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AGB Kalmthout, Kerkeneind 13, B-2920 

Kalmthout 

 
 

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN HET AUTONOOM 
GEMEENTEBEDRIJF KALMTHOUT. 

 
Datum: 28 NOVEMBER 2016. 

 
Aanwezig: M. De Bock, voorzitter ; L. Jacobs, J. Van den Bergh, S. Hoppenbrouwers, S. 
Lathouwers, J. Oerlemans, D. Van Peel, leden van het directiecomité ; R. Francken, H. De 
Schepper, C. De Rydt, L. Peeters, S. Van Heybeeck, A. Dierckx, D. Van Aert, M. Beyers, J. 
Van Esbroeck, S. Van Looveren, J. Duerloo, D. Cleiren, S. de Koning, V. De Block, B. 
Veraart, N. Brosens, P. Brosens, bestuurders ; V. Gabriels, secretaris. 
 
Verontschuldigd: J. Breugelmans, bestuurder. 
 
De zitting wordt geopend om 19.30 uur. 
 
Vervolgens wordt overgegaan tot de afhandeling van de dagorde van de raad van bestuur 
van het Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout. 
 
 

D A G O R D E 
 =========== 
 
1. Goedkeuring van de beheersovereenkomst tussen de gemeente en het Autonoom 
Gemeentebedrijf Kalmthout. 
 
2. Vaststelling van het meerjarenplan 2016-2021. 
 
3. Vaststelling van het budget voor het dienstjaar 2016.  
 
4. Vaststelling van het budget voor het dienstjaar 2017. 
 
5. Goedkeuring van het voorstel van tariefreglement voor het gemeentelijk zwembad. 
 
6. Goedkeuring van het voorstel van tariefreglement voor zwemlessen ingericht door de 
gemeentelijke sportdienst. 
 
7. Goedkeuring van het prijssubsidiereglement voor het gemeentelijk zwembad. 
 
8. Goedkeuring van de overeenkomst voor de aanneming van diensten voor het gemeentelijk 
zwembad. 
 
9. Goedkeuring van het reglement van inwendige orde voor de raad van bestuur van het 
Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout. 
 
10. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 20 juni 2016. 
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V E R S L A G 
 =========== 
 
BESLOTEN ZITTING. 
 
1. Goedkeuring van de beheersovereenkomst tussen de gemeente en het Autonoom 
Gemeentebedrijf Kalmthout. 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het artikel 235 van het gemeentedecreet dat voorziet dat tussen de gemeente en het 
autonoom gemeentebedrijf een beheersovereenkomst wordt afgesloten; 
 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing en de beslissing van de raad van bestuur van het 
Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout van 20 juni 2016 betreffende de statuten van het 
Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout, meer bepaald het artikel 15.4 over de 
beheersovereenkomst;  
 
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; 
 
Overwegende dat het past afspraken te maken over de samenwerking tussen de gemeente 
en het Autonoom Gemeentebedrijf en dat deze afspraken over de rechten en verplichtingen 
van de partijen in een beheersovereenkomst kunnen worden opgenomen; 
 
Overwegende dat het ontwerp van beheersovereenkomst besproken werd tijdens de 
raadscommissie Financieel Beleid van maandag 14 november 2016; dat er door de 
aanwezige raadsleden een aantal voorstellen tot tekstwijziging werden geformuleerd; dat een 
aantal van deze wijzigingen ook werden aangebracht aan de voorliggende 
beheersovereenkomst; 
 
Gehoord de voorzitter; 
 
BESLUIT: unaniem 
 
Enig artikel.- 
De raad van bestuur keurt de beheersovereenkomst tussen het gemeentebestuur en het 
Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout goed. 
 
De beheersovereenkomst gaat hierbij integraal als bijlage. 
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“BEHEERSOVEREENKOMST TUSSEN DE GEMEENTE KALMTHOUT EN HET 
AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF KALMTHOUT 

 
TUSSEN 
 
De gemeente Kalmthout, met zetel te Kerkeneind 13, 2920 Kalmthout, hier 
vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen, voor wie optreden de 
heer Lukas Jacobs, burgemeester, en de heer Vincent Gabriels, gemeentesecretaris,  
 
Hierna genoemd de ‘gemeente’, 
 
EN 
 
Het Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout, met zetel te Kerkeneind 13, 2920 Kalmthout, 
opgericht bij besluit van de gemeenteraad van de gemeente Kalmthout van 20 juni 2016 en 
rechtspersoonlijkheid verkregen ingevolge de goedkeuring door de oprichting door de 
Vlaamse Minister van Binnenlandse aangelegenheden van 26 september 2016 waarvan de 
kennisgeving van de oprichting is verschenen in het Belgisch Staatsblad van 10 oktober 
2016, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de raad van bestuur, voor wie optreedt de 
heer Maarten De Bock, voorzitter, handelend in uitvoering van het besluit van de raad van 
bestuur van 20 juni 2016. 
 
Hierna genoemd het 'Autonoom Gemeentebedrijf ‘,  
 
 
Hierna samen genoemd de 'partijen'. 
 
Gelet op de nieuwe gemeentewet; 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 (gecoördineerd); 
 
Gelet op de oprichting van het Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout bij besluit van de 
gemeenteraad van 20 juni 2016; gelet op de goedkeuring van de statuten van het Autonoom 
Gemeentebedrijf Kalmthout door de Vlaamse Minister van Bestuurszaken, Binnenlands 
Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand op  26 september 2016 
  
Gelet op het artikel 235 van het gemeentedecreet dat voorziet dat tussen de gemeente en het 
Autonoom Gemeentebedrijf een beheersovereenkomst wordt afgesloten. 
 
Overwegende dat het past afspraken te maken over de samenwerking tussen de gemeente 
en het Autonoom Gemeentebedrijf; dat deze afspraken over de rechten en verplichtingen van 
de partijen in een beheersovereenkomst kunnen worden opgenomen. 
 
WORDT HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN: 
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HOOFDSTUK 1 - VOORWERP - DUUR 
 
Artikel 1. - Voorwerp en grondslag 
  
Deze beheersovereenkomst bepaalt de werking van het Autonoom Gemeentebedrijf en de 
samenwerking tussen het Autonoom Gemeentebedrijf en de gemeente, legt de modaliteiten 
vast voor de overdracht van infrastructuur, goederen en overeenkomsten, en regelt de 
financiële verhoudingen tussen het Autonoom Gemeentebedrijf en de gemeente. 
 
Deze overeenkomst wordt in het bijzonder gesloten in het kader van de bevoegdheden en 
beleidsdoelstellingen van de gemeente, en van het maatschappelijk doel van het Autonoom 
Gemeentebedrijf, zoals vastgesteld in het artikel 3 van de statuten van het Autonoom 
Gemeentebedrijf, goedgekeurd bij besluit van de gemeenteraad van de gemeente Kalmthout. 
 
Het Autonoom Gemeentebedrijf voert de in de statuten en in deze overeenkomst omschreven 
opdrachten autonoom uit, zoals verder bepaald in deze overeenkomst, in overeenstemming 
met het door de gemeente gevoerde beleid. 
  
Art. 2. - Duur 
 
Deze beheersovereenkomst geldt voor onbepaalde duur, onverminderd het bepaalde in het 
artikel 235, §3, eerste lid van het gemeentedecreet van 15 juli 2005. 
 
 
HOOFDSTUK 2 - PROJECTEN, VERWERVING EN VERVREEMDING VAN ONROERENDE 
GOEDEREN 
 
Art. 3. - Projecten van het Autonoom Gemeentebedrijf in samenwerking met de 
Gemeente 
 
Het Autonoom Gemeentebedrijf zal in eerste instantie het zwembad, het sportpark Heikant, 
het ontmoetingscentrum Zonnedauw en het ontmoetingscentrum van het dorpshuis 
Nieuwmoer exploiteren. Voor de exploitatie van deze infrastructuren zal het Autonoom 
Gemeentebedrijf in overleg samenwerken met de gemeente. 
 
De lijst van projecten waaraan het Autonoom Gemeentebedrijf in samenwerking met de 
gemeente werkt, kan worden aangevuld in onderling overleg tussen de partijen. 
 
Art. 4. - Projecten door het Autonoom Gemeentebedrijf 
 
Het Autonoom Gemeentebedrijf kan op eigen initiatief beslissen over de ontwikkeling en 
realisatie van andere projecten dan deze vermeld in het artikel 3, die in overeenstemming zijn 
met het maatschappelijke doel zoals vastgesteld in de statuten van het Autonoom 
Gemeentebedrijf. 
 
Art. 5. - Uitvoering van de in deze overeenkomst vermelde projecten en/of opdrachten 
 
§1. - Om de in deze overeenkomst beoogde projecten of opdrachten uit te voeren, beschikt 
het Autonoom Gemeentebedrijf over alle bevoegdheden die het zijn toegekend in de 
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toepasselijke regelgeving en in de statuten, in het bijzonder over de bevoegdheden bepaald 
in het artikel 3 van de statuten. 
 
Het Autonoom Gemeentebedrijf kan slechts filialen oprichten, participeren in bestaande 
rechtspersonen of zich daarin laten vertegenwoordigen binnen de haar toevertrouwde 
opdrachten, overeenkomstig de terzake geldende bepalingen uit haar statuten, het 
gemeentedecreet en na voorafgaande instemming van de gemeenteraad. 
 
De projecten en opdrachten hebben mogelijk betrekking op alle doelen, activiteiten en 
bevoegdheden van het Autonoom Gemeentebedrijf overeenkomstig het artikel 3 van de 
statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf. 
 
Voor opdrachten of projecten ontwikkelt in het kader van deze overeenkomst met een 
belangrijke investeringswaarde, zijnde hoger dan 1 miljoen euro, vraagt het Autonoom 
Gemeentebedrijf, voorafgaand aan de opstart van de opdracht of het project, schriftelijk 
advies aan de gemeente. Het Autonoom Gemeentebedrijf kan slechts op gemotiveerde wijze 
afwijken van dit advies. 
 
§2. - Het Autonoom Gemeentebedrijf kan opdrachten toevertrouwen aan publieke of private 
instellingen en ondernemingen. Rekening houdend met de in voorkomend geval toepasselijke 
regelgeving inzake de toewijzing van overheidsopdrachten, kan het Autonoom 
Gemeentebedrijf de opdrachten toevertrouwen door middel van alle mogelijke rechtsfiguren. 
 
§3. - Indien gewenst of vereist, wordt tussen het Autonoom Gemeentebedrijf en de gemeente 
een afzonderlijke overeenkomst gesloten houdende de modaliteiten van de ontwikkeling en 
realisatie van een project of opdracht. 
 
Art. 6. - Ter beschikkingstelling van roerende en onroerende goederen - Overdragen 
van overeenkomsten 
 
§1. - Met het oog op de uitvoering van projecten en opdrachten door het Autonoom 
Gemeentebedrijf, kan de gemeente roerende en onroerende goederen ter beschikking stellen 
aan het Autonoom Gemeentebedrijf. 
 
De wijze en modaliteiten van de terbeschikkingstelling van roerende en onroerende goederen 
wordt tussen de partijen bij afzonderlijke overeenkomst geregeld. 
 
§2. - Met het oog op de uitvoering van projecten en/of opdrachten door het Autonoom 
Gemeentebedrijf, kan de gemeente na onderling overleg lopende of toekomstige 
overeenkomsten overdragen aan het Autonoom Gemeentebedrijf. 
 
Art. 7. - Verwerven, vervreemden, beheren en exploiteren van roerende en onroerende 
goederen 
 
Het Autonoom Gemeentebedrijf – in het kader van haar statutaire opdracht – beslist 
autonoom over het verwerven, het vervreemden, en het aanwenden van roerende en 
onroerende goederen ten aanzien van haar eigen patrimonium, alsook over het vestigen van 
zakelijke rechten op deze goederen. 
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Het Autonoom Gemeentebedrijf beslist autonoom over het beheren en exploiteren van haar 
eigen patrimonium, in overeenstemming met haar maatschappelijk doel en - in voorkomend 
geval - met de overeenkomst met de gemeente. 
 
HOOFDSTUK 3 - FINANCIERING 
 
Art. 8. - Kosten en financieringswijze 
 
Tussen de partijen worden in voorkomend geval afspraken gemaakt over de financiering van 
de realisatie van bepaalde projecten en opdrachten, de betaling van de indirecte en directe 
belastingen, rechten en kosten van aansluiting en milieuheffingen. 
 
Het Autonoom Gemeentebedrijf beslist zelf op welke vreemde middelen zij beroep zal doen 
om de uitvoering van de projecten en opdrachten te financieren, onverminderd de bepalingen 
van deze overeenkomst. 
 
De gemeente kan aan het Autonoom Gemeentebedrijf een renteloze lening toestaan. 
 
HOOFDSTUK 4 - PERSONEEL 
 
Art. 9. - Eigen personeel 
 
Het Autonoom Gemeentebedrijf stelt geen eigen personeel tewerk voor de exploitatie van het 
Autonoom Gemeentebedrijf zonder voorafgaande toestemming van de gemeente. 
 
HOOFDSTUK 5 - ONDERLINGE DIENSTVERLENING 
 
Art. 10. - Algemeen 
 
§1. - Indien de gemeente, behalve de in deze Beheersovereenkomst aangegane 
verbintenissen, diensten verleent aan het Autonoom Gemeentebedrijf, kan de gemeente 
daarvoor kosten aanrekenen. Indien het Autonoom Gemeentebedrijf hierom verzoekt, raamt 
de gemeente de kosten voor de uitvoering van de prestaties in een offerte die ter 
goedkeuring wordt voorgelegd aan het Autonoom Gemeentebedrijf. 
 
Het Autonoom Gemeentebedrijf doet beroep op dienstverlening van de gemeente voor 
administratieve, technische en logistieke taken voor de werking van de alle accommodatie die 
beheerd wordt door het Autonoom Gemeentebedrijf. Deze dienstverlening wordt geregeld in 
een aparte overeenkomst.  
 
§2. - Indien het Autonoom Gemeentebedrijf diensten verleent aan de gemeente die los staan 
van de in Hoofdstuk 2 vermelde activiteiten, kan het Autonoom Gemeentebedrijf daarvoor 
kosten aanrekenen. Indien de gemeente hierom verzoekt, raamt het Autonoom 
Gemeentebedrijf de kosten voor de uitvoering van de prestaties in een offerte die ter 
goedkeuring wordt voorgelegd aan de gemeente. 
 
§3. - Voor een periode van minimum 3 jaar na de ondertekening van deze overeenkomst 
geldt dat tussen de gemeente en het Autonoom Gemeentebedrijf een dermate nauwe relatie 
bestaat die met zich brengt dat de gemeente en het Autonoom Gemeentebedrijf door middel 
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van een aanbesteding wederzijds een beroep kunnen doen op elkaars diensten en 
werkzaamheden waarvoor in voorkomend geval kosten kunnen worden aangerekend. 
 
Art. 11. - Kantoor en Logistiek 
 
§1. - De gemeente stelt het Autonoom Gemeentebedrijf voor de duur van deze 
beheersovereenkomst de nodige ingerichte kantoor- en vergaderruimte ter beschikking in 
Kerkeneind 13, 2920 Kalmthout.  
 
§2. - Voor de aankoop van alle kantoorbenodigdheden, met inbegrip van meubilair en 
drukwerk, kan het Autonoom Gemeentebedrijf een beroep doen op de aankoopdienst van de 
gemeente. 
 
§3. - De gemeente zorgt voor het afleveren van de inkomende post en het verzenden van de 
uitgaande post van het Autonoom Gemeentebedrijf. 
 
HOOFDSTUK 6 - CONTROLE - OVERLEG 
 
Art. 12. - Controle 
 
De gemeente moet retroactief inzake alle aan het Autonoom Gemeentebedrijf betaalde 
vergoedingen kunnen nagaan of de toegekende vergoedingen hun bestemming verkrijgen. 
Tevens moeten alle vergoedingen middels bewijskrachtige documenten zoals onder meer 
facturen, betaalbewijzen, overeenkomsten en alle eventuele andere documenten ten aanzien 
van de gemeente worden verantwoord. 
 
De bepalingen inzake interne controle, die voor de diensten van de gemeente van toepassing 
zullen zijn, zijn ook van toepassing op het Autonoom Gemeentebedrijf. 
 
HOOFDSTUK 7 - ALGEMENE BEPALINGEN 
 
Art. 13. – Tarifering 
 
Het Autonoom Gemeentebedrijf hanteert de tarieven voor het verstrekken van leveringen en 
diensten die door de gemeenteraad zijn goedgekeurd. Het Autonoom Gemeentebedrijf 
formuleert daartoe een voorstel van tarieven, waarover de gemeenteraad zich uitspreekt.  
 
In dat verband zal de gemeente de toegangsprijzen tot infrastructuren kunnen begrenzen 
opdat de infrastructuren toegankelijk zouden zijn voor iedereen en de beperkte 
toegangsprijzen subsidiëren (middels prijssubsidies). De modaliteiten en de berekeningswijze 
van de prijssubsidies worden vastgesteld in een apart prijssubsidiereglement. 
 
Art. 14. - Gedragsregels 
 
Het Autonoom Gemeentebedrijf voert haar dienstverlenende taken uit te goeder trouw, in 
overeenstemming met haar statuten en deze beheersovereenkomst, en met de algemene 
beginselen van behoorlijk bestuur.  
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Art. 15. – Presentiegelden en kosten 
 
De leden van de raad van bestuur en het directiecomité van het Autonoom Gemeentebedrijf 
ontvangen geen presentiegeld voor het bijwonen van vergaderingen.  
 
Kosten gemaakt door de leden van de raad van bestuur en het directiecomité worden 
terugbetaald. Er worden echter geen andere kosten terugbetaald dan deze die aan 
gemeenteraadsleden worden terugbetaald. Er worden geen kosten terugbetaald die reeds 
door het gemeentebestuur vergoed worden. 
 
Art. 16. - Verzoeningsprocedure 
 
Onverminderd de bepalingen van het artikel 13 van deze overeenkomst, wordt, ingeval van 
overmacht of in het algemeen belang, of indien het Autonoom Gemeentebedrijf of de 
gemeente ernstig en op voortdurende wijze zou tekortkomen aan de verplichtingen die uit 
deze overeenkomst voortvloeien en daardoor de realisatie van de projecten en opdrachten in 
het gedrang zou brengen, zo spoedig mogelijk voorzien in een vergadering van het 
overlegorgaan. 
 
Op de eerste vergadering van het overlegorgaan in het kader van de verzoeningsprocedure, 
maakt de partij die de betwisting heeft ingediend, een voorstel van akkoord over, dat samen 
met een dossier houdende motivering, als basis dient voor de onderhandelingen aangaande 
de betwisting. De partijen trachten te goeder trouw en met inachtneming van de redelijke 
belangen van de andere partij te onderhandelen met het oog op een minnelijke regeling. 
Indien een voorstel van akkoord wordt bereikt, zal dit door de partijen schriftelijk worden 
vastgesteld. 
 
Bij gebreke aan een oplossing in het overlegorgaan in de verzoeningsprocedure binnen een 
termijn van dertig (30) kalenderdagen na de eerste samenkomst, kan de meest gerede partij 
de betwisting voorleggen aan de bevoegde rechtbank overeenkomstig het bepaalde in het 
artikel 20. 
 
Art. 17. Rapportering en informatieverstrekking  
 
Overeenkomstig de statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf maakt het Autonoom 
Gemeentebedrijf een meerjarenplan en een budget op overeenkomstig de regels die gelden 
voor het meerjarenplan en het budget van de gemeente. Het meerjarenplan en het budget 
moeten worden goedgekeurd door de gemeenteraad. 
 
De jaarrekening is onderworpen aan de revisorale controle.  
 
Art. 18. - Beëindiging van de Overeenkomst 
 
De partijen kunnen in onderling overleg een einde maken aan deze overeenkomst.  
 
De partijen kunnen ingeval van beëindiging van deze overeenkomst schriftelijke afspraken 
maken over de overdracht van de lopende verbintenissen door het Autonoom 
Gemeentebedrijf aan de gemeente. 
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Art. 19. - Toepasselijk recht en rechtsmacht 
 
§1. - Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht. 
 
§2. - Alle geschillen met betrekking tot de geldigheid, de interpretatie, de uitvoering en de 
beëindiging van deze overeenkomst behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de 
rechtbanken van Antwerpen. 
 
Art. 20. - Overdracht 
 
Het Autonoom Gemeentebedrijf mag noch deze overeenkomst, noch enig recht of verbintenis 
uit deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk overdragen zonder voorafgaandelijke 
schriftelijke toestemming van de gemeente. 
 
Art. 21. - Aanpassing aan wijziging van de regelgeving 
 
Partijen zullen deze overeenkomst aanpassen aan elke wijziging in de toepasselijke 
regelgeving. Zij zullen er alsdan naar streven om het globale financiële evenwicht vervat in 
deze overeenkomst maximaal te behouden. 
 
Art. 22. – Uitvoeringsmodaliteiten 
 
Met het oog op de uitvoering, vervollediging en verfijning van deze overeenkomst, kunnen de 
Partijen bijlagen sluiten die aan deze overeenkomst zullen worden gehecht. 
 
Art. 23. - Verzaking - Cumulatieve rechten 
 
Verzuim of vertraging in de uitoefening door de partijen van enig recht uit deze overeenkomst 
houdt geen verzaking in aan dat recht, en evenmin zal enige gedeeltelijke uitoefening van 
zulk recht de verdere uitoefening van dit recht of de uitoefening van elk ander recht uitsluiten. 
 
De rechten die uitdrukkelijk zijn voorzien in deze overeenkomst zijn cumulatief en sluiten 
geen andere wettelijk voorziene rechten uit, tenzij in deze overeenkomst anders bepaald. 
 
Art. 24. - Splitsbaarheid 
 
Elke bepaling van deze overeenkomst die nietig, ongeldig, verboden of onafdwingbaar zou 
zijn in om het even welke rechtsorde zal geen rechtskracht en uitwerking hebben in die 
rechtsorde, zonder echter de overige bepalingen van deze overeenkomst in deze of enige 
andere rechtsorde ongeldig te maken of hun geldigheid of afdwingbaarheid aan te tasten. 
Partijen zullen in dat geval die nietige, ongeldige, verboden of onafdwingbare bepaling te 
goeder trouw vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk hetzelfde effect heeft. 
 
Deze overeenkomst wordt opgemaakt te Kalmthout in twee exemplaren waarvan elke partij 
erkent één origineel te hebben ontvangen. 
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Kalmthout, 29 november 2016, 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Vaststelling van het meerjarenplan 2016-2021.  
 
Bestuurder Hans de Schepper (Groen) vervoegt de zitting om 19.35 uur. 
 
Bestuurder Nick Brosens (N-VA) vervoegt de zitting om 19.36 uur. 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, meer bepaald het artikel 
243; 
 
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 besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en 
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn, en latere wijzigingen; 
 
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 

 
 
 
Voor de gemeente Kalmthout 
 
 
 
 
 
Lukas Jacobs  
Burgemeester - voorzitter 
 
 
 
 
 
 
Vincent Gabriels 
Gemeentesecretaris 
 
 

 
 
 
Voor het Autonoom Gemeentebedrijf 
Kalmthout 
 
 
 
 
Maarten De Bock 
Voorzitter raad van bestuur AGB 
Kalmthout 
 
 
 
 
 
Vincent Gabriels 
Secretaris raad van bestuur AGB 
Kalmthout “ 
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rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn, en latere wijzigingen; 
 
Gelet op de omzendbrief BB 2013/4 van 22 maart 2013 betreffende de strategische 
meerjarenplanning en budgettering volgens de beleids- en beheerscyclus; 
 
Gelet op de omzendbrief BB 2013/7 van 6 september 2013 betreffende de digitale 
rapportering over de beleids- en beheerscyclus; 
 
Gelet op de omzendbrief BB 2013/8 van 18 oktober 2013 betreffende de veralgemeende 
invoering van de beleids- en beheerscyclus; 
 
Gelet op de omzendbrief BB 2015/2 van 10 juli 2015 betreffende de aanpassing van de 
meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2016; 
 
Gelet op de omzendbrief BB 2016/2 van 19 juli 2016 betreffende de aanpassing van de 
meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2017; 
 
Gelet op het ontwerp van meerjarenplan 2016-2021 van het Autonoom Gemeentebedrijf 
Kalmthout; 
 
Gelet op de toelichting bij het ontwerp van meerjarenplan 2016-2021 door de financieel 
beheerder van het gemeentebestuur tijdens de raadscommissie Financieel Beleid van 14 
november 2016; 
 
Gelet op de gevoerde bespreking; 
 
BESLUIT: unaniem. 
 
Artikel. 1.- 
De raad van bestuur stelt het meerjarenplan 2016-2021 voor het Autonoom Gemeentebedrijf 
Kalmthout vast. 
 
Art. 2.- 
Het meerjarenplan 2016-2021 van het AGB Kalmthout wordt aan de gemeenteraad in zitting 
van heden voorgelegd ter goedkeuring. 
 
Art. 3.- 
De beleidsrapporten worden digitaal gerapporteerd aan de Vlaamse overheid. 
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3. Vaststelling van het budget voor het dienstjaar 2016.  
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, meer bepaald het artikel 
243; 
 
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 besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en 
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn, en latere wijzigingen; 
 
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 
rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn, en latere wijzigingen; 
 
Gelet op de omzendbrief BB 2013/4 van 22 maart 2013 betreffende de strategische 
meerjarenplanning en budgettering volgens de beleids- en beheerscyclus; 
 
Gelet op de omzendbrief BB 2013/7 van 6 september 2013 betreffende de digitale 
rapportering over de beleids- en beheerscyclus; 
 
Gelet op de omzendbrief BB 2013/8 van 18 oktober 2013 betreffende de veralgemeende 
invoering van de beleids- en beheerscyclus; 
 
Gelet op de omzendbrief BB 2015/2 van 10 juli 2015 betreffende de aanpassing van de 
meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2016; 
 
Gelet op het ontwerp van budget voor het dienstjaar 2016 van het Autonoom Gemeentebdrijf 
Kalmthout; 
 
Gelet op de toelichting bij het budget 2016 voor het AGB Kalmthout door de financieel 
beheerder van het gemeentebestuur tijdens de raadscommissie Financieel Beleid van 14 
november 2016; 
 
Gehoord de voorzitter; 
 
Gelet op de gevoerde bespreking; 
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BESLUIT: unaniem. 
 
Artikel. 1.- 
De raad van bestuur stelt het budget voor het dienstjaar 2016 voor het Autonoom 
Gemeentebedrijf Kalmthout vast. 
 
Art. 2.- 
Het budget van het AGB Kalmthout voor het dienstjaar 2016 wordt aan de gemeenteraad 
voorgelegd ter goedkeuring. 
 
Art. 3.- 
De beleidsrapporten worden digitaal gerapporteerd aan de Vlaamse overheid. 
 

4. Vaststelling van het budget voor het dienstjaar 2017. 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, meer bepaald het artikel 
243; 
 
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 besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en 
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn, en latere wijzigingen; 
 
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 
rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn, en latere wijzigingen; 
 
Gelet op de omzendbrief BB 2013/4 van 22 maart 2013 betreffende de strategische 
meerjarenplanning en budgettering volgens de beleids- en beheerscyclus; 
 
Gelet op de omzendbrief BB 2013/7 van 6 september 2013 betreffende de digitale 
rapportering over de beleids- en beheerscyclus; 
 
Gelet op de omzendbrief BB 2013/8 van 18 oktober 2013 betreffende de veralgemeende 
invoering van de beleids- en beheerscyclus; 
 
Gelet op de omzendbrief BB 2016/2 van 19 juli 2016 betreffende de aanpassing van de 
meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2017; 
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Gelet op het ontwerp van budget voor het dienstjaar 2017 van het Autonoom 
Gemeentebedrijf Kalmthout; 
 
Gelet op de toelichting bij het budget 2017 voor het AGB Kalmthout door de financieel 
beheerder van het gemeentebestuur tijdens de raadscommissie Financieel Beleid van 14 
november 2016; 
 
Gehoord de voorzitter; 
 
Gelet op de gevoerde bespreking; 
 
BESLUIT: unaniem. 
 
Artikel. 1.- 
De raad van bestuur stelt het budget voor het dienstjaar 2017 voor het Autonoom 
Gemeentebedrijf Kalmthout vast. 
 
Art. 2.- 
Het budget van het AGB Kalmthout voor het dienstjaar 2017 wordt aan de gemeenteraad 
voorgelegd ter goedkeuring. 
 
Art. 3.- 
De beleidsrapporten worden digitaal gerapporteerd aan de Vlaamse overheid. 
 

5. Goedkeuring van het voorstel van tariefreglement voor het gemeentelijk zwembad. 
 
Bestuurder Sigrid Van Heybeeck (N-VA) vervoegt de zitting om 19.40 uur. 
 
Gelet op het artikel 170, § 4, van de Grondwet; 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het raadsbesluit en het besluit van de raad van bestuur van het Autonoom 
Gemeentebedrijf Kalmthout (afgekort AGB Kalmthout) van 20 juni 2016 betreffende de 
vestiging van een erfpacht voor het gemeentelijk zwembad; dat het AGB Kalmthout sinds 1 
juli 2016 het gemeentelijk zwembad beheert en exploiteert; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad in zitting van 24 oktober 2016 over de goedkeuring 
van de notariële akte voor de vestiging van een erfpacht voor het gemeentelijk zwembad;  
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 23 februari 2015 over de retributie voor het 
gemeentelijk zwembad; dat het nodig is dat deze retributie door de gemeenteraad wordt 
ingetrokken, omdat het zwembad beheerd wordt door het AGB en het AGB instaat voor de 
tarifering van de gebouwen die zij exploiteert; 
 
Gelet op het artikel 14 van de beheersovereenkomst tussen de gemeente en het AGB 
Kalmthout, goedgekeurd door de raad van bestuur van het AGB in zitting van heden, dat stelt 
dat het Autonoom Gemeentebedrijf de tarieven hanteert voor het verstrekken van leveringen 
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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 het noodzakelijk is een tarief te heffen voor het gebruik van de 
gemeentelijke zwembadinrichting om het hoofd te bieden aan de steeds stijgende 
onderhouds- en uitbatingskosten die dergelijke inrichting met zich brengt; 
 
Overwegende dat de inwoners van Kalmthout op een indirecte wijze reeds bijdragen tot de 
ontwikkeling van de gemeentelijke basisinfrastructuur door het betalen van de aanvullende 
personenbelasting en opcentiemen op de onroerende voorheffing;  
 
Overwegende dat de Kalmthoutse verenigingen bezig op het vlak van watergebonden 
activiteiten bijdragen tot de goede naam en werking van het gemeentelijk zwembad; dat het 
AGB Kalmthout verenigingen van binnen de gemeente wenst te ondersteunen en er dus een 
differentiatie is tussen de toegangsprijs voor verenigingen die gevestigd zijn in Kalmthout en 
verenigingen die van buiten de gemeente afkomstig zijn;  
 
Overwegende dat er een differentiatie wordt gemaakt tussen de toegangsprijs voor leerlingen 
van Kalmthoutse scholen en niet-Kalmthoutse scholen; dat deze differentiatie gebaseerd is 
op het feit dat het bestuur in het kader van lokaal flankerend onderwijsbeleid alle scholen die 
gevestigd zijn op ons grondgebied wenst te ondersteunen; 
 
Overwegende dat het voorstel van tariefreglement besproken werd tijdens de 
raadscommissie Financieel Beleid van maandag 14 november 2016; 
 
Gelet op het voorstel van het directiecomité van het AGB Kalmthout; 
 
Gehoord de voorzitter; 
 
BESLUIT: met 16 jastemmen vanwege M. De Bock, J. Oerlemans, D. Van Peel, H. De 
Schepper, F. Dierckx, B. Veraart, S. de Koning, M. Beyers, S. Van Looveren, D. Van Aert, R. 
Francken, L. Peeters, S. Lathouwers, S. Hoppenbrouwers, J. Van den Bergh en L. Jacobs en 
8 neenstemmen vanwege D. Cleiren, J. Duerloo, C. De Rydt, S. Van Heybeeck, N. Brosens, 
V. De Block, P. Brosens en J. Van Esbroeck. 
 
Artikel 1.-  
De raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout stelt voor dat ten bate 
van het AGB Kalmthout voor een termijn beginnend op 1 juli 2016 en eindigend op 31 
december 2019 een tarief (inclusief BTW) wordt geheven op het gebruik van de 
zwembadinrichting.  
 
Art. 2.-  
De raad van bestuur van het AGB Kalmthout stelt volgende tarieven (inclusief belasting op de 
toegevoegde waarde) voor:  

 kinderen gemeente Kalmthout t/m 13 j. en mindervaliden: 1 euro  

 volwassenen gemeente Kalmthout: 1,50 euro 

 55 + van de gemeente Kalmthout: 1 euro  

 10-beurtenkaart kinderen t/m 13 j.+mindervaliden: 8 euro  
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 10-beurtenkaart inwoners Kalmthout: 13 euro  

 10-beurtenkaart 55+ v/d gemeente Kalmthout: 9 euro  

 individueel jaarabonnement inwoner Kalmthout: 60 euro 

 gezinsjaarabonnementen inwoners Kalmthout: 90 euro  
 

 kinderen t/m 13 j. niet-inwoner Kalmthout: 2 euro  

 volwassenen van buiten de gemeente: 3,50 euro  

 10-beurtenkaart kinderen t/m 13 j.niet-inwoner: 18 euro  

 10-beurtenkaart inwoners buiten Kalmthout: 32 euro  

 individueel jaarabonnement niet-inwoner Kalmthout: 120 euro 

 gezinsjaarabonnementen niet-inwoners Kalmthout: 180 euro  

 schooltarief Kalmthoutse scholen: 0,25 euro/leerling/begonnen kwartier  

 schooltarief niet-Kalmthoutse scholen: 0,75 euro/leerling/begonnen kwartier 
 

 erkende watersportverenigingen Kalmthout: 20 euro/uur 

 erkende watersportvereniging Kalmthout met eigen redder: 15 euro/uur  

 erkende watersportvereniging Kalmthout 1 baan: 5 euro/uur 

 erkende watersportverenging Kalmthout ½ kikkerbad: 5 euro/uur 

 andere verenigingen van Kalmthout: 40 euro/uur  

 verenigingen van buiten Kalmthout: 65 euro/uur  

 gehandicaptenverenigingen Kalmthout (per uur): 14 euro/uur 
 

 badmuts: 2,5 euro 

 brevetten: 1,25 euro 

 haardrogers: 0,20 euro 

 privé lesgevers uit Kalmthout: 25 euro/jaar 

 privé lesgevers van buiten Kalmthout: 50 euro/jaar.  
 
Art. 3.-  
Dit tarief zal contant geëist worden tegen afgifte van tickets, abonnementskaarten of kwijting, 
die op elk verzoek van het toezichthoudend personeel dienen vertoond te worden.  
 
Art. 4.-  
In geval van betwisting zal de invordering van het tarief geschieden bij wijze van burgerlijke 
rechtsvordering.  
 
Art. 5.- 
Dit tariefreglement zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteraad. 
 
Art. 6.- 
Een kopie van deze beslissing wordt bezorgd aan de toezichthoudende overheid. 
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6. Goedkeuring van het voorstel van tariefreglement voor zwemlessen ingericht door de 
gemeentelijke sportdienst. 

 
Gelet op het artikel 170, § 4, van de Grondwet; 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het raadsbesluit en het besluit van de raad van bestuur van het Autonoom 
Gemeentebedrijf Kalmthout (afgekort AGB Kalmthout) van 20 juni 2016 betreffende de 
vestiging van een erfpacht voor het gemeentelijk zwembad; dat het AGB Kalmthout sinds 1 
juli 2016 het gemeentelijk zwembad beheert en exploiteert; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad in zitting van 24 oktober 2016 over de goedkeuring 
van de notariële akte voor de vestiging van een erfpacht voor het gemeentelijk zwembad;  
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 23 december 2013 over de retributie voor de 
zwemlessen ingericht door de gemeente; dat het nodig is dat deze retributie door de 
gemeenteraad wordt ingetrokken, omdat het zwembad beheerd wordt door het AGB; 
 
Gelet op het artikel 14 van de beheersovereenkomst tussen de gemeente en het AGB 
Kalmthout, goedgekeurd door de raad van bestuur van het AGB van heden, 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 het noodzakelijk is een tarief te heffen voor het gebruik van de 
gemeentelijke zwembadinrichting om het hoofd te bieden aan de steeds stijgende 
onderhouds- en uitbatingskosten die dergelijke inrichting met zich brengt; 
 
Overwegende dat de inwoners van Kalmthout op een indirecte wijze reeds bijdragen tot de 
ontwikkeling van de gemeentelijke basisinfrastructuur door het betalen van de aanvullende 
personenbelasting en opcentiemen op de onroerende voorheffing;  
 
Overwegende dat het voorstel van tariefreglement voor de zwemlessen ingericht door de 
gemeentelijke sportdienst besproken werd tijdens de raadscommissie Financieel Beleid van 
maandag 14 november 2016; 
 
Gelet op het voorstel van het directiecomité van het AGB Kalmthout; 
 
Gehoord de voorzitter; 
 
BESLUIT: met 16 jastemmen vanwege M. De Bock, J. Oerlemans, D. Van Peel, H. De 
Schepper, F. Dierckx, B. Veraart, S. de Koning, M. Beyers, S. Van Looveren, D. Van Aert, R. 
Francken, L. Peeters, S. Lathouwers, S. Hoppenbrouwers, J. Van den Bergh en L. Jacobs en 
8 neenstemmen vanwege D. Cleiren, J. Duerloo, C. De Rydt, S. Van Heybeeck, N. Brosens, 
V. De Block, P. Brosens en J. Van Esbroeck. 
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Artikel 1.-  
De raad van bestuur van het AGB Kalmthout stelt voor dat ten bate van het Autonoom 
Gemeentebedrijf Kalmthout voor een termijn beginnend op 1 juli 2016 en eindigend op 31 
december 2019 een tarief wordt geheven op de deelname aan de door de gemeentelijke 
sportdienst georganiseerde zwemlessen.  
 
Art. 2.-  
Voor deelname aan de zwemlessen in het gemeentelijk zwembad tijdens de paasvakantie en 
de zomervakantie die bestaan uit 10 lessen van 1 uur, wordt het tarief voorgesteld als volgt:  

- 20 euro, inclusief inkom en inclusief belasting op de toegevoegde waarde, voor 
kinderen uit de gemeente Kalmthout,  

- 38 euro, inclusief inkom en inclusief belasting op de toegevoegde waarde, voor 
kinderen van buiten de gemeente.  

 
Art. 3.-  
Dit tarief zal contant geëist worden tegen afgifte van een kwijting. Zo nodig geschiedt de 
invordering van het tarief bij wijze van burgerlijke rechtsvordering.  
 
Art. 4.- 
Dit tarief wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. 
 
Art. 5.- 
Een kopie van deze beslissing wordt bezorgd aan de toezichthoudende overheid. 
 
7. Goedkeuring van het prijssubsidiereglement voor het gemeentelijk zwembad. 
 
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 artikel 14 van de beheersovereenkomst tussen de gemeente en het Autonoom 
Gemeentebedrijf Kalmthout, zoals goedgekeurd door de raad van bestuur in zitting van 
heden; dat dit artikel stelt dat de gemeente de toegangsprijzen tot infrastructuren kan 
begrenzen opdat de infrastructuren toegankelijk zouden zijn voor iedereen en de beperkte 
toegangsprijzen subsidiëren middels prijssubsidies; dat de modaliteiten en de 
berekeningswijze van de prijssubsidies worden vastgesteld in een apart 
prijssubsidiereglement; 
 
Overwegende dat het past afspraken te maken over de prijssubsidies die de gemeente 
toekent aan het AGB om het AGB Kalmthout haar dienstverlening met betrekking tot de 
exploitatie van het gemeentelijk zwembad te kunnen uitvoeren; 
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Gelet op de bespreking van het ontwerp van prijssubsidiereglement voor het gemeentelijk 
zwembad tijdens de raadscommissie Financieel Beleid van maandag 14 november 2016; 
 
Gelet op het feit dat de voorzitter voorstelt om de prijssubsidiefactor te verhogen van 1,25 
naar 1,26; dat de andere bestuurders zich akkoord verklaren met dit voorstel; 
 
BESLUIT: unaniem. 
 
Artikel 1.- 
De raad van bestuur keurt het prijssubsidiereglement voor het gemeentelijk zwembad goed. 
Het reglement geldt voor de periode van 1 juli 2016 tot en met 31 december 2016. 
 
Het prijssubsidiereglement gaat hierbij integraal als bijlage. 
 
Art. 2.- 
Het prijssubsidiereglement wordt tevens ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad in 
zitting van heden. 
 
 

 
“PRIJSSUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET GEMEENTELIJK ZWEMBAD. 

 

  
 
TUSSEN 

I. De gemeente Kalmthout, gevestigd te Kerkeneind 13, 2920 Kalmthout, 
vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen, voor wie 
optreden, de heer Lukas Jacobs, burgemeester en de heer Vincent Gabriels, 
gemeentesecretaris. 
 

EN 

II. Het Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout, met zetel te Kerkeneind 13, 2920 
Kalmthout, opgericht bij Besluit van de Gemeenteraad van de gemeente Kalmthout 
van 20 juni 2016 en rechtspersoonlijkheid verkregen ingevolge de goedkeuring door 
de oprichting door de Vlaamse Minister van Binnenlandse aangelegenheden van 26 
september 2016, waarvan de kennisgeving van de oprichting is verschenen in het 
Belgisch Staatsblad van 10 oktober 2016 hier vertegenwoordigd door de raad van 
bestuur, voor wie optreedt de heer Maarten De Bock, handelend in uitvoering van het 
besluit van de raad van bestuur van 20 juni 2016 

 
wordt overeengekomen dat de gemeente Kalmthout prijssubsidies zal toekennen aan het 
Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout voor het verlenen van recht op toegang aan 
gebruikers van het zwembad.  
 
Dit prijssubsidiereglement legt de toekenning van deze prijssubsidies vast en geldt voor de 
periode vanaf 1 juli 2016 tot en met 31 december 2016. 
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VOORWAARDEN  

 Het Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout heeft haar inkomsten en uitgaven geraamd 
voor een periode van 6 maanden, i.e. van 1 juli 2016 tot en met 31 december 2016 (zie 
bijlage). Op basis van deze ramingen heeft het Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout 
vastgesteld dat de inkomsten uit recht op toegang tot het zwembad minstens EUR 
100.550 (exclusief 6% btw) voor bovenvermelde periode moeten bedragen om 
economisch rendabel te zijn. 
 
Om economisch rendabel te zijn, wenst het Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout vanaf 
1 juli 2016 de voorziene toegangsprijzen (exclusief btw) voor recht op toegang tot het 
zwembad te vermenigvuldigen met een factor 1,26. De gemeente Kalmthout erkent dat 
het Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout, op basis van deze ramingen, de voorziene 
toegangsprijzen (exclusief btw) voor recht op toegang tot het zwembad moet 
vermenigvuldigen met een factor 1,26 om economisch rendabel te zijn. 

Rekening houdend met de sportieve en sociale functie van het zwembad wenst de 
gemeente Kalmthout dat er geen prijsverhogingen doorgevoerd worden ten aanzien van 
gebruikers van het zwembad. De gemeente Kalmthout wenst immers de toegangsgelden 
te beperken opdat het zwembad toegankelijk is voor iedereen.  
 
De gemeente Kalmthout verbindt er zich toe om voor de periode vanaf 1 juli 2016 tot en 
met 31 december 2016 deze beperkte toegangsgelden te subsidiëren middels de 
toekenning van prijssubsidies. De waarde van de prijssubsidie toegekend door de 
gemeente Kalmthout bedraagt de prijs (exclusief btw) die de gebruiker voor recht op 
toegang betaalt, vermenigvuldigd met een factor 1,26. 
 

 Deze gesubsidieerde toegangsgelden (exclusief 6% btw) kunnen steeds geherevalueerd 
worden tijdens de periode van 1 juli 2016 t.e.m. 31 december 2016 in het kader van een 
periodieke evaluatie van de exploitatieresultaten van het autonoom gemeentebedrijf 
Kalmthout. In de mate er een prijssubsidieaanpassing noodzakelijk is, zal de gemeente 
Kalmthout deze steeds documenteren (bv. aan de hand van een 
gemeenteraadsbeslissing). 
 

 Het Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout moet op de 5de werkdag van elke maand de 
gemeente Kalmthout een overzicht bezorgen van het aantal gebruikers waaraan recht op 
toegang is verleend tot het zwembad tijdens de voorbije maand. Dit overzicht dient tevens 
het bedrag aan te betalen prijssubsidies te bevatten. De afrekening van deze 
prijssubsidies zal gebeuren middels de uitreiking van een debet nota die het Autonoom 
Gemeentebedrijf Kalmthout uitreikt aan de gemeente Kalmthout. De gemeente Kalmthout 
dient deze debet nota te betalen aan het Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout binnen 
de 30 werkdagen na ontvangst. 
 

 Een nieuw prijssubsidiereglement geldig vanaf 1 januari 2017 zal worden onderhandeld 
tussen de gemeente Kalmthout en het autonoom gemeentebedrijf Kalmthout vóór 1 
februari 2017. 
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Bijlage: 

Raming van de inkomsten en uitgaven m.b.t. het zwembad voor een periode van 6 maanden, 
i.e. vanaf 1 juli 2016 tot 31 december 2016. 

Budgetramingen staan inclusief BTW. Deze moet eruit gehaald worden. 

Kost:  78.000 euro  uitgaven 

   20.000 euro  afschrijvingen 

   1.850 euro verworpen uitgaven 

   700 euro belastingen 

Totaal:  100.550 euro 

 

Opbrengst: 80.000 euro 

Factor:  1,25”  

 
 
 
 

Voor de gemeente Kalmthout 
 
 
 
 
__________________________ 
Naam:  
Hoedanigheid:  
 
 
 
 
_________________________ 
Naam:  
Hoedanigheid:  
 
 
 
Te Kalmthout, 29 november 2016. 
 

Voor het Autonoom Gemeentebedrijf 
Kalmthout 
 
 
 
__________________________ 
Naam:  
Hoedanigheid:  
 
 
 
 
____________________________ 
Naam:  
Hoedanigheid:  
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8. Goedkeuring van de overeenkomst voor de aanneming van diensten voor het gemeentelijk 
zwembad. 
 

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; 
 
Overwegende dat het AGB Kalmthout vanaf 1 juli 2016 belast is met het beheer en de 
exploitatie van het gemeentelijk zwembad; 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 gemeentelijk zwembad; 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 dienstver-
lening wordt geregeld in een aparte overeenkomst; 
 
Gehoord de voorzitter; 
 
BESLUIT: unaniem. 
 
Artikel 1.- 
De raad van bestuur keurt de overeenkomst voor de aanneming van diensten voor het 
gemeentelijk zwembad goed. 
 
Deze overeenkomst gaat hierbij integraal als bijlage en treedt in werking op 1 juli 2016. 
 
Art. 2.- 
De overeenkomst voor de aanneming van diensten wordt tevens ter goedkeuring voorgelegd 
aan de gemeenteraad in zitting van heden. 
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OVEREENKOMST VAN AANNEMING VAN DIENSTEN  

 

 
TUSSEN 

Het Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout, met zetel te Kerkeneind 13, 2920 Kalmthout, 
opgericht bij besluit van de gemeenteraad van de gemeente Kalmthout van 20 juni 2016 en 
rechtspersoonlijkheid verkregen ingevolge de goedkeuring door de oprichting door de 
Vlaamse Minister van Binnenlandse aangelegenheden van 26 september 2016 waarvan de 
kennisgeving van de oprichting is verschenen in het Belgisch Staatsblad van 10 oktober 2016 
hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de raad van bestuur, voor wie optreedt de heer 
Maarten De Bock, voorzitter, handelend in uitvoering van het besluit van de raad van bestuur 
van 20 juni 2016; 

Hierna ‘AGB Kalmthout’ genoemd; 

EN 

De gemeente Kalmthout, met zetel te Kerkeneind 13, 2920 Kalmthout, hier vertegenwoordigd 
door het college van burgemeester en schepenen, voor wie optreden de heer Lukas Jacobs, 
burgemeester, en de Vincent Gabriels, gemeentesecretaris. 

Hierna ‘gemeente’ genoemd. 

‘AGB Kalmthout’ en ‘gemeente’ worden hierna samen ‘partijen’ genoemd. 

OVERWEGENDE DAT: 

 het AGB Kalmthout, conform haar statutair doel, belast is met het beheer en de 
exploitatie, onder bezwarende titel, van sport- en culturele infrastructuur; 

 het AGB Kalmthout vanaf 1 juli 2016 het zwembad zal exploiteren binnen het 
toepassingsgebied van de btw; 

 het AGB Kalmthout in het kader van bovenvermelde activiteiten beroep wenst te doen 
op bepaalde dienstverlening van de gemeente; 

 de gemeente Kalmthout beschikt over het nodige gekwalificeerde personeel om in te 
staan voor de professionele dienstverlening terzake. 
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WORDT HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN: 

Artikel 1 – Definities 

Partijen komen overeen dat volgende termen en begrippen in het kader van onderhavige 
overeenkomst volgende betekenis en inhoud zullen hebben: 
 

“Datum van 
Inwerkingtreding” 

 

betekent 1 juli 2016. 

“Diensten” 

 

betekent de diensten die de gemeente aan het AGB 
Kalmthout dient te verstrekken onder deze 
overeenkomst, zoals gedetailleerd in bijlage 1 van 
deze overeenkomst; 

“Geschil” betekent elk geschil, dispuut, onenigheid of aanspraak 
die betrekking heeft op, ontstaat uit of naar aanleiding 
van de huidige overeenkomst, inbegrepen, onder 
meer, de totstandkoming, geldigheid, bindend 
karakter, interpretatie, uitvoering, verbreking of 
beëindiging van onderhavige overeenkomst, evenals 
buiten-contractuele aanspraken en/of vorderingen; 

“Overeenkomst” betekent onderhavige overeenkomst, inclusief haar 
bijlagen en aanpassingen, zoals deze van tijd tot tijd 
kunnen worden gewijzigd overeenkomstig de 
procedure uiteengezet in het artikel 10.2 van deze 
overeenkomst; 

“Overmacht” betekent elke gebeurtenis buiten elke redelijke 
controle van de uitvoerende partij, inclusief, maar niet 
beperkt tot, arbeidsrechtelijke geschillen of algemene 
sectoriële stakingen die plaatsvinden ongeacht enige 
gepaste, juridische of andere handelingen 
ondernomen door de betrokken partij m.h.o. op het 
voorkomen ervan, overstroming, brand, beperkingen 
opgelegd door een overheidsinstantie; 

“Vergoeding” betekent de bedragen door het AGB Kalmthout 
verschuldigd aan de gemeente onder deze 
overeenkomst. 
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Artikel 2 – Voorwerp 

2.1 Het AGB Kalmthout stelt hierbij de gemeente aan, die uitdrukkelijk aanvaardt, om de 
diensten te verstrekken aan het AGB Kalmthout vanaf de datum van inwerkingtreding 
en voor de duur van onderhavige overeenkomst en dit overeenkomstig de voorwaarden 
en modaliteiten zoals hieronder uiteengezet. 

 
2.2 Op uitdrukkelijk verzoek van het AGB Kalmthout, kunnen partijen overeenkomen dat 

additionele diensten zullen worden verstrekt door de gemeente. Partijen zullen, 
voorafgaandelijk aan de aanvang van dergelijke additionele diensten, de 
leveringsvoorwaarden overeenkomen. Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, 
zal dergelijke overeenkomst aan deze overeenkomst worden gehecht bij wijze van 
appendix en zal deze een integraal deel van deze overeenkomst uitmaken. 

 
2.3    De hierboven vermelde diensten kunnen van tijd tot tijd aangepast worden, mits 

onderling akkoord van de partijen bij onderhavige overeenkomst. 
 
2.4 De diensten worden in principe ten kosteloze titel geleverd behoudens in het hierna 

vermelde geval. De gemeente behoudt zich het recht voor om een redelijke Vergoeding 
voor de diensten aan te rekenen op basis van de werkelijke kosten indien en in de mate 
zij dit om budgettaire redenen aangewezen of verplicht zou achten. De gemeente zal, 
indien dat geval zich voordoet, hiertoe schriftelijk een voorstel richten aan het AGB 
Kalmthout, die niet kan weigeren dan om gegronde redenen. 

 
Artikel 3 – Rechten en verplichtingen van de gemeente 

3.1 De gemeente zal haar activiteiten naar eigen goeddunken organiseren en zoals zij dit 
gepast acht in het kader van de uitvoering van de diensten uiteengezet in deze 
overeenkomst. Te dien einde zal de gemeente bepalen onder welke omstandigheden 
en modaliteiten aangaande arbeidsuren, wijze van uitvoering van de diensten en 
middelen zij haar taak zal uitvoeren. 

 
3.2 Niettemin verbindt de gemeente zich ertoe dat zij, bij het verstrekken van de diensten, zal 

handelen in overeenstemming met de professionele normen gangbaar in de sector en 
alle redelijke inspanningen zal leveren om de diensten te verstrekken binnen de 
vooropgestelde tijdsbestekken. 

 
3.3 De gemeente dient zich te onthouden van alles wat haar verbintenissen in het kader van 

deze overeenkomst zou kunnen schaden. 
 
Artikel 4 – Verplichtingen van het AGB Kalmthout 

4.1 Het AGB Kalmthout verklaart en waarborgt uitdrukkelijk: 

- te zullen samenwerken met de gemeente en deze laatste te voorzien van enige en 
alle informatie en documentatie door haar verzocht en dit om de gemeente toe te 
laten de door haar opgenomen verplichtingen na te komen; 
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- op haar verzoek, de gemeente het nodige advies te verstrekken met betrekking tot 
bijzondere aandachtspunten in het kader van het verstrekken van de diensten.  
 

Artikel 5 – Wettelijke bepalingen - Naleving wet 
 
5.1 Elk van beide partijen stemt in geen beleid of activiteit te zullen ondernemen, noch ertoe 

aan te zetten of toe te staan, die onwettelijk is onder enige wetten, decreten, 
regelgevingen of reguleringen die van kracht zijn, of zouden zijn of aanleiding zouden 
geven tot het in strijd zijn van de andere partij bij de uitvoering van de huidige 
overeenkomst.  
 

Artikel 6 – Beperking aansprakelijkheid 
 
6.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen partijen, zal de aansprakelijkheid van 

de gemeente beperkt zijn tot de vergoeding van alle schade opgelopen door het AGB 
Kalmthout die veroorzaakt is door opzettelijke fout of grove nalatigheid van de 
gemeente. De gemeente zal in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor elke 
indirecte, incidentele en gevolgschade opgelopen door het AGB Kalmthout of voor 
gederfde winsten geleden door het AGB Kalmthout, en de aansprakelijkheid van de 
gemeente zal in elk geval niet hoger zijn dan de Vergoeding die deze laatste ontvangt 
voor de diensten die zulke schade hebben veroorzaakt of tot zulke schade hebben 
geleid. 

Artikel 7 – Duur en Beëindiging 
 
7.1 De diensten zullen worden verstrekt voor een onbepaalde duur, met ingang van datum 

van inwerkingtreding van deze overeenkomst. 
 
7.2 De overeenkomst kan evenwel door elk van de partijen eenzijdig worden opgezegd bij 

aangetekend schrijven aan de andere partij, mits inachtneming van een opzegperiode 
van 6 maanden. 

 
7.3 Onverminderd hetgeen bepaald in het artikel 7.2 kan de overeenkomst zonder 

aanmaning en zonder ingebrekestelling onmiddellijk beëindigd worden bij een 
opzettelijke fout of grove nalatigheid door middel van een aangetekend schrijven aan 
de andere partij. 

 
Artikel 8 – Overmacht 
 
8.1 Geen partij zal geacht worden inbreuk te hebben gepleegd op deze overeenkomst 

omwille van enig uitstel in de uitvoering, of enige tekortkoming in de prestatie van hun 
respectieve verplichtingen onder deze overeenkomst, indien het uitstel of de 
tekortkoming te wijten is aan een situatie van Overmacht. 

8.2 Indien een partij vertraging oploopt bij de uitvoering van haar contractuele 
verplichtingen ingevolge een situatie van overmacht, zal zij de andere partij onverwijld 
en schriftelijk op de hoogte brengen van de oorzaak van de vertraging en de verwachte 
duur ervan. Beide partijen zullen hun uiterste best doen om de gevolgen van de situatie 
van overmacht op hun verplichtingen te vermijden of te minimaliseren en zullen hun 
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contractuele verplichtingen zo spoedig als praktisch mogelijk uitvoeren na de opheffing 
van de situatie van overmacht en haar uitwerking. 

 
Artikel 9 – Kennisgeving 
 
9.1 Tenzij uitdrukkelijk voorzien in huidige overeenkomst, mogen alle schriftelijke 

mededelingen en notificaties vereist of toegestaan onder huidige overeenkomst 
plaatsvinden per e-mail. De notificatie van inbreuk of verzuim is slechts rechtsgeldig 
indien gedaan per aangetekend schrijven of aangetekend schrijven met bewijs van 
ontvangst, of per koerier met de indicatie van de inhoud aan de partij die dergelijke 
notificatie ontvangt op volgende adressen, of op dergelijk ander adres dat een partij 
schriftelijk heeft meegedeeld:  

 (a)  indien aan het AGB Kalmthout, aan: 

Autonoom gemeentebedrijf Kalmthout 
Kerkeneind 13 
2920 Kalmthout 

 

(b)  indien aan de gemeente, aan: 

Gemeente Kalmthout 
Kerkeneind 13 
2920 Kalmthout 

 
Artikel 10 – Algemene Bepalingen 
 
10.1 Huidige overeenkomst en al haar bijlagen maken met betrekking tot het voorwerp van 

onderhavige overeenkomst de volledige overeenkomst uit tussen partijen en overstijgen 
alle en enige voorafgaandelijke, schriftelijke en mondelinge afspraken en 
communicaties tussen partijen die in strijd zouden zijn met de bepalingen van deze 
overeenkomst. 

10.2  Tenzij uitdrukkelijk voorzien in deze overeenkomst, zal geen verdere overeenkomst, 
verbetering, aanpassing of wijziging aan onderhavige overeenkomst geldig of bindend 
zijn tenzij, uitdrukkelijk of anderszins, schriftelijk uitgevoerd uitgaande van de partijen 
door hun rechtsgeldig bevoegde aangestelden of vertegenwoordigers, tenzij 
uitdrukkelijk anders aangegeven. Van deze schriftvereiste kan alleen op schriftelijke 
wijze afstand worden gedaan. 

10.3 Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de nietigheid of niet-uitvoerbaarheid van één of 
meerdere bepalingen van onderhavige overeenkomst geen gevolgen hebben voor de 
geldigheid of uitvoerbaarheid van de overige bepalingen ervan.  

10.4 Partijen verbinden zich ertoe in een dergelijk geval te goeder trouw te zullen 
onderhandelen met het oog op het vervangen van de nietige of niet-uitvoerbare 
bepaling door een wederzijds aanvaardbare en wettelijk afdwingbare bepaling met – in 
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zoverre mogelijk – dezelfde inhoud en uitwerking als de nietige of niet-uitvoerbare 
bepaling. 

Artikel 11 – Toepasselijk recht en Jurisdictie 

11.1 Deze overeenkomst, alle wijzigingen hieraan en enige en alle geschillen die hieruit 
voortkomen worden exclusief beheerst door en dienen geïnterpreteerd te worden naar 
Belgisch recht. 

11.2 Partijen komen overeen dat alle geschillen die niet kunnen worden opgelost in der 
minne worden beslecht door de bevoegde administratieve instanties, dan wel door de 
rechtbanken en hoven van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen  die een 
exclusieve jurisdictie zullen hebben in dit opzicht. 

 

Opgemaakt op 29 november 2016 te Kalmthout in twee (2) originele exemplaren waarvan 
elke partij verklaart een exemplaar te hebben ontvangen. 

 

 

Voor het AGB Kalmthout 

 

 

________________________ 

Naam:  

Hoedanigheid: 

 

 

________________________ 

Naam:  

Hoedanigheid: 

 

Voor de gemeente Kalmthout 

 

 

 

__________________________ 
Naam:  

Hoedanigheid:  

 

 

________________________ 

Naam:  

Hoedanigheid: 
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Bijlage 1: Diensten 

De gemeente zal de volgende diensten verstrekken: 
 

A. Specifiek m.b.t. het zwembad 
 

1. Administratieve taken. 
Dit houdt in dat de gemeente Kalmthout instaat voor het verzorgen van alle 
administratieve taken die gepaard gaan met de exploitatie van het zwembad in 
naam en voor rekening van het AGB Kalmthout. 

 
Dit omvat eveneens het verzorgen van de permanentie van het onthaal 
(ontvangst bezoekers, het verstrekken van info aan de bezoekers, aanrekenen 
van toegangsgelden,… ) door de gemeente Kalmthout. 
 
De gemeente Kalmthout voert de boekhouding en daarmee verband houdende 
verplichtingen in naam en voor rekening van het AGB Kalmthout. 

 
2. Toezicht, programmatie en coördinatie. 

Dit houdt het toezicht in op de naleving van gebruiksreglementen en 
overeenkomsten alsook de programmatie, coördinatie en aansturing van de 
activiteiten georganiseerd in het gemeentelijk zwembad door de gemeentelijke 
sportdienst. 
 
Dit houdt ook het toezicht in op de goede uitvoering van welbepaalde 
dienstverlening verricht door derden-dienstverrichters. 
 
Vervolgens omvat dit ook de technische ondersteuning bij activiteiten 
georganiseerd in het gemeentelijk zwembad door de gemeentelijke 
sportdienst. 
 

3. Schoonmaak. 
De gemeente Kalmthout staat in voor de schoonmaak van alle accommodatie 
van het gemeentelijk zwembad. 
 

4. (Technische) onderhoud en aanleg. 
Dit omvat het verzorgen, aanleggen en onderhouden van de (technische) 
infrastructuur en de (groene) buitenvoorzieningen alsook het oplossen van 
(technische) problemen m.b.t. het zwembad. 
 
Dit houdt tevens het toezicht en de nodige administratieve ondersteuning in 
door de gemeente Kalmthout indien er gewerkt wordt met externe firma’s die 
door het AGB Kalmthout of het gemeentebestuur worden aangesteld.” 
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9. Goedkeuring van het reglement van inwendige orde voor de raad van bestuur van het 
Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout. 
 
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 artikel 15.1 van de statuten van het AGB Kalmthout dat stelt dat de raad van 
bestuur bevoegd is om binnen de perken van de statuten haar werking nader naar 
modaliteiten te regelen in een reglement van inwendige orde; 
 
Overwegende dat dit reglement van inwendige orde besproken werd tijdens de 
raadscommissie Financieel Beleid van maandag 14 november 2016; dat er door de 
aanwezige leden van de raad van bestuur een aantal voorstellen tot tekstwijziging werden 
geformuleerd; dat een aantal van deze wijzigingen ook werden aangebracht aan het 
voorliggende ontwerp van reglement inwendige orde voor de raad van bestuur van het AGB 
Kalmthout; 
 
Gelet op het voorstel van het directiecomité; 
BESLUIT: unaniem. 
 
Enig artikel.- 
De raad van bestuur keurt het reglement van inwendige orde goed. Dit reglement gaat hierbij 
integraal als bijlage. 
 

“Reglement van inwendige orde voor de raad van bestuur van 

het Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout. 
 

Artikel 1.- Bevoegdheden van de raad van bestuur. 
 
§1. De raad van bestuur is bevoegd voor alles wat niet uitdrukkelijk bij decreet, in de statuten 
of in de beheersovereenkomst aan de gemeenteraad is voorbehouden. 

 
§2. Behoudens indien deze bevoegdheden zijn voorbehouden aan de raad van bestuur, 
oefent het directiecomité het budgethouderschap uit zoals vermeld in het artikel 159 en 
verder van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, ook voor aangelegenheden van dagelijks 
bestuur zoals bepaald door de gemeenteraad van 21 juni 2007. Er is geen delegatie aan de 
gemeentesecretaris voorzien. 
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Onder dagelijks bestuur wordt verstaan: de overheidsopdrachten waarvoor krediet is 
goedgekeurd in het meerjarenplan en waarvan het bedrag voor de hele opdracht, zoals 
geraamd bij de bepaling van de procedure, niet hoger ligt dan het bedrag bedoeld in het 
artikel 105 §1 2° van het koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren 
van 15 juli 2011  
 
§3.Tenzij de raad van bestuur een bijzondere lastgeving verstrekt, en behoudens een andere 
regeling in de statuten of het reglement van inwendige orde, worden alle stukken en 
briefwisseling namens de raad van bestuur ondertekend door de voorzitter van de raad van 
bestuur en de secretaris van de raad van bestuur.  
 

Artikel 2.- Voorzitter en secretaris. 
 
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter die deel moet uitmaken van het 
college van burgemeester en schepenen. Naast de voorzitter wordt een secretaris verkozen 
die geen lid van de gemeenteraad dient te zijn. 
 
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt de raad van bestuur voorgezeten door een 
bestuurder die door de voorzitter daartoe werd aangeduid. Indien geen vervangende 
voorzitter werd aangeduid zal de in leeftijd oudste aanwezige bestuurder de raad van 
bestuur voorzitten. 
 
Artikel 3. - Vergaderingen van de raad van bestuur. 
 
§1. De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door vier bestuurders 
telkens de belangen van het Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout het vereisen, maar 
tenminste 2 maal per boekjaar. 
§2. De oproepingen vermelden plaats, datum, uur en agenda van de vergadering en worden 
tenminste vijf werkdagen voor de vergadering per brief, fax, e-mail of op een andere 
schriftelijke en elektronische wijze verzonden. De oproepingen worden ondertekend door de 
voorzitter en de secretaris. De oproepingen bevatten ook de voorstellen van beslissingen. 
Deze voorstellen worden per e-mail bezorgd aan de leden van de raad van bestuur. 
 
§3. De bevoegdheid om over de inhoud van de agenda te beslissen komt toe aan de 
voorzitter van de raad van bestuur. 
 
§4. Leden van de raad van bestuur kunnen uiterlijk drie werkdagen voor de vergadering 
punten aan de agenda toevoegen. Hiertoe bezorgen ze hun voorstel van beslissing, 
vergezeld van een toelichtende nota, aan de secretaris van de raad van bestuur, die de 
voorstellen bezorgt aan de voorzitter van de raad van bestuur. 
 
§5. De bijeenkomsten worden gehouden in de zetel van het AGB of in enige andere in de 
uitnodiging vermelde plaats. 
 
§6. De vergaderingen van de raad van bestuur worden voorgezeten door de voorzitter. 
 
§7. De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen indien tenminste de helft van zijn 
leden aanwezig is. Indien dit quorum niet bereikt wordt, kan een nieuwe raad bijeengeroepen 
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worden met dezelfde agenda. Die zal geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste 
twee bestuurders aanwezig zijn. 
 
§8. Over punten die niet op de agenda werden vermeld, kan de raad van bestuur slechts 
geldig beraadslagen mits akkoord van twee derden van de aanwezige stemgerechtigde 
leden. 
 
§9. Alle dossiers aangaande de vergadering worden ter zetel van het AGB tijdens de 
kantooruren ter beschikking gesteld van de leden van de raad van bestuur vanaf de datum 
van de verzending van de uitnodiging. 
 
§10. De vergaderingen van de raad van bestuur vinden plaats in gesloten zitting. 
 
Artikel 4. – Stemming.  

 
§1. Elke bestuurder heeft één stem. 
 

§2. De besluiten van de raad van bestuur worden bij meerderheid van de uitgebrachte 
stemmen genomen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen 
geteld. 
 
§3. In geval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend; bij 
geheime stemming evenwel wordt de beslissing verworpen. 
 
§4. Indien op een vergadering van de raad van bestuur het vereiste quorum om geldig te 
beraadslagen is bereikt en één of meer bestuurders zich onthouden, al of niet ingevolge een 
belangenconflict, worden de besluiten geldig genomen bij meerderheid van de overige 
aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. 
§5. Een bestuurder kan zich enkel door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen op 
de vergadering van de raad van bestuur. Elke bestuurder kan slechts één volmacht krijgen 
ter vertegenwoordiging van een andere bestuurder op een vergadering. Deze volmacht 
wordt gevoegd aan de notulen van de vergadering. 
 
§6. De stemmingen gebeuren mondeling, behalve bij beslissingen over personen, waar de 
stemmingen geheim zijn en dus schriftelijk gebeuren. Na elke stemming kondigt de voorzitter 
het resultaat af. 
 
Artikel 5. - Notulen.  
 
§1. De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die door de 
secretaris en de voorzitter worden ondertekend.  
 
§2. De notulen van de vergaderingen worden meegestuurd met de uitnodiging voor de 
volgende vergadering waar ze ter goedkeuring worden voorgelegd.  
 
§3. Deze goedgekeurde notulen en de documenten waarnaar verwezen wordt in de notulen 
worden in een speciaal register opgenomen dat wordt bewaard op de zetel van het 
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Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout en het secretariaat van de gemeente. Dit register is 
ter inzage op het secretariaat van de gemeente.  
 
§4. Op verzoek van een lid van de raad van bestuur worden deze notulen elektronisch ter 
beschikking gesteld. 
 
§5. De volmachten worden aan de notulen gehecht.  
 
§6. De kopieën of uittreksels die bij een rechtspleging of in andere gevallen moeten worden 
voorgelegd, worden ondertekend door de voorzitter of een gevolmachtigde. 
 

Artikel 6. – Bankzaken. 
 
§1. De raad van bestuur delegeert de bankzaken conform het gemeentedecreet van 15 juli 
2005 aan de secretaris en de financieel beheerder van het gemeentebestuur.” 
 
10. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 20 juni 2016. 
 
Het verslag van de raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout van 20 
juni 2016  wordt unaniem goedgekeurd. 
 
 
 
 
De voorzitter sluit de zitting om 19.50 uur. 
 
 
 
 
 
Bij bevel: 
 
De secretaris       De voorzitter  
Vincent Gabriels      Maarten De Bock 
 
 


