodig of nuttig in het kader van de splitsing, al dan niet beschreven in het
splitsingsvoorstel of het bijzonder verslag van de raad van bestuur.
1.10. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de
desbetreffende machten naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de splitsing en
statutenwijziging, met inzonderheid machtiging aan de raad van bestuur, met
mogelijkheid van subdelegatie voor de punten g., h. en i., om:
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a.
van de opschortende voorwaarden zoals vastgesteld in agendapunt 1.5.
afstand te doen, voor zover bedongen in het voordeel van de vereniging en voor zover
het volgens het splitsingsvoorstel mogelijk is afstand te doen van deze opschortende
voorwaarden;
b.
de al dan niet verwezenlijking van de opschortende voorwaarden die gelden
ten aanzien van de splitsing, zoals vermeld onder agendapunt 1.5., vast te stellen;
c.
het overgedragen vermogen verder te beschrijven overeenkomstig de
principes vastgelegd in het splitsingsvoorstel;
d.
de definitieve ruilverhouding in het kader van de splitsing vast te stellen op
basis van de geactualiseerde netto en bruto-waarde van de activa en passiva van de
te splitsen vereniging en de overnemende vereniging per 31 december 2017,
berekend volgens de principes vastgelegd in het splitsingsvoorstel en het bijzonder
verslag over het splitsingsvoorstel, dit na revisorale controle van de cijfers per 31
december 2017;
e.
op basis van de definitieve ruilverhouding zoals vastgesteld door de raad van
bestuur, de nieuwe aandelen in de vereniging te verdelen over de deelnemers van de
te splitsen vereniging, berekend volgens de principes vastgelegd in het
splitsingsvoorstel en het bijzonder verslag over het splitsingsvoorstel en dit in te
schrijven in het register van deelnemers;
f.
het definitief bedrag van de kapitaalverhoging ingevolge de splitsing in
boekhoudkundige continuïteit per 1 januari 2018 vast te stellen, en artikel 8 van de
statuten hieraan aan te passen;
g.
het bovenstaande te bevestigen voor de instrumenterende notaris en bijgevolg
de verwezenlijking van de splitsing van de te splitsen vereniging en de daaruit
vloeiende kapitaalverhoging van de overnemende vereniging, authentiek vast te
stellen;
h.
daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te
doen wat nodig of nuttig kan zijn;
i.
alle formaliteiten te vervullen m.b.t. de neerlegging en publicatie
van de beslissingen van de buitengewone algemene vergadering en de
uitvoering van de splitsing in de meest brede zin.
2. Bespreking in het kader van het artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de
intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie
voor het boekjaar 2018 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2018.
3. Aanvaarding van de uitbreiding van de aansluiting van de deelnemers voor de subactiviteit
warmte.
4. Bekrachtiging van de volmachtverlening voor het jaar 2018 inzake bestellingen van IVEKA
aan Eandis System Operator cvba.
5. Statutaire benoemingen.
6. Statutaire mededelingen.
Art. 2.De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan:
a. het voorstel tot splitsing door overneming door de opdrachthoudende vereniging
IVEKA van een deel van de dienstverlenende vereniging IKA, waarbij op 1 januari
2018 alle betrokken activa en passiva en alle rechten en plichten, boekhoudkundig
overgedragen worden aan IVEKA, mits toekenning aan de deelnemende
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gemeenten van IVEKA van aandelen Apt voor de deelnemingen in Publi-T,
aandelen Apg voor de deelnemingen in Publigas en aandelen Ate voor de
deelneming in de ‘Gouden aandelen’ van Telenet Group Holding nv, zonder
aanduiding van nominale waarde, volledig volgestort,
b. de inbreng door de gemeente/stad van de activiteit beheer van Strategische
participaties bij de opdrachthoudende vereniging IVEKA;
c. de voorgestelde doel- en statutenwijzigingen van de opdrachthoudende vereniging
IVEKA onder de opschortende voorwaarden van de verwezenlijking van de
voorgenomen splitsing van IKA.
Art. 3.De gemeenteraad verleent zijn akkoord aan de aanvaarding van de toetreding van de
gemeenten Boechout en Nijlen tot de opdrachthoudende vereniging IVEKA in het kader van
de subactiviteit kabelnetwerkparticipaties (beheer van de ‘Gouden aandelen’ in Telenet
Group Holding nv), onder opschortende voorwaarde van de verwezenlijking van de
voorgenomen splitsing van IKA.
Art. 4.De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering in
buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging IVEKA op 21 december 2017,
wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de
gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen 1, 2 en 3 van onderhavige 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 emailadres intercommunales@eandis.be.
7. Dienstverlenende vereniging IKA: standpuntbepaling over de toetreding tot IVEKA en
vaststelling van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger met betrekking tot de
agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van 21 december 2017.
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet betreffende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen, artikel lSO;
Gelet op de deelname van de gemeente aan het intergemeentelijk samenwerkingsverband
"lnvesteringsvereniging voor de gemeenten van de Kempen en het Antwerpse", afgekort IKA;
Gelet op de oproep aan de gemeente om deel te nemen aan de algemene vergadering van
IKA die bijeengeroepen wordt op 21 december 2017 per aangetekend schrijven van 20
september 2017;
Gelet op de documenten die bij de oproeping zijn gevoegd;
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Overwegende dat de gemeenteraad het stemgedrag van zijn vertegenwoordiger
algemene vergadering bepaalt;

op de

Overwegende dat de raad van bestuur van IKA de splitsing van IKA voorstelt, door afsplitsing
enerzijds naar IVEKA en anderzijds naar Zefier CVBA;
Overwegende dat de raad van bestuur van IKA te dien einde een splitsingsvoorstel heeft
opgemaakt samen met de raden van bestuur van IVEKA en Zefier CVBA en dat de raad van
bestuur van IKA daarnaast een bijzonder verslag over het splitsingsvoorstel heeft opgesteld
en dit voorstel en verslag aan de gemeente bezorgd zijn naar aanleiding van de oproeping tot
de algemene vergadering;
Overwegende dat de commissaris een verslag zonder voorbehoud heeft opgemaakt met
betrekking tot het splitsingsvoorstel en dit verslag is nagezonden naar de gemeente per
aangetekend schrijven van 20 september 2017;
Overwegende dat het sptitsingsvoorstel en het bijzonder verslag van de raad van bestuur
melding maken van bepaalde balanswijzigingen die nodig zijn in het kader van de splitsing
(meer bepaald een incorporatie van reserves in kapitaal tot volstorting van die aandelen die
nog niet volgestort zijn en een kapitaalvermindering tot vereffening van de rekeningsector met
kengetal 1) en die eveneens aan de algemene vergadering worden voorgelegd samen met
een statutenwijziging die betrekking heeft op de vereffening van de rekeningsector met
kengetal;
Overwegende dat de algemene vergadering van IKA op 19 december 2016 heeft besloten
om de duur van de vereniging te verlengen tot en met 31 december 2034;
Overwegende dat als gevolg van deze recente verlengingsbeslissing, de splitsing gepaard
dient te gaan met een verzoek tot splitsing door ten minste drie vierden van het aantal
gemeentelijke deelnemers naar analogie met het artikel 37 van het decreet van 6 juli 2001
betreffende de intergemeentelijke samenwerking;
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;
BESLUIT: met 23 jastemmen van Pieter Brosens, Jan Van Esbroeck, Alfons Dierckx, Bianca
Veraart, Stijn de Koning, Dirk Van Peel, Stefanie Van Looveren, René Francken, Wies
Peeters, Jan Breugelmans, Silke Lathouwers, Sandra Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh,
Maarten De Bock, Jan Oerlemans, Maggy Beyers, David Cleiren, Jozef Duerloo, Clarisse De
Rydt, Sigrid Van Heybeeck, Nick Brosens, Veerle De Block en Lukas Jacobs en 1 onthouding
van Didier Van Aert.
Artikel 1.De gemeenteraad beslist om een verzoek tot splitsing van de dienstverlenende vereniging
IKA te doen naar analogie met het artikel 37, lid 1 van het decreet van 6 juli 2001 betreffende
de intergemeentelijke samenwerking.
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Art. 2.Na onderzoek van de documenten die bij de oproeping zijn gevoegd verleent de
gemeenteraad zijn goedkeuring aan de dagorde en alle afzonderlijke punten van de dagorde
van de buitengewone algemene vergadering van IKA van 21 december 2017, zijnde:
Gewone gedeelte van de buitengewone algemene vergadering
1. Statutaire benoemingen.
2. Statutaire mededelingen.
3. Verhoging van het variabel gedeelte van het kapitaal door incorporatie van reserves.
4. Inschrijvingen op de kapitaalverhoging.
5. Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.
Notariële gedeelte van de buitengewone algemene vergadering
6. Toestandsverklaring betreffende het voorstel tot herstructureringsoperatie van de Vlaamse
financieringsverenigingen en inkanteling van een deel van de activiteiten van /KA in lveka en
Zefier CVBA.
7. Incorporatie van reserves in het kapitaal van de rekeningsector van de vereniging met
kengetal 4a derwijze dat de aandelen van de gemeente Edegem in rekeningsector 4a
volledig volgestort zijn.
8. Incorporatie van reserves in het kapitaal van de rekeningsector van de vereniging met
kengetal 4b derwijze dat de aandelen van de gemeente Edegem en de gemeente Schelle in
rekeningsector 4b volledig volgestort zijn.
9. Wijziging van artikel 7 van de statuten met het oog op de vereffening van de
rekeningsector met kengetal 1.
10. Wijziging van artikel 7 - bis van de statuten met het oog op de vereffening van de
rekeningsector met kengetal 1.
11.Wijziging van artikel 40 van de statuten met het oog op de vereffening van de
rekeningsector met kengetal 1.
12. Vereffening van de algemene rekeningsector van de vereniging met kengetal 1,
kapitaalvermindering in dat verband en uitkering aan de relevante deelnemers van de
vereniging ingevolge deze kapitaalvermindering tegen vernietiging van de aandelen met
kengetal 1.
13. Kennisname van het voornemen tot uittreding van de provincie Antwerpen, vereffening
van de rekeningsector van de vereniging met kengetal 2, kapitaalvermindering in dat verband
en uitkering van de waarde van de kapitaalvermindering aan de provincie Antwerpen.
14. Kennisname van het verzoek tot splitsing, uitgaande van ten minste drie vierden van de
gemeentelijke deelnemers van de vereniging, naar analogie met artikel 37 van het decreet
betreffende de intergemeentelijke samenwerking.
15. Bespreking van de documenten en verslagen die kosteloos ter beschikking zijn gesteld
van de deelnemers van de te splitsen dienstverlenende vereniging lnvesteringsvereniging
voor de gemeenten van de Kempen en het Antwerpse, de overnemende opdrachthoudende
vereniging Intercommunale Vereniging voor de energiedistributie in de Kempen en het
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Antwerpse en de overnemende coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zefier, overeenkomstig de bepalingen van artikel 733 van het Wetboek van
vennootschappen, met name:
a) het splitsingsvoorstel opgesteld overeenkomstig artikel 728 van het Wetboek van
vennootschappen door de raden van bestuur van de te splitsen dienstverlenende
vereniging en van de overnemende opdrachthoudende vereniging en de
overnemende coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
b) de volgende bijzondere verslagen:
(i) het bijzonder verslag van de raad van bestuur over het splitsingsvoorstel
overeenkomstig het artikel 730 van het Wetboek van vennootschappen;
(ii) het verslag van de commissaris over het splitsingsvoorstel overeenkomstig
het artikel 731 van het Wetboek van vennootschappen;
De deelnemers kunnen één maand voor de algemene vergadering op de zetel van de
vereniging kennis nemen van het splitsingsvoorstel, voormelde bijzondere verslagen en de
overige stukken bedoeld in de artikelen 730 en 731 van het Wetboek van vennootschappen
en kosteloos een kopie van deze stukken verkrijgen.
16. In voorkomend geval, mededeling van de belangrijke wijzigingen die zich hebben
voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van de bij de splitsing betrokken
verenigingen en vennootschap tussen de datum van het splitsingsvoorstel en de datum van
de algemene vergadering die tot de splitsing besluit.
17. Vaststelling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen opschortende voorwaarden en
tijdsbepaling.
18. Onder voorbehoud van de vervulling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen
opschortende voorwaarden of de afstand van deze opschortende voorwaarden door de raden
van bestuur van de bij de splitsing betrokken rechtspersonen in wiens voordeel de relevante
opschortende voorwaarden bedongen zijn en alleszins onder de opschortende tijdsbepaling
opgenomen in het splitsingsvoorstel:
a) Goedkeuring, overeenkomstig voormeld sp/itsingsvoorstel, van de splitsing door
overneming, ten gevolge van ontbinding zonder vereffening, van het gehele
vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen van de dienstverlenende vereniging
lnvesteringsvereniging voor de gemeenten van de Kempen en het Antwerpse:
(i) deels aan de opdrachthoudende vereniging Intercommunale Vereniging
voor de energiedistributie in de Kempen en het Antwerpse, met zetel te
Koningin Elisabethlei 38, 2300 Turnhout;
(ii) deels aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zefier, met zetel te Ravensteingalerij 4,bus 2,1000 Brussel;
b) Beschrijving van de over te dragen activa en passiva;
c) Vaststelling van de boekhoudkundige bestemming van de overdracht ten gevolge
van de splitsing;
19. In het algemeen, casu quo goedkeuring van alle handelingen en/of transacties nodig of
nuttig in het kader van de splitsing, al dan niet beschreven in het splitsingsvoorstel of het
bijzonder verslag van de raad van bestuur.
20. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de
desbetreffende machten naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de splitsing, met
inzonderheid machtiging aan de raad van bestuur om:
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a)
van de opschortende voorwaarden en tijdsbepaling zoals vastgesteld in
agendapunt 14 afstand te doen, wat de opschortende voorwaarden betreft, voor
zover bedongen in het voordeel van de vereniging en voor zover het volgens het
splitsingsvoorstel mogelijk is hiervan afstand te doen;
b) de al dan niet verwezenlijking van de opschortende voorwaarden die gelden ten
aanzien van de splitsing, zoals vermeld onder agendapunt 14, vast te stellen;
c) het overgedragen vermogen verder te beschrijven overeenkomstig de principes
vastgelegd in het splitsingsvoorstel;
d) de definitieve ruilverhouding in het kader van de splitsing vast te stellen op basis
van de geactualiseerde netto en bruto-waarde van de activa en passiva van de te
splitsen vereniging, de overnemende vereniging en de overnemende vennootschap
per 31 december 2017, berekend volgens de principes vastgelegd in het
splitsingsvoorstel en het bijzonder verslag over het splitsingsvoorstel, dit na revisorale
controle van de cijfers per 31 december 2017;
e) op basis van de definitieve ruilverhouding zoals vastgesteld door de raad van
bestuur, de nieuwe aandelen in de lveka OV en Zefier CVBA te verdelen over de
deelnemers van de vereniging, berekend volgens de principes vastgelegd in het
splitsingsvoorstel en het bijzonder verslag over het splitsingsvoorstel en dit in te
schrijven in het register van deelnemers;
f) het bovenstaande te bevestigen voor de instrumenterende notaris en bijgevolg de
verwezenlijking van de splitsing van de te splitsen vereniging en haar ontbinding
zonder vereffening als gevolg hiervan, authentiek vast te stellen;
g) daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen wat
nodig of nuttig kan zijn;
h) alle formaliteiten te vervullen m.b.t. de neerlegging en publicatie van de
beslissingen van de buitengewone algemene vergadering en de uitvoering van de
splitsing in de meest brede zin.
Art. 3.De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de buitengewone algemene
vergadering van IKA van 21 december 2017 wordt opgedragen zijn stemgedrag af te
stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad in verband met de te behandelen
agendapunten.
Art. 4.Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van voormelde
besluiten en onder meer kennisgeving hiervan te geven aan het secretariaat van het
intergemeentelijk samenwerkingsverband IKA, Ravensteingalerij 4 bus 2 te 1000 Brussel.
GOEDKEURING VAN HET VERSLAG.
8. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 25 september 2017 van de
gemeenteraad.
Het verslag van de vergadering van 25 september 2017 van de gemeenteraad wordt
unaniem goedgekeurd.

MONDELINGE VRAGEN.
1. Raadslid Jef Duerloo (N-VA) wenst er nog eens op te wijzen dat de laatste tijd de
barelen aan de spoorwegovergangen in Kalmthout lang dicht blijven. Dit geeft heel
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wat problemen voor de brandweerdiensten. Het heeft volgens hem te maken met het
verlengen van de aanrijafstanden van de treinen. Hij vraagt zich af of schepen Jef Van
den Bergh (CD&V) dit probleem niet kan aankaarten bij de NMBS. De
brandweerdiensten moeten volgens de laatste onderrichtingen steeds vertrekken met
6 brandweermannen maar ze slagen hier soms niet in omdat de barelen aan de
spoorwegovergangen zijn gesloten. Heeft dit misschien te maken met het verhogen
van de snelheid van de treinen?
Schepen Van den Bergh (CD&V) heeft hier geen pasklaar antwoord voor. Het wordt
inderdaad nog erger door het inlassen van een extra trein op onze spoorwegverbinding. Het heeft ook te maken met het optrekken van de gemiddelde snelheid van
de treinen van 130 km/uur naar 160 km/uur. Hij zal navraag doen bij de NMBS.
2. Raadslid Jan Van Esbroeck (N-VA) heeft gehoord dat er problemen zijn aan de lagere
school Zonnekind in Heide met de kiss-and-ridezone. Wordt er ondertussen gezocht
naar een oplossing?
De voorzitter antwoordt dat er inderdaad problemen zijn gerezen aan de school
Zonnekind. De politie heeft een aantal proces-verbalen opgesteld voor wagens die
verkeerd geparkeerd stonden in de kiss-and-ridezone aan de school. Dit optreden
werd opgestart naar aanleiding van een klacht van een buurtbewoner. De korpschef is
ter plaatse geweest samen met hoofdinspecteur Jan Simons van de verkeerspolitie.
Er zullen een aantal praktische ingrepen worden genomen waardoor dergelijke
situaties kunnen worden vermeden.
Schepen van openbare werken Jan Oerlemans (CD&V) voegt er aan toe dat er
verschillende verkeersingrepen zijn voorzien waardoor de verkeersituatie ter plaatse
zal wijzigen. Aan één zijde zal men kunnen parkeren en aan de andere zijde zal dit
niet mogelijk zijn.

De openbare zitting wordt gesloten om 20.45 uur.

GEHEIME ZITTING
Nihil

Bij bevel:
De secretaris

de voorzitter
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