
 

1 
 

 
 
Gemeenteraad 
 
Datum: 30 mei 2016. 
 
Aanwezig: L. Jacobs, burgemeester-voorzitter ; M. De Bock, J. Van den Bergh, S. 
Hoppenbrouwers, S. Lathouwers, J. Oerlemans, schepenen ; D. Van Peel, voorzitter RMW ;  
R. Francken, H. De Schepper, C. De Rydt, L. Peeters, S. Van Heybeeck, A. Dierckx, D. Van 
Aert, M. Beyers, S. Van Looveren, D. Cleiren, S. de Koning, V. De Block, B. Veraart, N. 
Brosens, P. Brosens, raadsleden ;  
V. Gabriels, secretaris. 
 
Verontschuldigd: J. Breugelmans, J. Van Esbroeck en J. Duerloo, raadsleden. 
 
De voorzitter opent de zitting te 20.00 uur. 
 
Bij lottrekking wordt raadslid Clarisse De Rydt (N-VA) aangeduid als eerste stemmer. 
 
Vervolgens wordt overgegaan tot afhandeling van de dagorde van de gemeenteraad. 
 
 
 D A G O R D E 
 =========== 
OPENBARE ZITTING  
 
Financieel beleid. 
 
1. Goedkeuring van de jaarrekening voor het dienstjaar 2015. 
 
2. Adviseren van de rekeningen voor het dienstjaar 2015 van de kerkfabrieken. 
 
3. Goedkeuring van de retributie voor de gemeentelijke sportzaal Heide. 
 
Patrimonium. 
 
4. Definitieve goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “RUP Woonbos”. 
 
5. Goedkeuring van de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening met betrekking tot 
waardevolle gebouwen.  
 
6. Goedkeuring van de notariële ontwerpakte voor de verkoop van een perceel grond gelegen 
Helleven aan de firma Immo Bosduin nv. 
 
Intergemeentelijke samenwerking. 
 
7. Dienstverlenende vereniging IKA: deelname aan de kapitaalverhoging Eandis Assets. 
 
8. Opdrachthoudende vereniging IGEAN milieu en veiligheid: vaststelling van het mandaat 
van de gemeentelijke vertegenwoordiger met betrekking tot de agendapunten van de 
jaarvergadering van 17 juni 2016.  
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9. Opdrachthoudende vereniging IGEAN milieu en veiligheid: vaststelling van het mandaat 
van de gemeentelijke vertegenwoordiger met betrekking tot de agendapunten van de 
buitengewone algemene vergadering van 17 juni 2016.  
 
10. Dienstverlenende vereniging IGEAN dienstverlening: vaststelling van het mandaat van de 
gemeentelijke vertegenwoordiger met betrekking tot de agendapunten van de  
jaarvergadering van 17 juni 2016.  
 
11. Dienstverlenende vereniging IGEAN dienstverlening: vaststelling van het mandaat van de 
gemeentelijke vertegenwoordiger met betrekking tot de agendapunten van de buitengewone 
algemene vergadering en jaarvergadering van 17 juni 2016.  
 
12. Opdrachthoudende vereniging Pidpa: vaststelling van het mandaat van de gemeentelijke 
vertegenwoordiger met betrekking tot de agendapunten van de statutaire jaarvergadering en 
de buitengewone algemene vergadering van 20 juni 2016.  
 
13. Dienstverlenende vereniging IKA: vaststelling van het mandaat van de gemeentelijke 
vertegenwoordiger met betrekking tot de agendapunten van de algemene vergadering van 13 
juni 2016. 
 
14. Opdrachthoudende vereniging Water-link: vaststelling van het mandaat van de 
gemeentelijke vertegenwoordiger met betrekking tot de agendapunten van de algemene 
vergadering van 16 juni 2016. 
 
15. Intergemeentelijke vereniging PONTES: vaststelling van het mandaat van de vertegen-
woordiger van de gemeente met betrekking tot de algemene vergadering van 15 juni 2016. 
 
16. Dienstverlenende vereniging CIPAL: vaststelling van het mandaat van de gemeentelijke 
vertegenwoordiger met betrekking tot de agendapunten van de algemene vergadering van 17 
juni 2016. 
 
Onderwijs. 
 
17. Vaststelling van de facultatieve verlofdagen en pedagogische studiedag voor het 
schooljaar 2016-2017 voor Gitok.  
 
18. Goedkeuring van het nascholingsplan voor Gitok eerste graad. 
 
19. Goedkeuring van het nascholingsplan voor Gitok bovenbouw. 
 
Goedkeuring van het verslag. 
 
20. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 25 april 2016 van de 
gemeenteraad. 
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 V E R S L A G 
 =========== 
 
OPENBARE ZITTING  
 
 
FINANCIEEL BELEID. 
 
1. Goedkeuring van de jaarrekening voor het dienstjaar 2015. 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en 
beheercyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn; 
 
Gelet op het Ministerieel Besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de 
nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekening-
stelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn; 
 
Gelet op het besluit van 9 mei 2016 van het college van burgemeester en schepenen waarbij 
kennis werd genomen van het ontwerp van de jaarrekening 2015 zoals opgesteld door de 
financieel beheerder; 
 
Gelet op het feit dat de jaarrekening voor 2015 volgens het artikel 30 van het hierboven 
vermelde besluit van 25 juni 2010 bestaat uit: 

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

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

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

- de toelichting; 
 
Gelet op het feit dat volgens het artikel 174 §2 van het gemeentedecreet het ontwerp van de 
jaarrekening 2015 tijdig werd bezorgd aan de gemeenteraadsleden; dat dit ontwerp zoals 
voorgeschreven door het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, per e-mail op 12 
mei 2016 afzonderlijk aan de raadsleden werd bezorgd; 
Gelet op het feit dat het ontwerp van jaarrekening voor 2015 werd besproken in de 
vergadering van de raadscommissie financieel beleid op woensdag 25 mei 2016; dat tijdens 
deze vergadering toelichting werd gegeven door de schepen van financiën én door de 
financieel beheerder; 
 
Gelet op het feit dat het aan de gemeenteraad toekomt om de jaarrekening goed te keuren; 
 
Gelet op het feit dat in het ontwerp van jaarrekening het resultaat op kasbasis 12.143.726 
euro bedraagt en dat de autofinancieringsmarge wordt bepaald op 4.937.112 euro; 
 
Gelet op het artikel 174 §1 van het gemeentedecreet dat bepaalt dat gemeenteraadsleden de 
afzonderlijke stemming kunnen eisen over één of meerdere onderdelen van de jaarrekening;  
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BESLUIT: met 7 onthoudingen van Clarisse De Rydt, Sigrid Van Heybeeck, Nick Brosens, 
Veerle De Block, Pieter Brosens, Hans De Schepper en David Cleiren en 15 jastemmen van 
Alfons Dierckx, Bianca Veraart, Stijn de Koning, Maggy Beyers, Stefanie Van Looveren, 
Didier Van Aert, René Francken, Wies Peeters, Silke Lathouwers, Sandra Hoppenbrouwers, 
Jef Van den Bergh, Maarten De Bock, Jan Oerlemans, Dirk Van Peel en Lukas Jacobs. 
 
Artikel 1.- 
De financiële middelen die beschikbaar zijn op de rekening courant bij de dienstverlenende 
vereniging IKA, worden geregistreerd als "bestemde gelden" in de jaarrekening 2015. Deze 
middelen zullen gebruikt worden om toekomstige kapitaalsverhogingen mee te financieren. 
 
Art. 2.- 
De jaarrekening 2015 met gecumuleerde budgettaire resultaat van 12.808.317 euro, wordt 
goedgekeurd. 
 
Art. 3.- 
Het overgedragen overschot bedraagt 2.788.026 euro en bestaat uit een operationeel tekort 
van 150.042 euro, een financieel overschot van 3.030.559 euro en een uitzonderlijk tekort 
van 92.491 euro. 
 
Art. 4.- 
De balans op 31 december 2015 wordt vastgesteld op 145.931.857 in activa en 145.931.857 
in passiva. 
 
Art. 5.- 
De waarderingsregels met afschrijvingstermijnen voor de gemeente Kalmthout worden 
goedgekeurd. 
 
Art. 6.- 
Een kopie van dit besluit wordt bezorgd aan de toezichthoudende overheid. 
 
2. Adviseren van de rekeningen voor het dienstjaar 2015 van de kerkfabrieken. 
 
Raadslid Bianca Veraart (SP.a) vraagt om haar een lijst te bezorgen van de onroerende 
goederen die in het bezit zijn van de kerkfabrieken. 
 
De voorzitter antwoordt dat de gemeentelijke diensten deze informatie zullen opvragen en dat 
daarna deze gegevens aan haar zullen worden bezorgd. 
 
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de 
erkende erediensten, meer bepaald de artikelen 54 en 55; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006, gewijzigd op 27 juni 2008, 
houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende 
erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten, meer bepaald de 
artikelen 39 tot en met artikel 44; 
 
Gelet op de omzendbrief BB-2013/01 van het Kabinet van de Vlaamse Minister van 
Binnenlands Bestuur van 1 maart 2013 betreffende de boekhouding van de besturen van de 
eredienst; 
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Overwegende dat de jaarrekening van 2015 van volgende kerkfabrieken gecoördineerd 
ingediend werd door het Centraal Kerkbestuur bij het gemeentebestuur op 31 maart 2016; 

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

 
Gelet op de goedkeuring van de rekeningen 2015 van de hierboven vermelde kerkfabrieken 
door de Kerkraad; 
 
Overwegende dat de rekeningen van bovenvernoemde kerkfabrieken voor het dienstjaar 
2015 worden afgesloten met een batig saldo; 
 
Gehoord de toelichting van de voorzitter, 
 
BESLUIT: met 22 jastemmen van Clarisse De Rydt, Sigrid Van Heybeeck, Nick Brosens, 
Veerle De Block, Pieter Brosens, Hans De Schepper, Alfons Dierckx, Bianca Veraart, Stijn de 
Koning, Maggy Beyers, Stefanie Van Looveren, Didier Van Aert, René Francken, Wies 
Peeters, Silke Lathouwers, Sandra Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De Bock, 
Jan Oerlemans, Dirk Van Peel, David Cleiren en Lukas Jacobs. 
  
Artikel 1.- 
De gemeenteraad verleent gunstig advies aan de rekening van de hierna vernoemde 
kerkfabrieken voor het dienstjaar 2015, waarbij deze afsluit met een batig saldo: 
 
Kerkfabriek Beschikbare 

gelden 
Exploitatie-

resultaat 
 2015 

Investerings-
resultaat 

 2015 

Globaal  
resultaat 

2015 
Onze-Lieve –Vrouw Ten 
hemel opge-nomen 
(Nieuwmoer) 

115 375,67€ 109 258,66€ 6 117,01€ 115 375,67€ 

Heilig Hart (Heuvel) 13 033,15€ 13 033,15€ 0,00€ 13 033,15€ 

Onze-Lieve-Vrouw van 
Altijddurende Bijstand 
(Centrum) 

83 123,39€ 48 422,19€ 34 681,20€ 83 123,39€ 

Sint-Jozef (Heide– 
Kapellenbos) 30 672,32€ 30 206,32€ 466,00€ 30 672,32€ 

Onze-Lieve-Vrouw 
Bezoeking en Bijstand 
(Achterbroek) 

70 968,43€ 31 701,85€ 39 266,58€ 70 968,43€ 

 
Art. 2.- 
Dit besluit zal, samen met de verantwoordingsstukken van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw 
Bezoeking en van Bijstand Achterbroek, voor verder gevolg worden bezorgd aan het 
gemeentebestuur van Wuustwezel. 
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Art. 3.-  
Dit besluit zal, samen met de verantwoordingsstukken van de kerkfabriek St. Jozef Heide-
Kapellenbos, voor verder gevolg worden bezorgd aan het gemeentebestuur van Kapellen. 
 
Art. 4.- 
Een afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan de provinciegouverneur en 
aan de desbetreffende kerkfabrieken. 
 
3. Goedkeuring van de retributie voor de gemeentelijke sportzaal Heide. 
 
De voorzitter geeft het woord aan de schepen van sport Maarten De Bock (CD&V). Hij geeft 
een uitvoerige toelichting. 
 
Raadslid Nick Brosens (N-VA) stelt zich de vraag of Scholen van Morgen een bijkomende 
vergoeding kan vragen voor het gebruik van de sportzaal. Deze sporthal is namelijk in beheer 
van Scholen van Morgen. 
 
Schepen De Bock (CD&V) zegt dat in de overeenkomst tussen de gemeente en Scholen van 
Morgen reeds een bezetting van de sportzaal voor 28 uur per week is voorzien. De 
vergoeding hiervoor is voorzien in de overeenkomst die werd afgesloten met Scholen van 
Morgen. Als we de sportzaal extra uren zouden willen gebruiken, dan zal er uiteraard overleg 
moeten worden opgestart met Scholen van Morgen. 
 
Raadslid Nick Brosens (N-VA) vraagt wie zal instaan voor de logistieke begeleiding bij het 
gebruik van deze sportzaal. 
 
Schepen De Bock (CD&V) antwoordt dat dit zal behoren tot het takenpakket van de 
zaalwachters van de sportdienst. 
 
Raadslid Hans De Schepper (GROEN) verwijst naar de beheersovereenkomsten van het 
Sportpark. Als de sportdienst ook zal moeten toezien op het gebruik van deze nieuwe velden, 
zal er dan wel voldoende personeel zijn om dit te kunnen bolwerken? 
 
Schepen De Bock (CD&V) antwoordt dat de toewijzing van de zalen gebeurt op jaarlijkse 
basis tijdens een toewijzingsvergadering in de loop van de maand mei. Verenigingen zijn dus 
goed op de hoogte van het gebruik van de zalen die onder het beheer van de sportdienst 
vallen. De zaalwachters spelen hier een ondersteunende rol in en moeten niet telkens 
aanwezig zijn als een zaal wordt gebruikt. 
 
Raadslid Hans De Schepper (GROEN) vraagt of er nog geen signalen zijn geweest van de 
sportdienst dat dit niet haalbaar zou zijn. 
 
Schepen van sport Maarten De Bock (CD&V) geeft aan dat tot nu toe nog geen dergelijke 
signalen werden ontvangen. 
 
Gelet op het artikel 170, § 4, van de Grondwet; 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
Gelet op de ingebruikname van de nieuwe gemeentelijke sportzaal te Heide vanaf 1 
september 2016; dat de sportzaal buiten de schooluren ook gebruikt kan worden door 
(Kalmthoutse) verenigingen en individuen of individuele lesgevers; 
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Overwegende dat het noodzakelijk is een retributie te heffen voor het gebruik van de 
sportzaal van Heide om de hoge onderhouds- en uitbatingskosten die dergelijke sportzalen 
met zich brengen, grotendeels te dekken;  
 
Overwegende dat de inwoners 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 erkende verenigingen zich verplichten tegenover het gemeentebestuur 
tot sociale, culturele en sportieve activiteiten die de uitstraling van de gemeente bevorderen; 
 
Overwegende dat de Kalmthoutse verenigingen bijdragen tot het versterken van het sociaal 
weefsel in onze gemeente én de individuele ontplooiing van de burgers in het algemeen; 
 
Gelet op het advies van de gemeentelijke sportraad van 10 mei 2016; dat de sportraad 
adviseert om de retributie voor deze sporthal gelijk te trekken met de retributie die gehanteerd 
wordt voor de sportzaal van Achterbroek omdat deze sporthallen qua zaalgrootte gelijkaardig 
zijn; dat de heffing voor de retributie voor de sporthal van Achterbroek gebaseerd is op de 
zaalgrootte; 
 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om het advies van de 
sportraad te volgen; 
 
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;  
 
Overwegende dat de uniformiteit tussen alle gemeentelijke sportzalen bewaard dient te 
blijven;  
 
Gehoord de toelichting door de schepen bevoegd voor financiën; 
 
BESLUIT: met 22 jastemmen van Clarisse De Rydt, Sigrid Van Heybeeck, Nick Brosens, 
Veerle De Block, Pieter Brosens, Hans De Schepper, Alfons Dierckx, Bianca Veraart, Stijn de 
Koning, Maggy Beyers, Stefanie Van Looveren, Didier Van Aert, René Francken, Wies 
Peeters, Silke Lathouwers, Sandra Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De Bock, 
Jan Oerlemans, Dirk Van Peel, David Cleiren en Lukas Jacobs. 
 
Artikel 1.- 
Ten bate van de gemeente wordt voor een termijn beginnend op 1 september 2016 en 
eindigend op 31 december 2019 een retributie geheven op het gebruik van de gemeentelijke 
sportzaal van Heide (Kapellensteenweg 501 te 2920 Kalmthout).  
 
Art. 2.-  
De sportzaal mag enkel betreden worden in groepsverband en onder verantwoordelijkheid 
van de leider.  
 
Art. 3.-  
Iedere gemachtigde gebruiker is verplicht de lokalen na gebruik ordelijk en in propere staat te 
verlaten.  
 
 
 



                    

8 / 52 
 

 

Art. 4.- 
Tarieven:  

* voor individuen en erkende verenigingen van Kalmthout:  
- 4 euro per uur voor 1/2 zaal,  
- 8 euro per uur voor volledige zaal.  

* voor niet-erkende verenigingen van Kalmthout:  
- 6,5 euro per uur voor 1/2 zaal,  
- 13 euro per uur voor volledige zaal. 

* voor individuele lesgevers en verenigingen van buiten Kalmthout:  
- 15 euro per uur voor 1/2 zaal,  
- 30 euro voor volledige zaal. 

Art. 5.-  
De retributie is verschuldigd na ontvangst van een factuur, te betalen binnen 30 dagen na 
ontvangst.  
 
Art. 6.-  
Bij ontstentenis van minnelijke betaling zal de inning van het bedrag bij burgerlijke 
rechtsvordering geschieden.  
  
Art. 7.- 
Een kopie van deze beslissing wordt bezorgd aan de toezichthoudende overheid. 
 
 
PATRIMONIUM. 
 
4. Definitieve goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “RUP Woonbos”. 
 
De voorzitter geeft het woord aan de schepen van ruimtelijke planning Jef Van den Bergh 
(CD&V) die op zijn beurt het ruimtelijk uitvoeringsplan "Woonbos" toelicht. 
 
Raadslid Nick Brosens (N-VA) verwijst naar het artikel 2.2.14 van de Codex Ruimtelijke 
Ordening. In dit artikel wordt gestipuleerd dat de GECORO de opmerkingen en 
bezwaarschriften uit het openbaar onderzoek bundelt en hierover een advies formuleert. 
Volgens dit artikel moet er advies bij de gemeenteraad worden verleend binnen de negentig 
dagen na de afsluiting van het openbaar onderzoek. Hij vraagt zich af of de bepalingen van 
dit artikel wel werden gerespecteerd. 
 
De voorzitter antwoordt dat hij er van uitgaat dat dit het geval is. Er wordt door de 
gemeentelijke dienst Ruimtelijke Ordening nauw toegezien op het respecteren van decretaal 
voorziene termijnen. 
 
Raadslid Hans De Schepper (GROEN) is blij dat er eindelijk na vele jaren dit ruimtelijk 
uitvoeringsplan werd opgesteld. Hij heeft hier sinds het begin van zijn loopbaan als 
gemeenteraadslid steeds voor geijverd. 
 
De voorzitter antwoordt dat het inderdaad enige tijd in beslag heeft genomen maar dit heeft er 
wel toe geleid dat dit een beter plan is geworden. Het is ook de eerste maal dat we in 
Kalmthout een ruimtelijk uitvoeringsplan hebben opgesteld dat zo een ruim gebied dekt. 
 
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) van 27 maart 2009, in werking 
getreden per 1 september 2009, en latere wijzigingen;  
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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), meer bepaald de 
artikelen 2 en 4; 
 
Gelet op de bij besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere 
regels voor de toepassing van de watertoets (en latere wijzigingen) in bijlage 1 opgenomen 
kaarten;  
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juni 2009 met betrekking tot het 
overnemen van de verplichtingen inzake plan-milieueffectrapportage over ruimtelijke 
uitvoeringsplannen van de bevoegde overheid;  
 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 30 maart 2006 houdende de goedkeuring van het 
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS);  
 
Gelet op de beslissing van de Bestendige Deputatie van 10 augustus 2006 van de provincie 
Antwerpen waarbij het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van de gemeente Kalmthout werd 
goedgekeurd; 
 
Gelet op 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;  
 
Overwegende dat in functie daarvan er een screeningsnota werd opgemaakt; dat deze op 28 
oktober 2013 werd overgemaakt aan de Dienst MER;  
 
Overwegende dat de Dienst MER op 12 november 2013 het gemeentebestuur in kennis heeft 
gesteld van de betrokken adviesinstanties; 
 
Overwegende dat de screeningsnota (verzoek tot raadpleging) per aangetekend schrijven 
werd verzonden aan de aangewezen adviesinstanties met het verzoek om binnen de 30 
dagen advies uit te brengen; 
 
Overwegende dat de adviezen binnen de voorziene termijn werden ontvangen; 
 
Overwegende dat op basis van deze adviezen de screeningsnota (verzoek tot raadpleging) 
werd aangepast; 
 
Overwegende dat de aangepaste nota met een verzoek tot ontheffing van een plan-MER per 
aangetekend schrijven op 16 april 2014 werd verstuurd aan de Dienst MER;   
 
Gelet op het aangetekend schrijven van 22 mei 2014 vanwege de Dienst MER waarbij zij het 
gemeentebestuur verzochten om de screeningsnota nog verder aan te vullen in functie van 
de eerder uitgebrachte adviezen; 
 
Overwegende dat de verder aangevulde nota met een verzoek tot ontheffing op 13 januari 
2015 opnieuw werd verzonden aan Dienst MER; 
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Overwegende dat op 29 januari 2015 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 aangeplakt op 20 februari 2015 in de gemeente, 
alsook bekendgemaakt via de gemeentelijke website en de gemeentelijke nieuwsbrief van 11 
februari 2015, alsook via het lokale informatieblad “De Koopjesgids” op 18 februari 2015;   
 
Overwegende dat de bindende bepaling nr. 27 van het GRS voorziet dat de gemeente een 
ruimtelijk uitvoeringsplan maakt voor de ordening en inrichting van het woonbos in het 
zuidwestelijk natuur-, woon- en werklandschap, dat volgens deze bindende bepaling het 
plangebied minstens alle woongebieden ten westen van de spoorlijn omvat, met uitzondering 
van het woongebied tussen Standaertlei, Heuvel en de spoorlijn, en de woonpark- en 
parkgebieden ten zuiden van Max Termmermanlaan en Beauvoislaan; 
 
Overwegende dat het voorliggend “RUP WOONBOS”, bestaat uit de plannen “feitelijke en 
juridische toestand” en het “grafisch plan”, uit de bundels “stedenbouwkundige voorschriften” 
en “toelichtingsnota”, zodanig dat op gedetailleerde wijze, de bestaande toestand en de 
voorgestelde planologische oplossingen met al haar aspecten worden uiteenzet en 
verantwoordt; 
 
Overwegende dat het RUP WOONBOS de volgende doelstellingen formuleert: een aan de 
omgeving aangepaste lage bebouwingsdichtheid met een voorbehoud ten aanzien van 
meergezinswoningen, de bescherming van de resterende onbebouwde ruimten, meer 
specifieke bepalingen naar aanplant en waardevolle groenelementen, een zekere 
bescherming van het aanwezige bouwkundig erfgoed en een duidelijke afbakening van het 
openbaar domein; 
 
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 
de artikelen 5, 6 en 7 van het decreet integraal waterbeleid; dat er in het screeningsdossier 
een toetsing is gebeurd van het RUP WOONBOS ten aanzien van het watersysteem; dat 
omwille van de niet problematische toestand en de maatregelen die in de 
stedenbouwkundige voorschriften van voorliggend RUP WOONBOS zijn vervat (geen 
aanzienlijke verharde of bebouwde oppervlakten, geen nieuwe grote ondergrondse 
constructies enz.), kan worden geoordeeld dat de voorziene projecten in het plangebied geen 
bijkomend schadelijk effect op de waterhuishouding zullen hebben; 
 
Overwegende dat hierdoor in alle redelijkheid kan worden geoordeeld dat het gemeentelijk 
ruimtelijk uitvoeringsplan RUP WOONBOS verenigbaar is met het watersysteem en geen 
schadelijk effect op de waterhuishouding veroorzaakt; 
 
Overwegende dat de gemeenteraad het ontwerp RUP WOONBOS voorlopig heeft 
vastgesteld in zijn zitting van 28 september 2015; 
 
Overwegende dat binnen het plan aandacht wordt gegeven aan het aanwezige bouwkundig 
erfgoed (waardevolle gebouwen) in de vorm van villa’s uit het einde van het 19de eeuw en 
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het interbellum; dat ter aanvulling van de stedenbouwkundige voorschriften er eveneens een 
gemeentelijke stedenbouwkundige verordening waardevolle gebouwen wordt vastgesteld: 
 
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen het ontwerp RUP WOONBOS 
heeft onderworpen aan een openbaar onderzoek van 2 november 2015 tot en met 31 
december 2015; 
 
Overwegende dat het openbaar onderzoek werd aangekondigd op de gebruikelijke plaats in 
de gemeente, op de gemeentelijke website, in drie verschillende dagbladen, alsook in het 
Belgisch Staatsblad en uitvoerig in de lokale pers; 
 
Overwegende dat op 14 november 2015 in het parochiecentrum van Heide een infomarkt 
werd georganiseerd waarop het RUP WOONBOS uitvoering werd toegelicht aan de 
geïnteresseerde inwoners en/of eigenaars, dat er hiervoor een informatiebrochure werd 
opgesteld met een inhoudelijke samenvatting van het RUP WOONBOS; 
 
Overwegende dat na het afsluiten van het openbaar onderzoek de GECORO is overgegaan 
tot de inventarisatie van de ingekomen adviezen, opmerkingen en/of bezwaarschriften;  
 
Overwegende dat de GECORO op 2 een 9 maart 2016 de ingekomen adviezen en bezwaren 
heeft geïnventariseerd en vervolgens op 9 maart 2016 een gemotiveerd advies heeft 
uitgebracht;  
 
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen in zitting van 11 april 2016 
kennis heeft genomen van het advies, alsook van de in gekomen adviezen en bezwaren; 
 
Overwegende dat het advies van de GECORO alsook de ingekomen bezwaren en adviezen 
vooraf ook aan alle gemeenteraadsleden werd bezorgd; 
 
Overwegende dat de GECORO in haar advies van 9 maart 2016 een aantal voorstellen 
formuleert met als gevolg dat het ontwerp RUP WOONBOS op een aantal punten moet 
worden aangevuld en/of aangepast; dat echter ook de GECORO van oordeel is dat een 
aantal opmerkingen uit het openbaar onderzoek geen aanpassing tot gevolg moeten krijgen; 
 
Samenvattend heeft de GECORO voorgesteld om de volgende aanpassingen door te voeren: 
-verantwoording en verduidelijking - met behoud van de percelen in het plangebied – van de 
correct juridische vergunningstoestand van de kavels gelegen in natuurgebied langsheen de 
Nieuwe Dreef,    
  
-het voorstel om ter versterking van het (algemeen) groene karakter van het plangebied de 
verharde toegangswegen en parkeerruimten te beperken en steeds uit te voeren in water-
doorlatende materialen;  
 
-aanpassen van het (overdruk) voorschrift beboste voor-of achtertuin, zodat bij sloop van de 
achtergelegen woning, er in het voorste gedeelte van de randkavel het algemeen artikel 1 
woonbosgebied kan worden toegepast; 
         
-een correcte aanduiding van de waardevolle woningen uit de gemeentelijke inventaris;   
 
-de correcte aanduiding van het beboste deel op een perceel als gevolg van de opgelegde 
boscompensatieregeling stedenbouwkundige vergunning;   
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-een aangepaste intekening van de overduk zone voor gemeenschapsvoorziening met 
boskarakter aan de schoolvestiging Wilgenkasteel en de zone beboste voor-of achtertuin bij 
enkele aanpalende eigendommen; het toegangsperceel langsheen de Vogelenzangstraat 
wordt niet herbestemd in een gebied voor gemeenschapsvoorzieningen; 
 
-een correcte aanduiding van contour en vergunningsdatum van een bestaande verkaveling 
welke geldig blijft; 
 
Overwegende dat het definitief ontwerp RUP WOONBOS werd toegelicht en besproken in de 
vergadering van de CORPA van 17 mei 2016; dat met name ook op deze vergadering de 
voorgestelde wijzigingen en aanpassingen als gevolg van het openbaar onderzoek en het 
advies van de GECORO werd toegelicht;  
 
Overwegende dat de gemeenteraad de opmerkingen en voorstellen met betrekking tot de 
aanpassingen aan het op 28 september 2015 voorlopig vastgesteld RUP WOONBOS en 
zoals deze werden geformuleerd door de GECORO in haar advies van 9 maart 2016, bij deze 
overneemt en dat zij het advies van de GECORO integraal wenst te volgen;     
 
BESLUIT: met 6 onthoudingen van Clarisse De Rydt, Sigrid Van Heybeeck, Nick Brosens, 
Veerle De Block, Pieter Brosens en David Cleiren, en 16 jastemmen van Hans De Schepper, 
Alfons Dierckx, Bianca Veraart, Stijn de Koning, Maggy Beyers, Stefanie Van Looveren, 
Didier Van Aert, René Francken, Wies Peeters, Silke Lathouwers, Sandra Hoppenbrouwers, 
Jef Van den Bergh, Maarten De Bock, Jan Oerlemans, Dirk Van Peel en Lukas Jacobs. 
 
Artikel 1.-   
Het definitief ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijke uitvoeringsplan “RUP WOONBOS”, 
bestaande uit de plannen “feitelijke en juridische toestand” en het “grafisch plan”, uit de 
bundels “stedenbouwkundige voorschriften” en “toelichtingsnota” wordt goedgekeurd. 
 
Art. 2.-   
Het definitief vastgesteld ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijke uitvoeringsplan “RUP 
WOONBOS” zal worden verzonden aan de Deputatie van de provincie Antwerpen en aan de 
Vlaamse Regering. 
 
Raadslid David Cleiren (N-VA) verlaat de raadzaal om 20.20 uur. 
 
5. Goedkeuring van de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening met betrekking tot 
waardevolle gebouwen.  
 
De voorzitter licht dit agendapunt samen met de schepen van ruimtelijke planning Jef Van 
den Bergh (CD&V) toe. 
 
Raadslid Hans De Schepper (GROEN) vindt dat deze verordening te laat komt voor sommige 
waardevolle gebouwen. Het is uiteindelijk een goed document geworden. Het belangrijkste 
dat nu moet gebeuren is een goede communicatie en informatie naar de eigenaars van deze 
woningen. Hierdoor zal een breed draagvlak ontstaan. 
 
Raadslid Nick Brosens (N-VA) geeft aan dat het in kennis stellen van de bewoners van deze 
woningen te laat is. Een voorlopige lijst werd besproken op de vergadering van september 
2015 van de Corpa. Deze lijst werd toen positief beoordeeld. Een aantal eigenaars weten hier 
niets van. Zij hebben misschien al werken aan hun woning ondernomen. 
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Schepen van ruimtelijke planning Jef Van den Bergh (CD&V) antwoordt dat het ruimtelijk 
uitvoeringsplan werd onderworpen aan een openbaar onderzoek. In dit kader werd de nodige 
informatie verspreid via de media, de gemeentelijke nieuwsbrief en werd er een infomarkt 
georganiseerd. Er zal inderdaad misschien een enkeling niet op de hoogte zijn. In de verdere 
communicatie zal nu een brief aan de betrokken eigenaars worden verzonden samen met de 
verordening. 
 
De voorzitter voegt er aan toe dat het college van burgemeester en schepenen zich de vraag 
heeft gesteld in welke fase van het voorbereidende traject er moest gecommuniceerd worden 
naar de betrokken eigenaars. In het voortraject was vooral het overleg met de provincie 
belangrijk. De oorspronkelijke tekst werd niet aanvaard door de provincie en na overleg werd 
een nieuwe aangepaste verordening opgesteld. Hiervoor hebben we wel groen licht van de 
provinciale diensten gekregen. Er is al wel wat communicatie naar de betrokken eigenaars 
via het gemeentelijk woonloket gebeurd. 
 
Schepen Van den Bergh (CD&V) voegt er nog aan toe dat er eventueel een infovergadering 
kan worden georganiseerd, als blijkt dat er veel vragen zouden worden gesteld. We mogen 
ook niet vergeten dat de Deputatie deze verordening ook nog formeel moet goedkeuren. 
 
Raadslid Nick Brosens (N-VA) blijft een voorstander van deze verordening maar heeft wel 
opmerkingen bij de bijgevoegde lijst van geselecteerde woningen. Hij meent dat er te veel 
rekening werd gehouden met de ouderdom van de woningen en niet met andere selectie-
criteria zoals socio-culturele, artistieke e.d. aspecten. Hij geeft aan dat zijn fractie tegen zal 
stemmen. 
 
De voorzitter voegt er nog aan toe dat de lijst werd afgetoetst met de cultuurraad en dat er 
steeds overleg aan vooraf gegaan is. 
 
Raadslid Hans De Schepper (GROEN) vraagt of de lijst nog voor uitbreiding vatbaar is. 
 
Schepen Van den Bergh (CD&V) antwoordt dat die mogelijkheid er steeds is. Een dergelijke 
update van de lijst moet steeds worden voorgelegd aan de gemeenteraad. 
 
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, in het bijzonder de artikelen 2.3.1, 2.3.2, 
§2, 1e lid, 2.3.2, §2., 2e lid en 4.2.5; 
 
Gelet op het ontwerp van gemeentelijke stedenbouwkundige verordening waardevolle 
gebouwen, dat door het college van burgemeester en schepenen thans ter goedkeuring 
wordt voorgelegd; 
 
Overwegende dat de voorliggende verordening een aanvulling inhoudt op de 
stedenbouwkundige voorschriften van het nog definitief vast te stellen gemeentelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan RUP WOONBOS;   
 
Gelet op het verzoek gericht aan de GECORO om advies uit te brengen op 19 april 2016;   
 
Gelet op het unaniem gunstig advies van de GECORO uitgebracht op 4 mei 2016:  
 
Overwegende dat GECORO in haar advies de nadruk legt op de bewustwording en de 
communicatie rond erfgoed; 
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Overwegende dat de gemeente ondertussen samen met enkele andere gemeenten zich heeft 
verenigd in de Intergemeentelijke Onroerenderfgoeddienst IOED Voorkempen;  
 
Gelet op het gunstig advies van het Departement Ruimte Vlaanderen Antwerpen uitgebracht 
op 24 mei 2016; 
 
Gelet op de gevoerde bespreking in de CORPA van 17 mei 2016; 
 
Gehoord de voorzitter; 
 
BESLUIT: met 5 neenstemmen van Clarisse De Rydt, Sigrid Van Heybeeck, Nick Brosens, 
Veerle De Block en Pieter Brosens en 16 jastemmen van Hans De Schepper, Alfons Dierckx, 
Bianca Veraart, Stijn de Koning, Maggy Beyers, Stefanie Van Looveren, Didier Van Aert, 
René Francken, Wies Peeters, Silke Lathouwers, Sandra Hoppenbrouwers, Jef Van den 
Bergh, Maarten De Bock, Jan Oerlemans, Dirk Van Peel en Lukas Jacobs. 
 
Artikel 1.- 
De gemeenteraad keurt de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening waardevolle 
gebouwen goed. 
 
Deze verordening gaat hierbij integraal als bijlage. 
 
Art. 2.- 
Dit besluit wordt samen met de gemeentelijke stedenbouwkundige vergunning en het 
volledige advies van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening bij aangetekende 
brief ter goedkeuring voorgelegd aan de Deputatie van de provincie Antwerpen. 
 
Raadslid David Cleiren (N-VA) neemt weer deel aan de vergadering om 20.30 uur. 
 
6. Goedkeuring van de notariële ontwerpakte voor de verkoop van een perceel grond gelegen 
Helleven aan de firma Immo Bosduin nv. 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 7 november 1980 met betrekking tot de definitieve 
beslissing tot het in erfpacht geven van een perceel grond (met een oppervlakte van 3ha 9a 
74ca) eigendom van de gemeente, gelegen Helleven (kadastraal bekend als sectie E, 
nummer 576/H/9) aan de firma Immo Bosduin nv voor een jaarlijkse vergoeding van 220.000 
BEF (thans 13.118,18 euro) aan te passen aan het indexcijfer der consumptieprijzen; 
 
Gelet op de beslissing van 31 maart 2014 van de gemeenteraad waarbij de verlenging van de 
hierboven vermelde erfpachtovereenkomst met Immo Bosduin NV voor een tweede periode 
van 33 jaar werd goedgekeurd; dat de lopende erfpachtovereenkomst dan eindigt op 31 
maart 2047; dat de notariële akte tot verlenging van de erfpacht werd verleden op 30 april 
2014 voor geassocieerd notaris Xavier De Boungne te Kalmthout; 
 
Gelet op het artikel 3, 8° van hierboven vermelde notariële akte dat aangeeft dat bij een 
eventuele verkoop tijdens de duur van het contract Immo Bosduin nv een recht van voorkoop 
geniet; 
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Gelet op het feit dat hetzelfde artikel voorziet dat het gemeentebestuur er zich toe verbindt 
dat binnen de 14 dagen na de beslissing tot verkoop, de erfpachter i.c. Immo Bosduin nv van 
de volledige verkoopsvoorwaarden bij aangetekende brief in kennis te stellen; 
 
Gelet op het feit dat het dan aan Immo Bosduin nv toekomt - als zij hun voorkooprecht 
wensen uit te oefenen - om binnen een termijn van 2 maanden na ontvangst van de 
hierboven vermelde kennisgeving van het bestuur, zijn wil te kennen te geven bij 
aangetekende brief aan het gemeentebestuur; 
 
Gelet op het feit dat indien Immo Bosduin nv zijn voorkeurrecht wenst uit te oefenen, de prijs 
tussen beide partijen vrijelijk en volgens de gewone regels zal worden overeengekomen; dat 
als er geen akkoord tussen beide partijen zal worden bereikt, een specifieke procedure al 
worden gevolgd zoals opgenomen in het artikel 3, 8° van de notariële akte van 30 april 2014; 
 
Gelet op het schattingsverslag van 25 maart 2014 zoals opgesteld door mevrouw Eva De 
Knijf van de FOD Financiën waarbij de schattingsprijs voor het perceel gelegen Helleven 
(kadastraal bekend als sectie E, nummer 576/H/9), werd vastgesteld op 1.550.000 euro; 
 
Gelet op de brief van 9 december 2014 van Immo Bosduin nv waarin zij schriftelijk hun wens 
bevestigen om tot aankoop van het perceel gelegen Helleven (kadastraal bekend als sectie 
E, nummer 576/H/9) aan te kopen; dat zij ook hun akkoord gaven over de schattingsprijs van 
1.550.000 euro; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 14 december 2015 waarbij de gemeenteraad 
enerzijds besliste om tot verkoop over te gaan van het perceel grond gelegen Helleven 
(kadastraal bekend als sectie E, nummer 576/H/9) met een oppervlakte van 3ha 9a 74ca aan 
de firma Immo Bosduin nv en anderzijds zijn goedkeuring verleende aan de 
verkoopsvoorwaarden; 
 
Gelet op de aangetekende brief van 16 december 2015 van het gemeentebestuur aan de 
firma Immo Bosduin NV (Hortensiadreef 3 te 2920 Kalmthout) waarbij zij in kennis worden 
gesteld van de beslissing van 14 december 2015 van de gemeenteraad tot verkoop van het 
hierboven vermelde perceel; dat de firma Immo Bosduin NV in dezelfde brief ook in kennis 
werd gesteld van de daarbij horende verkoopsvoorwaarden; 
 
Gelet op de brief van 12 januari 2016, afgeleverd bij het gemeentebestuur tegen 
ontvangstbewijs op 14 januari 2016, van de firma Immo Bosduin Nv (Hortensiadreef 3 te 
2920 Kalmthout) waarin zij melden dat zij wensen over te gaan tot de aankoop van het 
bewuste perceel grond gelegen Helleven te Kalmthout; dat zij zich in dezelfde brief akkoord 
verklaren met de hierbij horende verkoopsvoorwaarden; dat zij zich akkoord verklaren met de 
verkoopprijs van 1.550.000 miljoen euro; 
 
Gelet op het raadsbesluit van 25 januari 2016 waarbij de gemeenteraad besliste om over te 
gaan tot de definitieve verkoop van het perceel grond gelegen Helleven met een oppervlakte 
van 3ha 9a 74ca aan de firma Immo Bosduin nv tegen een verkoopprijs van 1.550.000 euro; 
dat het geassocieerde notariskantoor De Boungne en Dejongh uit Kalmthout werd aangesteld 
voor de opmaak van de notariële verkoopsakte; 
 
Gelet op het ontwerp van de notariële akte voor de bovenvermelde verkoop zoals opgesteld 
door notaris Hans De Decker uit Brasschaat met tussenkomst van de geassocieerde 
notarissen De Boungne en Dejongh uit Kalmthout; 
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Overwegende dat de gemeenteraad geen opmerkingen formuleert over het ontwerp van 
notariële akte zoals dit vandaag voorligt; 
 
BESLUIT: met 19 jastemmen van Clarisse De Rydt, Sigrid Van Heybeeck, Nick Brosens, 
Veerle De Block, Pieter Brosens, Stijn de Koning, Maggy Beyers, Stefanie Van Looveren, 
Didier Van Aert, René Francken, Wies Peeters, Silke Lathouwers, Sandra Hoppenbrouwers, 
Jef Van den Bergh, Maarten De Bock, Jan Oerlemans, Dirk Van Peel, David Cleiren en Lukas 
Jacobs en 3 neenstemmen van Hans De Schepper, Alfons Dierckx en Bianca Veraart. 
 
Artikel 1.- 
De gemeenteraad keurt het ontwerp van notariële akte goed voor de verkoop van het perceel 
grond gelegen Helleven (kadastraal bekend als sectie E, nummer 576/H/9) met een 
oppervlakte van 3ha 9a 74ca aan Immo Bosduin nv (met maatschappelijk zetel 
Hortensiadreef 3 te Kalmthout). 
 
Art. 2.- 
Een kopie van dit raadsbesluit wordt bezorgd aan de geassocieerde notarissen De Boungne 
en Dejongh uit Kalmthout en notaris Hans De Decker uit Brasschaat. 
 
 
INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING. 
 
Raadslid David Cleiren (N-VA) vraagt om in het kader van het decreet Intergemeentelijke 
Samenwerking feedback van de gemeentelijke vertegenwoordigers te krijgen in de 
gemeenteraad. 
 
De voorzitter antwoordt dat dit zal gebeuren tijdens de eerstvolgende vergadering van de 
gemeenteraad. 
 
7. Dienstverlenende vereniging IKA: deelname aan de kapitaalverhoging Eandis Assets. 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 op de intergemeentelijke samenwerking; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij het intergemeentelijk 
samenwerkingsverband IKA; 
 
Gelet op beslissing van de raad van bestuur van EANDIS van 9 maart 2016 die de toetreding 
van de financieringsintercommunales FINEA, FINIWO, FINGEM, FIGGA, FINILEK, IKA, IBE 
en IBG als vennoten van EANDIS ASSETS hebben aanvaard, onder de opschortende 
voorwaarden van de aanpassing van het decreet op de intergemeentelijke samenwerking, 
welke zou toelaten dat financieringsintercommunales kunnen deelnemen aan 
‘Opdrachthoudende Verenigingen’; 
 
Overwegende de doelstellingen bepaald in het artikel 3 van de statuten van IKA; 
 
Overwegende de motiveringsnota van IKA, waaruit blijkt dat de raad van bestuur van IKA 
principieel heeft beslist toe te treden als vennoot van Eandis Assets door in te tekenen op de 
aangeboden kapitaalverhoging onder de opschortende voorwaarden dat de oprichting van 
Eandis Assets daadwerkelijk plaatsvindt na het vervullen van de hieraan gekoppelde 
opschortende voorwaarden, het decreet op de intergemeentelijke samenwerking effectief 
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wordt aangepast om de financieringsverenigingen toe te laten in het kapitaal van Eandis 
Assets en de algemene vergadering van Eandis Assets IKA toelaat als nieuwe vennoot; 
 
Overwegende dat de winstverdeling voor de financieringsverenigingen op dezelfde manier zal 
worden bepaald als voor de privé partner; 
Gelet op het feit dat de gemeenten op deze manier ‘een extra actief verwerven met 
bijkomende inkomsten uit een gereguleerde activiteit’, zonder hun begrotingen of balansen te 
vatten;  
 
Gelet op de kapitaalverhoging van IKA voor een totaalbedrag van € 11.205.017,58; 
 
Overwegende dat de kapitaalverhoging wordt georganiseerd om namens de gemeenten 
aangehouden financieel vaste activa ook in de gemeentelijke boekhouding te kunnen 
opvolgen; 
 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Gehoord de schepenen bevoegd voor financiën; 
 
BESLUIT: met 21 jastemmen van Clarisse De Rydt, Sigrid Van Heybeeck, Nick Brosens, 
Veerle De Block, Pieter Brosens, Alfons Dierckx, Bianca Veraart, Stijn de Koning, Maggy 
Beyers, Stefanie Van Looveren, Didier Van Aert, René Francken, Wies Peeters, Silke 
Lathouwers, Sandra Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De Bock, Jan 
Oerlemans, Dirk Van Peel, David Cleiren en Lukas Jacobs en 1 onthouding van Hans De 
Schepper. 
 
Artikel 1.- 
De gemeenteraad verzoekt IKA om in te tekenen op de kapitaalsverhoging van Eandis 
Assets voor een totaalbedrag van 11.205.017,58 euro. 
 
Art. 2.- 
De gemeenteraad beslist om in te tekenen op aandelen IKA “EANDIS ASSETS” met kencijfer 
10 voor een bedrag van € 244.098,57 mits afrondingsverschillen, en deze te volstorten met 
de middelen beschikbaar bij IKA voor een bedrag van € 143.318,09. 
 
Art. 3.- 
De gemeenteraad beslist om het saldo van € 100.780,47 van de kapitaalverhoging IKA te 
volstorten met een inbreng eigen middelen waarbij tegen uiterlijk 13 juni 2016 de vereiste 
middelen aan IKA zullen worden gestort. 
 
Art. 4.- 
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van voormelde 
besluiten. 
 
8. Opdrachthoudende vereniging IGEAN milieu en veiligheid: vaststelling van het mandaat 
van de gemeentelijke vertegenwoordiger met betrekking tot de agendapunten van de 
jaarvergadering van 17 juni 2016.  
 
Motivering 
1. Relevante voorgeschiedenis, feiten en context 
Algemeen 
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Op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN cv van 8 november 2003 werd de 
oprichtingsakte van de opdrachthoudende vereniging IGEAN milieu & veiligheid verleden. 
 
De oprichtingsakte en de statuten van IGEAN milieu & veiligheid werden op 19 december 
2003 in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. 
 
Met de beslissing van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, 
Jeugd en Ambtenarenzaken van 1 april 2004 werd de oprichting en de statuten van IGEAN 
milieu & veiligheid goedgekeurd. 
 
Op de buitengewone algemene vergadering van 15 juni 2007 werd een statutenwijziging van 
IGEAN milieu & veiligheid goedgekeurd en gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch 
Staatsblad op 13 augustus 2007 onder nr. 07120368. 
 
Op de buitengewone algemene vergadering van 18 december 2013 werd een volgende 
statutenwijziging van IGEAN milieu & veiligheid goedgekeurd. Deze werd bevestigd bij het 
Ministerieel Besluit van 10 april 2014 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, 
Binnenlands bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse rand. 
 
De gemeente is lid bij IGEAN milieu & veiligheid. 
 
Jaarvergadering 
 
Het artikel 36 van de statuten bepaalt dat de jaarvergadering elk jaar in de loop van het 
tweede kwartaal verplicht bijeenkomt. 
 
Op deze vergadering wordt de jaarrekening vastgesteld aan de hand van het verslag van de 
raad van bestuur en het verslag van de commissaris-revisor. 
 
De documenten voor deze vergadering worden samen met de uitnodiging ter beschikking 
gesteld van alle deelnemers. 
 
De jaarvergadering verleent kwijting aan de leden van de raad van bestuur en de 
commissaris-revisor. 
 
Besluitvorming 
 
De raad van bestuur van 13 april 2016 heeft beslist om de jaarvergadering te organiseren in 
het Hof Van Reyen, Veldkant 14 / Oudebaan 39 te 2350 Boechout op 17 juni 2016 om 19u. 
met volgende dagorde: 
1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2015 
2. Verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar 2015 
3. Jaarrekening 2015 
4. Kwijting aan de bestuurders en commissaris-revisor over het boekjaar 2015 
5. Benoeming van leden van de adviescomités. 
 
Met het aangetekend schrijven van IGEAN milieu & veiligheid van 15 april 2016 werd de 
uitnodiging en de dagorde voor de jaarvergadering van 17 juni 2016 aan alle deelnemers 
bezorgd evenals de volgende daarbij horende documenten: 

1. uittreksels uit de beslissing van de raad van bestuur van 13 april 2016 
2. het jaarverslag 2015 en de jaarrekening 2015. 

 



                    

19 / 52 
 

 

Het artikel 44 van het decreet en het artikel 34§1 van de statuten bepalen dat de vaststelling 
van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering. 
 
De gemeenteraad heeft met een afzonderlijk besluit van 26 mei 2014 de heer Jan 
Breugelmans aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente voor de algemene 
vergadering van IGEAN milieu & veiligheid aangeduid.  
 
Met onderstaande beslissing wordt het mandaat van deze vertegenwoordiger bepaald.  
 
2. Juridisch kader 
 
• Decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001, zoals gewijzigd, 
• Omzendbrief BA 2002/01 betreffende de toepassing van het decreet van 6 juli 2001 over 

de intergemeentelijke samenwerking, 
• ontwerp decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet op de intergemeente-

lijke samenwerking, 
• de statuten van IGEAN milieu & veiligheid. 

 
3. Financiële gevolgen 
 
De jaarvergadering heeft op zich geen financiële gevolgen voor het bestuur. 
 
4. Voorafgaande bespreking en adviezen 
 
Toelichting en bespreking van het jaarverslag 2015 en de jaarrekening 2015 op de raad van 
bestuur van 13 april 2016. 
 
BESLUIT: met 21 jastemmen van Clarisse De Rydt, Sigrid Van Heybeeck, Nick Brosens, 
Veerle De Block, Pieter Brosens, Alfons Dierckx, Bianca Veraart, Stijn de Koning, Maggy 
Beyers, Stefanie Van Looveren, Didier Van Aert, René Francken, Wies Peeters, Silke 
Lathouwers, Sandra Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De Bock, Jan 
Oerlemans, Dirk Van Peel, David Cleiren en Lukas Jacobs en 1 onthouding van Hans De 
Schepper. 
 
Artikel 1.- 
De gemeenteraad neemt kennis van de volledige dagorde van de jaarvergadering van IGEAN 
milieu & veiligheid die zal gehouden worden in het Hof Van Reyen, Veldkant 14 / Oudebaan 
39 te 2350 Boechout op 17 juni 2016 om 19u. evenals van alle daarbij horende documenten 
en neemt op basis hiervan volgende beslissingen:  
1. goedkeuren verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2015 
2. goedkeuren verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar 2015 
3. goedkeuren jaarrekening 2015 
4. Kwijting verlenen aan de bestuurders en commissaris-revisor over het boekjaar 2015 
5. benoemen van de leden voor de adviescomités. 
 
Art. 2.- 
De vertegenwoordiger van de gemeente, die met een afzonderlijk besluit werd benoemd, 
wordt gemandateerd om op jaarvergadering van IGEAN milieu & veiligheid van 17 juni 2016 
deel te nemen aan de bespreking over de in het artikel 1 vermelde agendapunten en te 
beraadslagen en te beslissen overeenkomstig dit besluit en verder al het nodige te doen om 
de volledige agenda af te werken. 
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Art. 3.- 
Twee uittreksels van deze gemeenteraadsbeslissing zullen aan IGEAN milieu & veiligheid 
worden bezorgd. 
 
9. Opdrachthoudende vereniging IGEAN milieu en veiligheid: vaststelling van het mandaat 
van de gemeentelijke vertegenwoordiger met betrekking tot de agendapunten van de 
buitengewone algemene vergadering van 17 juni 2016.  
 
Motivering 
 
1. Relevante voorgeschiedenis, feiten en context 
 
Algemeen 
 
Op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN cv van 8 november 2003 werd de 
oprichtingsakte van de opdrachthoudende vereniging IGEAN milieu & veiligheid verleden. 
 
De oprichtingsakte en de statuten van IGEAN milieu & veiligheid werden op 19.12.2003 in de 
bijlagen van het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. 
 
Met de beslissing van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, 
Jeugd en Ambtenarenzaken van 1 april 2004 werd de oprichting en de statuten van IGEAN 
milieu & veiligheid goedgekeurd. 
 
Op de buitengewone algemene vergadering van 15 juni 2007 werd een statutenwijziging van 
IGEAN milieu & veiligheid goedgekeurd en gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch 
Staatsblad op 13 augustus 2007 onder nr. 07120368. 
 
Op de buitengewone algemene vergadering van 18 december 2013 werd een volgende 
statutenwijziging van IGEAN milieu & veiligheid goedgekeurd. Deze werd bevestigd bij het 
Ministerieel Besluit van 10 april 2014 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, 
Binnenlands bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse rand. 
 
De gemeente is lid bij IGEAN milieu & veiligheid. 
 
Verlenging 
 
Volgens het artikel 5 van de statuten loopt de duurtijd van IGEAN milieu & veiligheid tot 21 
juni 2016. 
 
Overeenkomstig het artikel 35 van het decreet op de intergemeentelijke samenwerking en het 
artikel 5 van de statuten kan een opdrachthoudende vereniging na afloop van de statutair 
bepaalde duur opeenvolgende keren verlengd worden voor een termijn die telkens niet langer 
mag zijn dan achttien jaar. 
 
De verlenging is eveneens een unieke opportuniteit om de organisatie en werking van IGEAN 
milieu & veiligheid kritisch te bekijken en een veranderingstraject op te starten. 
 
Het uittekenen van een missie, visie en waarden was de eerste stap in dit traject. 
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Daarna werden de activiteiten van IGEAN milieu & veiligheid, nu en in de toekomst, onder de 
loep genomen. Nieuwe noden en behoeften worden voortaan getoetst aan een nieuw 
toetsingskader. 
 
Aangezien een veranderingstraject enkel kans op slagen heeft als ook de 
organisatiestructuur hierop afgestemd wordt, werd in een volgende fase de rol van de 
verschillende bestuursorganen verduidelijkt. Tenslotte wordt eveneens de organisatie-
structuur en daarbij horende personeelsinzet bekeken en bijgestuurd. 
 
Al het voormelde is samengebracht in een uitgebreid verlengingsdossier met volgende 
inhoud: 
1. Historiek – huidige werking 

1.1 Historiek: de oprichting van IGEAN cv 
1.2 Decreet intergemeentelijke samenwerking: de splitsing van IGEAN 
1.3 De werking van IGEAN 
1.4 De organisatie 
1.5 Communicatie 

2. IGEAN op weg naar … 
2.1 Inleiding 
2.2 IGEAN nu: feiten en vaststellingen 
2.3 IGEAN morgen: het veranderingstraject 
2.4 De verlenging van IGEAN 

3. Missie, visie, waarden 
3.1 Inleiding 
3.2 Onze missie 
3.3 Onze visie 
3.4 Onze waarden 
3.5 Onze baseline 

4. Activiteiten, nu en in de toekomst 
4.1 Inleiding 
4.2 Resultaten rondvraag 
4.3 Het toetsingskader 

5. Organisatiestructuur 
5.1 Inleiding 
5.2 Bestuursorganen 
5.3 Personeel 

6. Statutenwijziging 
6.1 Inleiding 
6.2 Juridisch kader - procedure 
6.3 Overzicht van de wijzigingen 

7. Besluitvorming 
 
Het verlengingsdossier wijst op het belang van een intergemeentelijke samenwerking en 
werd goedgekeurd door de raad van bestuur van 2 maart 2016. Daarna werd het volledige 
dossier aan alle deelnemers bezorgd. Op basis hiervan kunnen de deelnemers IGEAN 
dienstverlening verzoeken tot verlenging over te gaan. 
 
Beheersoverdracht 
 
IGEAN milieu & veiligheid is een opdrachthoudende vereniging waarin enkel gewerkt wordt 
op basis van een beheersoverdracht. Om de continuïteit van de dienstverlening te 
garanderen, is het aangewezen dat de beheersoverdrachten waarover IGEAN milieu & 
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veiligheid vandaag beschikt bevestigd worden, zodat ze kunnen verder gezet worden na de 
verlenging van IGEAN milieu & veiligheid. 
 
De inhoud van deze beheersoverdrachten moet bekeken worden in het licht van de statuten 
van IGEAN milieu & veiligheid en meer bepaald in uitvoering van het artikel 2 over de 
rechtsvorm en artikel 3 met de doelstellingen van IGEAN milieu & veiligheid. 
 
In de bijlage bij deze beslissing wordt daarom een overzicht gegeven van de taken en 
opdrachten waarvoor het bestuur tot op vandaag beheersoverdracht heeft gedaan aan 
IGEAN milieu en veiligheid. 
 
Aan het bestuur wordt gevraagd de in de bijlage 1 vermelde beheersoverdrachten te 
bevestigen en deze beslissing als volgt te motiveren overeenkomstig het artikel 35 van het 
decreet op de intergemeentelijke samenwerking: 
 
1. Milieu 
1.1 Inzameling, transport, behandeling (zijnde o.m. sortering, overslag, mechanische 

behandeling, …) en verwerking van huishoudelijk restafval en/of daarmee vergelijkbaar 
of gelijkaardig bedrijfsafval en andere huishoudelijke selectieve fracties en/of daarmee 
vergelijkbaar of gelijkaardig bedrijfsafval evenals de daarbij horende communicatie en 
het initiëren, coördineren en realiseren van nieuwe initiatieven terzake 
• Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van 

materiaalkringlopen en afvalstoffen, verder het Materialendecreet genoemd, zoals 
gewijzigd 

• Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012 tot vaststelling 
van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van 
materiaalkringlopen en afvalstoffen, verder het VLAREMA genoemd, zoals gewijzigd 

• Gelet op het Uitvoeringsplan Milieuverantwoord beheer van Huishoudelijke 
Afvalstoffen 2008-2015, verder het UHA 2008-2015 genoemd, 

• Gelet op het Uitvoeringsplan Organisch-Biologisch Afval, 
• Gelet op het ontwerp Uitvoeringsplan huishoudelijk en gelijkaardig bedrijfsafval 

2016-2022 dat het UHA 2008-2015 zal vervangen evenals het Uitvoeringsplan over 
gescheiden inzameling van bedrijfsafval van kleine ondernemingen, verder ontwerp 
UHA 2016-2022 genoemd, 

• Overwegende dat IGEAN milieu & veiligheid voor de verwerking van het brandbaar 
huishoudelijk afval in 2006 toegetreden is tot ISVAG en met 44 % van de aandelen 
een belangrijke partner is binnen ISVAG,  

• Overwegende dat dit lidmaatschap bij ISVAG een marktconforme prijs garandeert 
voor de betrokken gemeenten,  

• Overwegende dat ISVAG begin 2015 een adviescomité opgericht heeft waar IGEAN 
milieu & veiligheid deel van uitmaakt en waarin de Toekomstvisie van ISVAG 
voorbereid wordt, zodat ook op langere termijn de verwerking van het brandbaar 
huishoudelijk restafval verzekerd blijft, 

• Overwegende dat IGEAN milieu & veiligheid in 2006 eveneens lid geworden is van 
Ibogem voor de verwerking van die hoeveelheden gft+ en groenafval die IGEAN niet 
zelf in haar eigen installaties kan verwerken, 

• Overwegende dat IGEAN milieu & veiligheid tenslotte deelneemt aan de 
intercommunale Hooge Maey voor de verwerking van het onbrandbaar restafval van 
de gemeenten uit haar samenwerkingsgebied, 
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• Overwegende dat IGEAN milieu & veiligheid het groenafval van haar gemeenten 
verwerkt tot compost op de vergunde groencomposteringsinstallatie gelegen op site 
noord te Brecht, 

• Overwegende dat IGEAN milieu & veiligheid het gft+ van de gemeenten verwerkt tot 
Humotex en biogas in de vergistingsinstallatie gelegen op site noord te Brecht, 

• Overwegende dat IGEAN milieu & veiligheid voor de bouw van deze installatie een 
lening heeft aangegaan, welke gewaarborgd werd door de deelnemende 
gemeenten, 

• Overwegende dat deze lening een looptijd heeft van 20 jaar en ten einde loopt in 
2021, 

• Overwegende dat dit engagement minstens moet verder gezet worden wat de 
waarborg van de lening betreft, 

• Overwegende dat de gemeenten zich bovendien geëngageerd hebben voor de 
aanlevering van gft+ aan de vergistingsinstallatie op site noord, 

• Overwegende dat uit een beperkte rondvraag van de geldende tarieven voor de 
verwerking van groenafval en gft+ blijkt dat de verwerkingsprijs zoals deze geldt bij 
IGEAN milieu & veiligheid nog steeds marktconform en concurrentieel is, 

• Overwegende dat dit o.m. te maken heeft met de wijze waarop het gft+ wordt 
verwerkt in de vergistingsinstallatie en waarbij naast compost van hoogwaardige 
kwaliteit (Humotex) ook biogas wordt geproduceerd, die omgezet wordt in elektriciteit 
(groene stroom), 

• Gelet op het Samenwerkingsakkoord voor de preventie en het beheer van 
verpakkingsafval, 

• Gelet op het besluit van de Interregionale Verpakkingscommissie waarmee Fost 
Plus vzw erkend wordt als organisme voor huishoudelijk verpakkingsafval, en op 
basis hiervan moet instaan voor de selectieve inzameling van huishoudelijk 
verpakkingsafval, 

• Overwegende dat Fost Plus voor de uitvoering van deze opdracht overeenkomsten 
afsluit met  intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en niet met de individuele 
gemeenten, 

• Overwegende dat IGEAN milieu & veiligheid einde 2012 met Fost Plus een nieuwe 
overeenkomst afgesloten heeft, die een einde neemt op 31 december 2017, 

• Overwegende dat deze overeenkomst na deze datum steeds verlengd wordt voor 
een nieuwe periode van 5 jaar om de continuïteit van de selectieve inzameling van 
verpakkingsafval te garanderen, 

• Overwegende dat IGEAN milieu & veiligheid op basis hiervan instaat voor de 
selectieve inzameling en verwerking van glas, papier en karton en PMD, 

• Overwegende dat de selectieve inzamelingen die in het kader van het Fost Plus 
project plaatsvinden het resultaat zijn van een overheidsopdracht die op regelmatige 
tijdstippen georganiseerd wordt overeenkomstig de wetgeving overheidsopdrachten, 

• Overwegende dat IGEAN milieu & veiligheid ook voor de inzameling van andere 
afvalstoffen overheidsopdrachten organiseert, 

• Overwegende dat met het organiseren van een intergemeentelijke 
overheidsopdracht veelal lagere prijzen kunnen verkregen worden dan een 
overheidsopdracht van één individuele gemeente, 

• Overwegende dat met het toepassen van de wetgeving overheidsopdrachten de 
markt regelmatig verkend en vergeleken wordt wat resulteert in marktconforme 
tarieven, 

• Gelet op de aanvaardingsplicht zoals opgenomen in het VLAREMA, op grond 
waarvan de eindverkopers, de tussenhandelaars en de producenten of invoerders 
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van afgedankte elektrische en elektronische apparaten AEEA, een beroep doen op 
Recupel vzw voor de selectieve inzameling en verwerking van deze afvalstoffen, 

• Overwegende dat ook Recupel voor de uitvoering van deze opdracht samenwerkt 
met de intergemeentelijke verenigingen, 

• Overwegende dat IGEAN milieu & veiligheid deze selectieve inzameling en 
verwerking coördineert en opvolgt, 

• Overwegende dat IGEAN milieu & veiligheid deze taak eveneens op zich neemt voor 
andere afvalstoffen die onder de aanvaardingsplicht vallen en waarvoor 
overeenkomsten afgesloten worden met het aangeduide beheersorganisme dat 
moet instaan voor de inzameling en verwerking van deze afvalstoffen, 

• Gelet op exploitatie van de 23 recyclageparken door IGEAN milieu & veiligheid, 
• Overwegende dat bij deze gelegenheid de recyclageparken aangepast en uitgebreid 

werden, 
• Overwegende dat in de meeste recyclageparken intussen gewerkt wordt met een 

uniform systeem van diftar met weging, wat een eerlijke toepassing is van het 
principe “de vervuiler betaalt”, 

• Overwegende dat een uniforme exploitatie van de recyclageparken een 
intergemeentelijke exploitatie mogelijk maakt, waardoor de burgers niet alleen in het 
recyclagepark van hun eigen gemeente terecht kunnen, maar ook op een ander 
recyclagepark dat tot eenzelfde cluster behoort, 

• Overwegende dat een intergemeentelijke exploitatie van het recyclagepark de 
service voor de burger vergroot, zonder dat de kostprijs voor de individuele 
gemeente stijgt, 

• Overwegende dat IGEAN milieu & veiligheid ook voor de inzameling en verwerking 
van de verschillende afvalstoffen van het recyclagepark op regelmatige tijdstippen 
overheidsopdrachten organiseert, om tot voordelige en  concurrentiële tarieven te 
komen, 

• Overwegende dat IGEAN milieu & veiligheid begin 2015 gestart is met en eigen 
ophaaldienst en hiervoor ophaalwagens aangekocht heeft, 

• Overwegende dat deze ophaalwagens uitgerust zijn met een weeg- en 
registratiesysteem waardoor ze kunnen ingezet worden voor een inzameling met 
diftar, 

• Overwegende dat de verschillende gemeenten de aankoop van deze ophaalwagens 
onderschreven hebben en dit financieel engagement minstens in de volgende jaren 
moeten honoreren,  

• Overwegende dat IGEAN milieu & veiligheid eveneens overheidsopdrachten 
organiseert voor de aankoop van diverse recipiënten, al dan niet met subsidies van 
de Vlaamse overheid, 

• Gelet op het besluit van de Vlaamse regering betreffende de subsidiëring van 
bepaalde werken, leveringen en diensten die in het Vlaamse Gewest door of op 
initiatief van lagere besturen of ermee gelijkgestelde rechtspersonen worden 
uitgevoerd,  

• Overwegende dat de Vlaamse overheid er voor het indienen van een 
subsidiedossier de voorkeur aan geeft dat dit niet door elke individuele gemeenten 
gebeurt maar gegroepeerd wordt bij het intergemeentelijke samenwerkingsverband, 
waardoor de administratieve procedure slechts één maal moet doorlopen worden en 
er een duidelijk aanspreekpunt is voor de dossiers, 

• Overwegende dat IGEAN milieu & veiligheid na het verkrijgen van de voorziene 
subsidies aan de deelnemende gemeenten enkel de kostprijs aanrekent die overblijft 
na aftrek van de voorziene subsidies; de eigenlijke subsidies worden door IGEAN 
milieu & veiligheid opgevraagd bij de Vlaamse overheid, 
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• Overwegende dat IGEAN milieu & veiligheid steeds een ecologisch en economisch 
verantwoorde en duurzame oplossing aanbiedt aan de deelnemende gemeenten 
voor de inzameling, het transport, de behandeling (zijnde o.m. sortering, overslag, 
mechanische behandeling, …) en de verwerking van het huishoudelijk afval en het 
daarmee vergelijkbaar of gelijkaardig bedrijfsafval. 
 

1.2 Afvalpreventie en hergebruik van afvalstoffen evenals de daarbij horende communicatie 
en het initiëren, coördineren en realiseren van nieuwe initiatieven terzake 
• Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van 

materiaalkringlopen en afvalstoffen, verder het Materialendecreet genoemd, zoals 
gewijzigd 

• Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012 tot vaststelling 
van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van 
materiaalkringlopen en afvalstoffen, verder het VLAREMA genoemd, zoals gewijzigd 

• Gelet op het Uitvoeringsplan Milieuverantwoord beheer van Huishoudelijke 
Afvalstoffen 2008-2015, verder het UHA 2008-2015 genoemd, waarin aandacht 
wordt besteed aan hergebruik en afvalpreventie, 

• Gelet op het Uitvoeringsplan Organisch-Biologisch Afval, 
• Gelet op het ontwerp Uitvoeringsplan huishoudelijk en gelijkaardig bedrijfsafval 

2016-2022 dat het UHA 2008-2015 zal vervangen evenals het Uitvoeringsplan over 
gescheiden inzameling van bedrijfsafval van kleine ondernemingen, verder ontwerp 
UHA 2016-2022 genoemd, waarin eveneens aandacht wordt besteed aan zwerfvuil, 

• Gelet op het besluit van de Vlaamse regering betreffende de subsidiëring van 
bepaalde werken, leveringen en diensten die in het Vlaams Gewest door of op 
initiatief van lagere besturen of ermee gelijkgestelde rechtspersonen worden 
uitgevoerd,  

• Overwegende dat IGEAN milieu & veiligheid in het kader van de afvalpreventie 
intergemeentelijke overheidsopdrachten organiseert voor de aankoop van 
recipiënten en artikelen, 

• Overwegende dat de Vlaamse overheid er voor het indienen van een 
subsidiedossier de voorkeur aan geeft dat dit niet door elke individuele gemeenten 
gebeurt maar gegroepeerd wordt bij het intergemeentelijke samenwerkingsverband, 
waardoor de administratieve procedure slechts één maal moet doorlopen worden en 
er een duidelijk aanspreekpunt is voor de dossiers, 

• Overwegende dat IGEAN milieu & veiligheid na het verkrijgen van de voorziene 
subsidies aan de deelnemende gemeenten enkel de kostprijs aanrekent die overblijft 
na aftrek van de voorziene subsidies; de eigenlijke subsidies worden door IGEAN 
milieu & veiligheid opgevraagd bij de Vlaamse overheid, 

• Overwegende dat wat hergebruik betreft IGEAN milieu & veiligheid ondersteuning en 
begeleiding geeft aan de deelnemende gemeenten in hun relatie met de 
kringloopcentra, 

• Overwegende dat de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden door de Vlaamse 
overheid als belangrijke actoren worden beschouwd bij de uitvoering van het lokale 
beleid inzake afvalpreventie en hergebruik,  

• Overwegende dat ook de werking van de kringloopkrachten voor het promoten van 
het thuiscomposteren grotendeels op intergemeentelijk niveau wordt georganiseerd, 

• Gelet op de afvalkrant die IGEAN milieu & veiligheid sinds 2002 op regelmatige 
tijdstippen uitgeeft en waarin o.m. aandacht wordt gegeven aan afvalpreventie. 

• Overwegende dat er ook op de website van IGEAN heel wat informatie terug te 
vinden is. 
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1.3 Voor rioolkolken en andere species evenals de daarbij horende communicatie en het 
initiëren, coördineren en realiseren van nieuwe initiatieven terzake 
• Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van 

materiaalkringlopen en afvalstoffen, verder het Materialendecreet genoemd, zoals 
gewijzigd 

• Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012 tot vaststelling 
van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van 
materiaalkringlopen en afvalstoffen, verder het VLAREMA genoemd, zoals gewijzigd 

• Overwegende dat nog enkele gemeenten op IGEAN milieu & veiligheid beroep doen 
voor het reinigen van de rioolkolken en het verwerken van dit slib, 

• Overwegende dat IGEAN milieu & veiligheid hiervoor een overheidsopdracht 
organiseert zoals voorgeschreven door de wetgeving overheidsopdrachten, 

• Overwegende dat met het organiseren van een intergemeentelijke 
overheidsopdracht veelal lagere prijzen kunnen verkregen worden dan een 
overheidsopdracht van één individuele gemeente, 

• Overwegende dat met het toepassen van de wetgeving overheidsopdrachten de 
markt regelmatig verkend en vergeleken wordt wat resulteert in marktconforme 
tarieven. 
 

1.4 Voor juridische en technische ondersteuning inzake milieu en handhaving evenals de 
daarbij horende communicatie en het initiëren, coördineren en realiseren van nieuwe 
initiatieven terzake 
• Overwegende dat er inzake milieu en natuur een veelheid aan wet- en regelgeving 

bestaat waarin de lokale besturen allerlei taken krijgen die alsmaar verder uitgebreid 
worden, 

• Overwegende dat al deze taken en de complexiteit ervan vaak de mogelijkheden 
van de lokale besturen overstijgen, 

• Overwegende dat de lokale besturen dan ook nood hebben aan technische en 
juridische bijstand, 

• Overwegende dat de intergemeentelijke milieudienst van IGEAN milieu & veiligheid 
tegemoet komt aan deze nood en de vereiste technische en juridische 
ondersteuning aan de lokale besturen biedt, 

• Overwegende dat de intergemeentelijke milieudienst opgericht werd in 1991 en 
inmiddels ook hierdoor over de nodige kennis en ervaring beschikt om de lokale 
besturen technisch en juridisch te ondersteunen, 

• Overwegende dat door de multidisciplinaire samenstelling van de milieudienst 
IGEAN milieu & veiligheid garant kan staan voor heel wat kennis en ervaring 
waardoor er op verschillende domeinen ondersteuning kan gegeven worden aan de 
lokale besturen, 

• Overwegende dat het hierbij niet enkel gaat om de milieu- en 
duurzaamheidsambtenaren, maar ook om andere ambtenaren evenals om de 
secretarissen, de burgemeesters, de voorzitters, de schepenen van leefmilieu en 
andere schepenen die op geregelde tijdstippen geïnformeerd worden over de stand 
van zaken van de verschillende lopende dossiers evenals over verschillende actuele 
onderwerpen, 

• Overwegende dat er ook op het vlak van handhaving heel wat taken aan de lokale 
besturen toevertrouwd worden, 
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• Overwegende dat IGEAN milieu & veiligheid ook hiervoor een intergemeentelijke 
werking opgestart heeft op basis waarvan een intergemeentelijk toezichthouder kan 
ter beschikking gesteld worden, 

• Overwegende dat IGEAN milieu & veiligheid in het kader van de gemeentelijke 
administratieve sancties aangesteld is als sanctionerend ambtenaar, 

• Overwegende dat de sanctionerend ambtenaar dossiers behandelt die enerzijds 
betrekking hebben op overtredingen inzake openbare overlast en anderzijds op 
overtredingen op stilstaan en parkeren en op overtredingen op parkeren met 
beperkte duurtijd, 

• Overwegende dat de behandeling van dergelijke dossiers bij voorkeur 
intergemeentelijk gebeurt, om een zo groot mogelijke uniforme behandeling van 
dezelfde soort overtredingen te garanderen, 

• Overwegende dat een intergemeentelijke werking het draagvlak vergroot, 
• Overwegende dat IGEAN milieu & veiligheid recent ook een aanbod gedaan heeft 

voor de ondersteuning van het lokale energie- en klimaatbeleid, 
• Overwegende dat IGEAN milieu & veiligheid hierbij enerzijds een algemene 

begeleiding en ondersteuning aanbiedt en anderzijds ook concrete acties uitwerkt 
waarop de lokale besturen beroep kunnen doen als zij dat wensen 

 
2. Veiligheid 

• Overwegende dat op basis van de wet op het welzijn van de werknemers op het 
werk elke werkgever de verplichting heeft om de arbeidsveiligheid bij het personeel 
te verzekeren, 

• Overwegende dat het economisch en praktisch niet haalbaar is om deze opdracht in 
elke lokaal bestuur te gaan organiseren, 

• Overwegende dat dit een bij uitstek intergemeentelijke opdracht is, waarbij beroep 
kan gedaan worden op gespecialiseerd personeel, 

• Overwegende dat dit bevestigd wordt in het Koninklijk Besluit waarmee aan de 
betrokken besturen de toelating wordt gegeven deze opdracht intergemeentelijk te 
gaan uitoefenen via IGEAN, en dit voor onbepaalde duur, 

• Overwegende dat er in tussentijd nog nieuwe wetgeving in werking is getreden, 
welke eveneens diverse opdrachten geeft aan de lokale besturen inzake veiligheid, 

• Overwegende dat het hierbij o.m. gaat om de veiligheid van speelterreinen en 
speeltoestellen, 

• Overwegende dat hiervoor eveneens beroep kan gedaan worden op de 
gemeenschappelijke dienst PBW van IGEAN milieu & veiligheid, die beschikken over 
voldoende gekwalificeerd personeel, 

• Overwegende dat de wetgeving inzake bouwplaatscoördinatie voor tijdelijke en 
mobiele bouwplaatsen eveneens bijkomende verplichtingen oplegt, 

• Overwegende dat ook voor deze opdracht gespecialiseerd personeel vereist is dat 
voldoet aan de gestelde eisen, 

• Overwegende dat hiervoor eveneens beroep kan gedaan worden op de 
gemeenschappelijke dienst PBW van IGEAN milieu & veiligheid, 

• Overwegende dat ook de wetgeving inzake de preventie en bescherming tegen 
geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk bijkomende 
verplichtingen oplegt aan de lokale besturen, 

• Overwegende dat ook voor deze opdracht gespecialiseerd personeel vereist is dat 
voldoet aan de gestelde eisen, 

• Overwegende dat hiervoor eveneens beroep kan gedaan worden op de 
gemeenschappelijke dienst PBW van IGEAN milieu & veiligheid, 



                    

28 / 52 
 

 

• Overwegende dat ook allerlei andere taken inzake (arbeids-)veiligheid die in de 
toekomst zouden voortvloeien uit wettelijke en decretale bepalingen, door de 
gemeenschappelijke dienst PBW van IGEAN milieu & veiligheid kunnen 
waargenomen worden, 

 
Uit al het voorgaande blijkt dat een intergemeentelijke samenwerking met een 
opdrachthoudende vereniging zowel beleidsmatig, operationeel als economisch belangrijke 
voordelen biedt ten opzichte van andere samenwerkingsverbanden en beheersvormen, 
 
Het schaalniveau van de intergemeentelijke vereniging laat evenwel toe om efficiënt en 
kostendelend te werken, zonder dat de afstand tot de burger te groot wordt, 
 
In het kader van een intergemeentelijke samenwerking is het bovendien mogelijk de nodige 
expertise en know how op te bouwen om de aan de vereniging toevertrouwde opdrachten 
kwaliteitsvol uit te voeren, 
 

Deze expertise situeert zich niet alleen op het technisch, juridisch of beleidsmatig vlak, maar 
ook wat de communicatie, informatie en sensibilisatie betreft, 
 
Een intergemeentelijke vereniging wordt bestuurd en gecontroleerd door de 
vertegenwoordigers van de betrokken besturen, welke op hun beurt democratisch verkozen 
zijn, 
 
Om de continuïteit van de dienstverlening te garanderen, is het aangewezen dat de 
beheersoverdrachten waarover IGEAN milieu & veiligheid vandaag beschikt bevestigd 
worden, zodat ze kunnen verder gezet worden na de verlenging van IGEAN milieu & 
veiligheid. 
 
Presentiegelden 
 
Overeenkomstig het artikel 60 van het decreet op de intergemeentelijke samenwerking en het 
artikel 31 van de statuten van IGEAN milieu & veiligheid bepaalt de algemene vergadering 
het presentiegeld en de andere vergoedingen die in het kader van de bestuurlijke werking 
van de vereniging kunnen worden toegekend. De algemene vergadering moet zich hierbij 
houden aan de toekenningsvoorwaarden die door de Vlaamse regering vastgelegd zijn. 
 
Bij de splitsing van IGEAN cv in IGEAN dienstverlening en de oprichting van IGEAN milieu & 
veiligheid in 2003, werden de bestaande presentiegelden in gelijke mate verdeeld over de 
beide verenigingen en afgerond tot een bedrag van 75 euro per zitting per vereniging. 
 
Intussen hebben heel wat collega-intercommunales evenals gemeenten en de provincie de 
presentiegelden verhoogd tot het wettelijke maximum van 201,02 euro per zitting en werd dit 
bedrag gekoppeld aan de index. 
 
In het kader van het veranderingstraject dat IGEAN aan het doorlopen is, werd de rol van de 
verschillende bestuursorganen kritisch bekeken en verduidelijkt, rekening houdend met het 
wettelijk kader. Het resultaat hiervan heeft een impact op het aantal bijeenkomsten van de 
raad van bestuur en het directiecomité, wat eveneens een aanleiding is om de 
presentiegelden aan te passen. 
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Aan de besturen wordt gevraagd akkoord te gaan met een aanpassing van de 
presentiegelden tot 100,51 euro per zitting voor de raad van bestuur en het directiecomité en 
dit bedrag te koppelen aan de index. 
 
Naar analogie met de huidige zitpenningen, wordt voor de adviescomités een presentiegeld 
voorzien dat gelijk is aan de helft van de voormelde zitpenning of afgerond 50,25 euro per 
bijeenkomst. 
 
Statutenwijziging en delegatie tarieven 
 
Aangezien de verlenging van IGEAN milieu & veiligheid gepaard gaat met een 
statutenwijziging, werd van deze gelegenheid gebruik te maken om de statuten eveneens te 
moderniseren en af te stemmen op de resultaten van het veranderingstraject. 
 
De voorliggende statutenwijziging houdt tenslotte ook rekening met het ontwerp decreet tot 
wijziging van diverse bepalingen van het decreet op de intergemeentelijke samenwerking. 
In het verlengingsdossier wordt in deel 6 toelichting gegeven bij de statutenwijziging en 
worden deze wijzigingen uitgebreid gemotiveerd. In uitvoering van artikel 39 van het decreet 
op de intergemeentelijke samenwerking worden tenslotte de wijzigingen aan de statuten en in 
de bijlagen artikelsgewijs aangebracht. 
 
Bijlage 1 vermeldt de bijdrageplafonds voor de verschillende taken en opdrachten die IGEAN 
milieu & veiligheid in eigen beheer uitoefent. Het gaat hier echter om maximum bedragen. In 
de praktijk rekent IGEAN milieu & veiligheid enkel de werkelijke kosten aan. 
 
Het bepalen van de reële tarieven is volgens het decreet op de intergemeentelijke 
samenwerking eveneens een bevoegdheid van de algemene vergadering, zij het dat zij deze 
bevoegdheid kan delegeren aan de raad van bestuur.  
 
Daarom zal de algemene vergadering de bevoegdheid voor het vaststellen van de reële 
tarieven op de buitengewone algemene vergadering van 17 juni 2016 expliciet delegeren aan 
de raad van bestuur.  
 
De bedragen vermeld in de bijlage 1 gelden hierbij als maximum. 
 
Besluitvorming 
 
De raad van bestuur van 2 maart 2016 heeft beslist om de buitengewone algemene 
vergadering te organiseren in het Hof Van Reyen, Veldkant 14 / Oudebaan 39 te 2350 
Boechout op 17 juni 2016 aansluitend bij de jaarvergadering met volgende dagorde: 
1. kennisname en goedkeuring van het verlengingsdossier van IGEAN milieu & veiligheid 
2. kennisname van het verzoek aan IGEAN milieu & veiligheid om te verlengen  
3. goedkeuren van de verlenging een bevestiging van de daarbij horende 

beheersoverdrachten zoals vermeld in bijlage bij dit besluit 
4. bepalen van de presentiegelden 
5. goedkeuren van de statutenwijziging van IGEAN milieu & veiligheid. 
6. delegatie aan de raad van bestuur voor het vastleggen van reële tarieven. 
 
Met het aangetekend schrijven van IGEAN milieu & veiligheid van 8 maart 2016 werd de 
uitnodiging en de dagorde voor de buitengewone algemene vergadering van 17 juni 2016 aan 
alle deelnemers bezorgd evenals de volgende daarbij horende documenten: 

1. een uittreksel uit de beslissing van de raad van bestuur van 2 maart 2016 
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2. het verlengingsdossier voor IGEAN milieu & veiligheid met de ontwerp 
statutenwijziging. 

 
Het artikel 44 van het decreet en het artikel 34§1 van de statuten bepalen dat de vaststelling 
van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering. 
 
De gemeenteraad heeft met een afzonderlijk besluit van 26 mei 2016 de heer Jan 
Breugelmans aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente voor de algemene 
vergadering van IGEAN milieu & veiligheid. 
 
Met onderstaande beslissing wordt het mandaat van deze vertegenwoordiger bepaald. 
 
2. Juridisch kader 
 
• Decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001, zoals gewijzigd 
• Omzendbrief BA 2002/01 betreffende de toepassing van het decreet van 6 juli 2001 

houdende de intergemeentelijke samenwerking, 
• ontwerp decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet op de 

intergemeentelijke samenwerking  
• de statuten van IGEAN milieu & veiligheid. 

 
3. Financiële gevolgen 
 
De verlenging, inclusief de statutenwijziging van IGEAN milieu & veiligheid heeft op zich geen 
financiële gevolgen voor het bestuur. 
 
4. Voorafgaande bespreking en adviezen 
 
Toelichting en bespreking van het verlengingsdossier op een extra bijeenkomst van het 
directiecomité van 15 februari 2016. 
 
Toelichting en bespreking van het verlengingsdossier op een themavergadering van een 
extra raad van bestuur op 17 februari 2016. 
 
Advies gevraagd aan het Agentschap Binnenlands Bestuur, de toezichthoudende overheid. 
 
BESLUIT: met 21 jastemmen van Clarisse De Rydt, Sigrid Van Heybeeck, Nick Brosens, 
Veerle De Block, Pieter Brosens, Alfons Dierckx, Bianca Veraart, Stijn de Koning, Maggy 
Beyers, Stefanie Van Looveren, Didier Van Aert, René Francken, Wies Peeters, Silke 
Lathouwers, Sandra Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De Bock, Jan 
Oerlemans, Dirk Van Peel, David Cleiren en Lukas Jacobs en 1 onthouding van Hans De 
Schepper. 
 
Artikel 1.- 
De gemeenteraad neemt kennis van de volledige dagorde van de buitengewone algemene 
vergadering van IGEAN milieu & veiligheid die zal gehouden worden in het Hof Van Reyen, 
Veldkant 14 / Oudebaan 39 te 2350 Boechout op 17 juni 2016 aansluitend bij de 
jaarvergadering evenals van alle daarbij horende documenten en neemt op basis hiervan 
volgende beslissingen:  
1. kennisname en goedkeuring van het verlengingsdossier van IGEAN milieu & veiligheid 
2. verzoek aan IGEAN milieu & veiligheid om te verlengen 
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3. goedkeuren van de verdere deelname van de gemeente Kalmthout aan IGEAN milieu & 
veiligheid met een bevestiging van de daarbij horende beheersoverdrachten zoals vermeld 
in bijlage bij dit besluit dat integraal deel uitmaakt van dit besluit 

4. goedkeuren van de presentiegelden 
5. goedkeuren van de statutenwijziging van IGEAN milieu & veiligheid 
6. goedkeuren van de delegatie aan de raad van bestuur voor het vastleggen van de reële 

tarieven.  
 
Art. 2.- 
De vertegenwoordiger van de gemeente, die met een afzonderlijk besluit werd benoemd, 
wordt gemandateerd om op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN milieu & 
veiligheid van 17 juni 2016 aansluitend bij de jaarvergadering deel te nemen aan de 
bespreking over de in het artikel 1 vermelde agendapunten en te beraadslagen en te 
beslissen overeenkomstig dit besluit en verder al het nodige te doen om de volledige agenda 
af te werken. 
 
Art. 3.- 
Twee uittreksels van deze gemeenteraadsbeslissing zullen aan IGEAN milieu & veiligheid 
worden bezorgd. 
 
10. Dienstverlenende vereniging IGEAN dienstverlening: vaststelling van het mandaat van de 
gemeentelijke vertegenwoordiger met betrekking tot de agendapunten van de  
jaarvergadering van 17 juni 2016.  
 
Motivering 
 
1. Relevante voorgeschiedenis, feiten en context 
 
Algemeen 
 
Met het K.B. van 3 januari 1969 werd overgegaan tot de oprichting van de coöperatieve 
vennootschap Intercommunale Grondbeleid en Expansie Antwerpen, verder IGEAN cv 
genoemd, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 8 juli 1969. 
 
Op de buitengewone algemene vergadering van 8 november 2003 werd IGEAN cv 
omgevormd tot een dienstverlenende vereniging IGEAN dienstverlening, gepubliceerd in de 
bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 19 december 2003. 
 
Met de beslissing van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, 
Jeugd en Ambtenarenzaken van 1 april 2004 werden de wijzigingen van de statuten en de 
omvorming van IGEAN cv in een dienstverlenende vereniging goedgekeurd. 
 
Op de buitengewone algemene vergadering van 15 juni 2007 werd de statutenwijziging van 
IGEAN dienstverlening goedgekeurd en gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch 
Staatsblad op 13 augustus 2007 onder nr. 07120366. 
 
Op de buitengewone algemene vergadering van 18 december 2013 werd de statutenwijziging 
van IGEAN dienstverlening goedgekeurd. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 
10 april 2014 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands bestuur, Inburgering, 
Toerisme en Vlaamse rand. 
 
De gemeente is lid bij IGEAN dienstverlening. 
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Jaarvergadering 
 
Het artikel 35 van de statuten bepaalt dat de jaarvergadering elk jaar in de loop van het 
tweede kwartaal verplicht bijeenkomt. 
 
Op deze vergadering wordt de jaarrekening vastgesteld aan de hand van het verslag van de 
raad van bestuur en het verslag van de commissaris-revisor. 
 
De documenten voor deze vergadering worden samen met de uitnodiging ter beschikking 
gesteld van alle deelnemers. 
 
De jaarvergadering verleent kwijting aan de leden van de raad van bestuur en de 
commissaris-revisor. 
 
Besluitvorming 
 
De raad van bestuur van 13 april 2016 heeft beslist om de jaarvergadering te organiseren in 
het Hof Van Reyen, Veldkant 14 / Oudebaan 39 te 2350 Boechout op 17 juni 2016 om 19u. 
met volgende dagorde: 
1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2015 
2. Verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar 2015 
3. Jaarrekening 2015 
4. Kwijting aan de bestuurders en commissaris-revisor over het boekjaar 2015 
5. Uitkering dividend D-aandelen. 
 
Met het aangetekend schrijven van IGEAN dienstverlening van 15 april 2016 werd de 
uitnodiging en de dagorde voor de jaarvergadering van 17 juni 2016 aan alle deelnemers 
bezorgd evenals de volgende daarbij horende documenten: 

1. uittreksels uit de beslissing van de raad van bestuur van 13 april 2016 
2. het jaarverslag 2015 en de jaarrekening 2015. 

 
Het artikel 44 van het decreet en het artikel 33§1 van de statuten bepalen dat de vaststelling 
van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering. 
 
De gemeenteraad heeft met een besluit van 26 mei 2014 de heer Jan Breugelmans 
aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente voor de algemene vergadering van 
IGEAN dienstverlening. 
 
Met onderstaande beslissing wordt het mandaat van deze vertegenwoordiger bepaald.  
 
2. Juridisch kader 
 
• Decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001, zoals gewijzigd, 
• Omzendbrief BA 2002/01 betreffende de toepassing van het decreet van 6 juli 2001 

houdende de intergemeentelijke samenwerking, 
• ontwerp decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet op de 

intergemeentelijke samenwerking, 
• de statuten van IGEAN dienstverlening. 
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3. Financiële gevolgen 
 
De jaarvergadering heeft op zich geen financiële gevolgen voor het bestuur. 
 
4. Voorafgaande bespreking en adviezen 
 
Toelichting en bespreking van het jaarverslag 2015 en de jaarrekening 2015 op de raad van 
bestuur van 13 april 2016. 
 
BESLUIT: met 21 jastemmen van Clarisse De Rydt, Sigrid Van Heybeeck, Nick Brosens, 
Veerle De Block, Pieter Brosens, Alfons Dierckx, Bianca Veraart, Stijn de Koning, Maggy 
Beyers, Stefanie Van Looveren, Didier Van Aert, René Francken, Wies Peeters, Silke 
Lathouwers, Sandra Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De Bock, Jan 
Oerlemans, Dirk Van Peel, David Cleiren en Lukas Jacobs en 1 onthouding van Hans De 
Schepper. 
 
Artikel 1.- 
De gemeenteraad neemt kennis van de volledige dagorde van de jaarvergadering van IGEAN 
dienstverlening die zal gehouden worden in het Hof Van Reyen, Veldkant 14 / Oudebaan 39 
te 2350 Boechout op 17 juni 2016 om 19u. evenals van alle daarbij horende documenten en 
neemt op basis hiervan volgende beslissingen:  
1. goedkeuren verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2015 
2. goedkeuren verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar 2015 
3. goedkeuren jaarrekening 2015 
4. Kwijting verlenen aan de bestuurders en commissaris-revisor over het boekjaar 2015 
5. Uitkering dividend D-aandelen. 
 
Art. 2.- 
De vertegenwoordiger van de gemeente, die met een afzonderlijk besluit werd benoemd, 
wordt gemandateerd om op de jaarvergadering van IGEAN dienstverlening van 17 juni 2016 
deel te nemen aan de bespreking over de in het artikel 1 vermelde agendapunten en te 
beraadslagen en te beslissen overeenkomstig dit besluit en verder al het nodige te doen om 
de volledige agenda af te werken. 
 
Art. 3.- 
Twee uittreksels van deze gemeenteraadsbeslissing zullen aan IGEAN dienstverlening 
worden bezorgd. 
 
11. Dienstverlenende vereniging IGEAN dienstverlening: vaststelling van het mandaat van de 
gemeentelijke vertegenwoordiger met betrekking tot de agendapunten van de buitengewone 
algemene vergadering en jaarvergadering van 17 juni 2016.  
 
Motivering 
1. Relevante voorgeschiedenis, feiten en context 
Algemeen 
Met het K.B. van 3 januari 1969 werd overgegaan tot de oprichting van de coöperatieve 
vennootschap Intercommunale Grondbeleid en Expansie Antwerpen, verder IGEAN cv 
genoemd, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 8 juli 1969. 
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Op de buitengewone algemene vergadering van 8 november 2003 werd IGEAN cv 
omgevormd tot een dienstverlenende vereniging IGEAN dienstverlening, gepubliceerd in de 
bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 19 december 2003. 
 
Met de beslissing van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, 
Jeugd en Ambtenarenzaken van 1 april 2004 werden de wijzigingen van de statuten en de 
omvorming van IGEAN cv in een dienstverlenende vereniging goedgekeurd. 
 
Op de buitengewone algemene vergadering van 15 juni 2007 werd de statutenwijziging van 
IGEAN dienstverlening goedgekeurd en gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch 
Staatsblad op 13 augustus 2007 onder nr. 07120366. 
 
Op de buitengewone algemene vergadering van 18 december 2013 werd de statutenwijziging 
van IGEAN dienstverlening goedgekeurd. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 
10 april 2014 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands bestuur, Inburgering, 
Toerisme en Vlaamse rand. 
 
De gemeente is lid bij IGEAN dienstverlening. 
 
Verlenging 
 
Volgens het artikel 5 van de statuten loopt de duurtijd van IGEAN dienstverlening tot 21 juni 
2016. 
 
Overeenkomstig het artikel 35 van het decreet op de intergemeentelijke samenwerking en het 
artikel 5 van de statuten kan een dienstverlenende vereniging na afloop van de statutair 
bepaalde duur opeenvolgende keren verlengd worden voor een termijn die telkens niet langer 
mag zijn dan achttien jaar. 
 
De verlenging is eveneens een unieke opportuniteit om de organisatie en werking van IGEAN 
dienstverlening kritisch te bekijken en een veranderingstraject op te starten. 
 
Het uittekenen van een missie, visie en waarden was de eerste stap in dit traject. 
 
Daarna werden de activiteiten van IGEAN dienstverlening, nu en in de toekomst, onder de 
loep genomen. Nieuwe noden en behoeften worden voortaan getoetst aan een nieuw 
toetsingskader. 
 
Aangezien een veranderingstraject enkel kans op slagen heeft als ook de 
organisatiestructuur hierop afgestemd wordt, werd in een volgende fase de rol van de 
verschillende bestuursorganen verduidelijkt. Tenslotte wordt eveneens de organisatie-
structuur en daarbij horende personeelsinzet bekeken en bijgestuurd. 
 
Al het voormelde is samengebracht in een uitgebreid verlengingsdossier met volgende 
inhoud: 
8. Historiek – huidige werking 

8.1 Historiek: de oprichting van IGEAN cv 
8.2 Decreet intergemeentelijke samenwerking: de splitsing van IGEAN 
8.3 De werking van IGEAN 
8.4 De organisatie 
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8.5 Communicatie 
9. IGEAN op weg naar … 

9.1 Inleiding 
9.2 IGEAN nu: feiten en vaststellingen 
9.3 IGEAN morgen: het veranderingstraject 
9.4 De verlenging van IGEAN 

10. Missie, visie, waarden 
10.1 Inleiding 
10.2 Onze missie 
10.3 Onze visie 
10.4 Onze waarden 
10.5 Onze baseline 

11. Activiteiten, nu en in de toekomst 
11.1 Inleiding 
11.2 Resultaten rondvraag 
11.3 Het toetsingskader 

12. Organisatiestructuur 
12.1 Inleiding 
12.2 Bestuursorganen 
5.3 Personeel 

13. Statutenwijziging 
13.1 Inleiding 
13.2 Juridisch kader - procedure 
13.3 Overzicht van de wijzigingen 

14. Besluitvorming 
 
Het verlengingsdossier wijst op het belang van een intergemeentelijke samenwerking en 
werd goedgekeurd door de raad van bestuur van 2 maart 2016. Daarna werd het volledige 
dossier aan alle deelnemers bezorgd. Op basis hiervan kunnen de deelnemers IGEAN 
dienstverlening verzoeken tot verlenging over te gaan. 
 
Taken en opdrachten 
 
IGEAN dienstverlening is een dienstverlenende vereniging die geen algemene 
werkingskosten aanrekent. De deelnemers kiezen autonoom of zij voor de taken en 
opdrachten die aangeboden worden overeenkomstig de statutair bepaalde doelstellingen 
beroep doen op IGEAN dienstverlening. 
 
Enkel voor die taken en opdrachten waarvoor effectief beslist wordt om tot samenwerking 
over te gaan, worden de kosten aangerekend aan het betrokken bestuur volgens de 
gemaakte afspraken. 
 
Het spreekt evenwel voor zich dat een intergemeentelijke werking met IGEAN dienstverlening 
voordelen heeft.  
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Rekening houdend met de doelstellingen van IGEAN dienstverlening kan deze samenwerking 
in het kader van de verlenging en overeenkomstig het artikel 35 van het decreet op de 
intergemeentelijke samenwerking als volgt gemotiveerd worden: 
 
1. Een doelmatig grondbeleid, door het verwerven, bouwrijp maken, en het ter 

beschikking stellen van onroerende goederen. 
• Overwegende dat elk aangesloten bestuur beroep kan doen op de expertise die IGEAN 

opgebouwd heeft om zowel verkavelingen, woonprojecten als dorpskernvernieuwing te 
organiseren en realiseren. 

• Overwegende dat IGEAN hierbij optreedt als regisseur en het volledige traject, vanaf 
de onderhandelingen voor de verwerving, over het bouwrijp maken, tot de verkoop van 
de terreinen opvolgt en coördineert. 

• Overwegende dat IGEAN hierbij een ruime ervaring heeft opgedaan bij technische 
deelaspecten van de projectrealisatie zoals bodemsanering, archeologisch onderzoek 
en subsidiëring. 

• Overwegende dat bij elk project gewerkt wordt in een overlegmodel, waarbij IGEAN 
samen met het opdrachtgevend bestuur in elke fase van het project bepaalt welke 
stappen moeten genomen worden. 

• Overwegende dat IGEAN streeft naar budgetneutraliteit bij het opdrachtgevend 
bestuur, door de financiering van het project ten laste te nemen en de verkoopprijzen af 
te stemmen op de kosten die bij de realisatie gemaakt zijn, zodat het project 
zelfbedruipend wordt. 

• Overwegende dat IGEAN voor elk project van grondbeleid een lening aangaat, die door 
de (gemeente)raad wordt gewaarborgd. 

• Overwegende dat IGEAN steeds kostenefficiëntie nastreeft en bij de realisatie van 
projecten de wetgeving overheidsopdrachten naleeft voor die deeltaken, zoals de 
aanleg van infrastructuur, waarbij beroep wordt gedaan op derden en marktconforme 
voorwaarden gelden. 

• Overwegende dat IGEAN, door haar multidisciplinaire werking, complexe projecten tot 
een goed einde kan brengen en op deze wijze een meerwaarde betekent voor het 
opdrachtgevend bestuur. 

 
2. Een huisvestingspolitiek door het verwerven, gezond maken, ontwerpen en bouwen 

van woningen en woonwijken in functie van de behoeften. 
• Overwegende dat de gemeente de regisseur is van het lokale woonbeleid. 
• Overwegende dat het aangewezen is om intergemeentelijk samen te werken om de 

verplichtingen die o.m. voortvloeien uit het decreet  grond- en pandenbeleid te kunnen 
nakomen. 

• Overwegende dat IGEAN via interlokale verenigingen, die door de Vlaamse Overheid 
worden erkend en gesubsidieerd, haar expertise ter beschikking stelt en samen met de 
deelnemende besturen een coherent beleid uitbouwt, met aandacht voor o.m. 
woningkwaliteit en informatie aan de bevolking via het wooninfopunt. 

• Overwegende dat IGEAN op verzoek van elk aangesloten bestuur kan overgaan tot de 
aankoop van verwaarloosde of leegstaande panden, waarbij eenzelfde werkwijze wordt 
gevolgd zoals bij het grondbeleid vermeld onder punt 1. 

 
3. De realisatie, exploitatie en uitbreiding van terreinen en zones voor nijverheids-, 

handels- en ambachtsbedrijven en land- en tuinbouwbedrijven door het verwerven, 
bouwrijp maken, uitrusten en ter beschikking stellen van onroerende goederen. 
• Overwegende dat IGEAN op het vlak van bedrijventerreinen de voorbije jaren 

uitdrukkelijk heeft ingezet op duurzaam ruimtegebruik en CO2-neutraliteit op de 
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bedrijventerreinen die werden gerealiseerd in opdracht van de betrokken lokale 
besturen. 

• Overwegende dat ook aandacht wordt besteed aan het duurzame beheer van de 
bedrijventerreinen door samen met het bestuur en de ondernemers een 
bedrijventerreinmanagement te organiseren. 

 
4. De bevordering van de duurzame ontwikkeling aan de hand van projecten in het 

kader van het voeren van een ecologisch beleid. 
• Overwegende dat IGEAN sinds 2013 erkend is om energieleningen te verstrekken aan 

particulieren voor energiebesparende investeringen in hun woning. 
• Overwegende dat 29 gemeenten in het werkingsgebied van IGEAN toegetreden zijn tot 

de IGEAN energielening. 
• Overwegende dat IGEAN in de periode van 1 februari 2015 tot 31 december 2015 407 

leningen heeft verstrekt. 
• Overwegende dat hierdoor sterk wordt ingezet op de verbetering van het 

woningpatrimonium in de regio en een belangrijke bijdrage wordt geleverd aan 
klimaatneutraliteit. 

 
5. De ruimtelijke ordening, waaronder verkeer en mobiliteit, door studie van alle 

daarbij betrokken problemen, in het bijzonder door het opmaken van gemeentelijke-, 
gewest- en sectorplannen van ruimtelijke ordening, in samenwerking met de 
bestaande wettelijke organismen voor stedenbouw en ruimtelijke ordening, en door 
de uitvoering ervan. Aan de gemeenten, leden van de vereniging, geeft zij advies en 
verleent zij hulp over al de technische problemen, die verband houden met de 
ruimtelijke ordening, de aanleg en uitrusting van het gemeentelijke grondgebied. 
• Overwegende dat de besturen o.m. beroep kunnen doen op IGEAN voor de opmaak 

van RUP’s, mobiliteitsstudies en de herziening van de gemeentelijke ruimtelijke 
structuurplannen. 

• Overwegende dat IGEAN bij de uitvoering van deze opdrachten steeds tegen kostprijs 
werkt en daarom steeds marktconforme tarieven aanrekent. 

• Overwegende dat IGEAN door haar ruime kennis van de regio en de individuele lokale 
besturen, een meerwaarde biedt aan de besturen bij de uitvoering van deze studies. 

• Overwegende dat IGEAN actief deelneemt aan het Atrium-project of andere 
overlegstructuren waarbij de gemeentelijke (stedenbouwkundige) ambtenaren worden 
geïnformeerd over de actuele thema’s op het vlak van de ruimtelijke ordening. 

• Overwegende dat IGEAN zich voorbereidt op de invoering van de 
omgevingsvergunning en de lokale besturen hierbij actief zal ondersteunen, o.m. voor 
de handhaving. 

 
6. De bevordering van de gezondheid, hygiëne en het sociaal welzijn. 

• Overwegende dat voor de uitwerking van deze doelstelling kan verwezen worden naar 
wat hoger vermeld is onder punten 2 en 4. 

 
7. Het verstrekken van diensten ter ondersteuning en begeleiding van de 

gemeentelijke dienstverlening. 
• Overwegende dat de besturen o.m. beroep kunnen doen op IGEAN voor de opmaak 

van schattingsverslagen, het voeren van de onderhandelingen en het opmaken van de 
akten bij de verwerving van onroerende goederen. 

• Overwegende dat de opgebouwde expertise en ervaring een meerwaarde betekent 
voor alle besturen die op deze dienst beroep doen. 

• Overwegende dat IGEAN ook hier enkel de werkelijke prestaties aanrekent aan de 
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lokale besturen en bijgevolg marktconform werkt. 
• Overwegende dat IGEAN al meer dan 20 jaar een intergemeentelijke toets organiseert 

voor alle leerjaren in de gemeentelijke basisscholen, waar een ruime deelname 
bestaat, ook door de scholen van de stad Antwerpen, tegen een minimale kostprijs per 
deelnemende leerling. 

• Overwegende dat de resultaten van de toets in een rapport worden gegoten waarbij de 
deelnemende scholen hun resultaten kunnen vergelijken met andere scholen met 
hetzelfde profiel en op deze wijze remediërend kunnen optreden waar nodig. 

• Overwegende dat IGEAN een zwembad exploiteert in Pulderbos, dat voornamelijk 
gebruikt wordt voor het schoolzwemmen in de gemeenten Zoersel en Zandhoven.   

• Overwegende dat deze exploitatie gebeurt op basis van een kostendelend principe. 
 
Uit al het voorgaande blijkt dat een intergemeentelijke samenwerking met een 
dienstverlenende vereniging zowel beleidsmatig, operationeel als economisch belangrijke 
voordelen biedt ten opzichte van andere samenwerkingsverbanden en beheersvormen, 
 
Het schaalniveau van de intergemeentelijke vereniging laat toe om efficiënt en kostendelend 
te werken, zonder dat de afstand tot de burger te groot wordt, 
 
In het kader van een intergemeentelijke samenwerking is het bovendien mogelijk de nodige 
expertise en know how op te bouwen om de aan de vereniging toevertrouwde opdrachten 
kwaliteitsvol uit te voeren, 
 
Deze expertise situeert zich niet alleen op het technisch, juridisch of beleidsmatig vlak, maar 
ook wat de communicatie, informatie en sensibilisatie betreft, 
 
Een intergemeentelijke vereniging wordt bestuurd en gecontroleerd door de 
vertegenwoordigers van de betrokken besturen, welke op hun beurt democratisch verkozen 
zijn. 
 

Presentiegelden 
 
Overeenkomstig het artikel 60 van het decreet op de intergemeentelijke samenwerking en het 
artikel 30 van de statuten van IGEAN dienstverlening bepaalt de algemene vergadering het 
presentiegeld en de andere vergoedingen die in het kader van de bestuurlijke werking van de 
vereniging kunnen worden toegekend. De algemene vergadering moet zich hierbij houden 
aan de toekenningsvoorwaarden die door de Vlaamse regering vastgelegd zijn. 
 
Bij de splitsing van IGEAN cv in IGEAN dienstverlening en de oprichting van IGEAN 
dienstverlening in 2003, werden de bestaande presentiegelden in gelijke mate verdeeld over 
de beide verenigingen en afgerond tot een bedrag van 75 euro per zitting per vereniging. 
 
Intussen hebben heel wat collega-intercommunales evenals gemeenten en de provincie de 
presentiegelden verhoogd tot het wettelijke maximum van 201,02 euro per zitting en werd dit 
bedrag gekoppeld aan de index. 
 
In het kader van het veranderingstraject dat IGEAN aan het doorlopen is, werd de rol van de 
verschillende bestuursorganen kritisch bekeken en verduidelijkt, rekening houdend met het 
wettelijk kader. Het resultaat hiervan heeft een impact op het aantal bijeenkomsten van de 
raad van bestuur en het directiecomité, wat eveneens een aanleiding is om de 
presentiegelden aan te passen. 
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Aan de besturen wordt gevraagd akkoord te gaan met een aanpassing van de 
presentiegelden tot 100,51 euro per zitting voor de raad van bestuur en het directiecomité en 
dit bedrag te koppelen aan de index. 
 
Statutenwijziging 
 
Aangezien de verlenging van IGEAN dienstverlening gepaard gaat met een statutenwijziging, 
werd van deze gelegenheid gebruik te maken om de statuten eveneens te moderniseren en 
af te stemmen op de resultaten van het veranderingstraject. 
 
De voorliggende statutenwijziging houdt tenslotte ook rekening met het ontwerp decreet tot 
wijziging van diverse bepalingen van het decreet op de intergemeentelijke samenwerking. 
 
In het verlengingsdossier wordt in deel 6 toelichting gegeven bij de statutenwijziging en 
worden deze wijzigingen uitgebreid gemotiveerd. In uitvoering van  het artikel 39 van het 
decreet op de intergemeentelijke samenwerking worden tenslotte de wijzigingen aan de 
statuten en in de bijlagen artikelsgewijs aangebracht. 
 
Besluitvorming 
 
De raad van bestuur van 2 maart 2016 heeft beslist om de buitengewone algemene 
vergadering te organiseren in het Hof Van Reyen, Veldkant 14 / Oudebaan 39 te 2350 
Boechout op 17 juni 2016 aansluitend bij de jaarvergadering met volgende dagorde: 
7. kennisname en goedkeuring van het verlengingsdossier van IGEAN dienstverlening 
8. kennisname van het verzoek aan IGEAN dienstverlening om te verlengen  
9. goedkeuren van de verlenging  
10. bepalen van de presentiegelden 
11. goedkeuren van de statutenwijziging van IGEAN dienstverlening. 
 
Met het aangetekend schrijven van IGEAN dienstverlening van 8 maart 2016 werd de 
uitnodiging en de dagorde voor de buitengewone algemene vergadering van 17 juni 2016 aan 
alle deelnemers bezorgd evenals de volgende daarbij horende documenten: 
3. een uittreksel uit de beslissing van de raad van bestuur van 2 maart 2016 
4. het verlengingsdossier voor IGEAN dienstverlening met de ontwerp statutenwijziging 
 
Het artikel 44 van het decreet en het artikel 33§1 van de statuten bepalen dat de vaststelling 
van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering. 
De gemeenteraad heeft met een afzonderlijk besluit de vertegenwoordiger van de gemeente 
voor de algemene vergadering van IGEAN dienstverlening aangeduid.  
 
Met onderstaande beslissing wordt het mandaat van deze vertegenwoordiger bepaald.  
 
2. Juridisch kader 
 
• Decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001, zoals gewijzigd, 
• Omzendbrief BA 2002/01 betreffende de toepassing van het decreet van 6 juli 2001 

houdende de intergemeentelijke samenwerking, 
• ontwerp decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet op de 

intergemeentelijke samenwerking, 
• de statuten van IGEAN dienstverlening. 
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3. Financiële gevolgen 
 
De verlenging, inclusief de statutenwijziging van IGEAN dienstverlening heeft op zich geen 
financiële gevolgen voor het bestuur. 
 
4. Voorafgaande bespreking en adviezen 
 
Toelichting en bespreking van het verlengingsdossier op een extra bijeenkomst van het 
directiecomité van 15 februari 2016. 
 
Toelichting en bespreking van het verlengingsdossier op een themavergadering van een 
extra raad van bestuur op 17 februari 2016. 
 
Advies gevraagd aan het Agentschap Binnenlands Bestuur, de toezichthoudende overheid. 
 
BESLUIT: met 21 jastemmen van Clarisse De Rydt, Sigrid Van Heybeeck, Nick Brosens, 
Veerle De Block, Pieter Brosens, Alfons Dierckx, Bianca Veraart, Stijn de Koning, Maggy 
Beyers, Stefanie Van Looveren, Didier Van Aert, René Francken, Wies Peeters, Silke 
Lathouwers, Sandra Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De Bock, Jan 
Oerlemans, Dirk Van Peel, David Cleiren en Lukas Jacobs en 1 onthouding van Hans De 
Schepper. 
 
Artikel 1.- 
De gemeenteraad neemt kennis van de volledige dagorde van de buitengewone algemene 
vergadering van IGEAN dienstverlening die zal gehouden worden in het Hof Van Reyen, 
Veldkant 14 / Oudebaan 39 te 2350 Boechout op 17 juni 2016 aansluitend bij de 
jaarvergadering evenals van alle daarbij horende documenten en neemt op basis hiervan 
volgende beslissingen:  
7. kennisname en goedkeuring van het verlengingsdossier van IGEAN dienstverlening 
8. verzoek aan IGEAN dienstverlening om te verlengen 
9. goedkeuren van de verdere deelname van de gemeente Kalmthout aan IGEAN 

dienstverlening  
10. goedkeuren van de presentiegelden 
11. goedkeuren van de statutenwijziging van IGEAN dienstverlening 
 
Art. 2.- 
De vertegenwoordiger van de gemeente, die met een afzonderlijk besluit werd benoemd, 
wordt gemandateerd om op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN 
dienstverlening van 17 juni 2016 aansluitend bij de jaarvergadering deel te nemen aan de 
bespreking over de in het artikel 1 vermelde agendapunten en te beraadslagen en te 
beslissen overeenkomstig dit besluit en verder al het nodige te doen om de volledige agenda 
af te werken. 
 
Art. 3.- 
Twee uittreksels van deze gemeenteraadsbeslissing zullen aan IGEAN dienstverlening 
worden bezorgd. 
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12. Opdrachthoudende vereniging Pidpa: vaststelling van het mandaat van de gemeentelijke 
vertegenwoordiger met betrekking tot de agendapunten van de statutaire jaarvergadering en 
de buitengewone algemene vergadering van 20 juni 2016.  
 
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van de opdrachthoudende vereniging Pidpa; 
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;  
 
Overwegende dat het artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke 
samenwerking bepaalt dat het mandaat van de afgevaardigde voor elke algemene 
vergadering dient te worden vastgesteld; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26 mei 2014 over de aanduiding van raadslid Jef 
Duerloo en raadslid Bianca Veraart als respectievelijk vertegenwoordiger en 
plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente voor alle algemene vergaderingen 
van de opdrachthoudende vereniging Pidpa tot en met 31 december 2018; 
 
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet en in het bijzonder op de artikelen 19 tot en 
met 26 en het artikel 42 inzake de bevoegdheid van de gemeenteraad; 
 
Gelet op uitnodiging van 18 april 2016 voor de statutaire jaarvergadering van Pidpa die zal 
plaats hebben op maandag 20 juni 2016 op het administratief hoofdkantoor, Desguinlei 246 
te 2018 Antwerpen; 
 
Overwegende dat de agenda van de statutaire jaarvergadering van Pidpa van 20 juni 2016 
volgende agendapunten bevat: 
 

1. Nazicht van de volmachten/raadsbesluiten voor de afgevaardigden. 
2. Verslag van de raad van bestuur over het jaar 2015. 
3. Verslag van de commissaris over het jaar 2015. 
4. Goedkeuring van de jaarrekening, afgesloten op 31 december 2015. 
5. Decharge te verlenen aan bestuurders en commissaris. 
6. Benoeming commissaris. 
7. Benoeming(en). 
8. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering. 

 
Gelet op de stukken die werden overgemaakt inzake het verslag van de raad van bestuur 
over het jaar 2015, inzake de jaarrekening over het boekjaar 2015 en inzake het verslag van 
de commissaris; 
 
Gelet op uitnodiging van 18 april 2016 voor de buitengewone algemene vergadering van 
Pidpa die zal plaats hebben op maandag 20 juni 2016 op het administratief hoofdkantoor, 
Desguinlei 246 te 2018 Antwerpen, aansluitend aan de statutaire jaarvergadering die vanaf 
11.00 uur zal gehouden worden; 
 
Overwegende dat de agenda van de buitengewone algemene vergadering van Pidpa van 20 
juni 2016 volgende agendapunten bevat: 
 

1. Nazicht van de volmachten en van het mandaat op basis van de reeds eerder 
ingediende raadsbesluiten. 

2. Verderzetting van de in voortzetting geplaatste algemene vergadering van 15 juni 2015 
en behandeling van de alsdan niet behandelde agendapunten – oorspronkelijk 
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agendapunt 8: Kapitaalverhoging, zoals verder in voortzetting geplaatst op 14 december 
2015. 

3. Verderzetting van de in voortzetting geplaatste algemene vergadering van 15 juni 2015 
en behandeling van de alsdan niet behandelde agendapunten – oorspronkelijk 
agendapunt 9: Statutenwijziging, zoals verder in voortzetting geplaatst op 14 december 
2015. 

4. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering. 
 
BESLUIT: met 21 jastemmen van Clarisse De Rydt, Sigrid Van Heybeeck, Nick Brosens, 
Veerle De Block, Pieter Brosens, Alfons Dierckx, Bianca Veraart, Stijn de Koning, Maggy 
Beyers, Stefanie Van Looveren, Didier Van Aert, René Francken, Wies Peeters, Silke 
Lathouwers, Sandra Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De Bock, Jan 
Oerlemans, Dirk Van Peel, David Cleiren en Lukas Jacobs en 1 onthouding van Hans De 
Schepper. 
 
Artikel 1.- 
De gemeenteraad keurt het verslag van de raad van bestuur over het jaar 2015, de 
jaarrekening over het boekjaar 2015 en het verslag van de commissaris goed. 
 
Art. 2.- 
De gemeenteraad verleent decharge aan de bestuurders en de commissaris over het 
boekjaar 2015. 
 
Art. 3.-   
De gemeenteraad keurt de verlenging van het revisorale mandaat van de BVBA Vyvey & C° 
met als revisor de heer Steven Vyvey (voor de duur van de periode juni 2016 – juni 2019) 
goed. 
 
Art. 4.-  
Aan de vertegenwoordiger wordt de opdracht gegeven om op de algemene vergadering van 
20 juni 2016, overeenkomstig deze beslissing te stemmen alsook de voorgestelde 
benoeming(en) goed te keuren, evenals op elke andere algemene vergadering die wordt 
samengeroepen ter behandeling van de agendapunten van deze algemene vergadering.  
 
Art. 5.- 
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en 
zal een afschrift van deze beslissing bezorgen aan Pidpa, Desguinlei 246 te 2018 Antwerpen. 
 
13. Dienstverlenende vereniging IKA: vaststelling van het mandaat van de gemeentelijke 
vertegenwoordiger met betrekking tot de agendapunten van de algemene vergadering van 13 
juni 2016. 
 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de intercommunale IKA; 
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het artikel 44, 1° en 3° alinea van het decreet van 6 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking, waarin opgenomen is dat de gemeenten, deelnemers van 
een intergemeentelijk samenwerkingsverband, hun vertegenwoordigers voor een algemene 
vergadering van het intergemeentelijk samenwerkingsverband bij gemeenteraadsbesluit 
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dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke 
benoemingsprocedure met de vaststelling van het stemgedrag van de vertegenwoordiger 
dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering; 
 
Gelet op het gemeenteraadbesluit van 24 november 2014 waarbij de heer Alfons Dierckx, 
raadslid (wonende Holleweg 63 te 2920 Kalmthout) werd aangeduid als vertegenwoordiger 
en de heer Hans De Schepper, raadslid (wonende Kinderwelzijnstraat 5 te 2920 Kalmthout) 
als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente om deel te nemen aan alle 
algemene vergaderingen van de dienstverlenende vereniging IKA die georganiseerd worden 
tot en met 31 december 2018; 
 
Gelet op het aangetekend schrijven van 12 april 2016 waarbij de gemeente wordt uitgenodigd 
tot de algemene vergadering van IKA die zal plaats vinden op dinsdag 13 juni 2016 om 19.00 
uur; 
Overwegende dat de agenda van de buitengewone vergadering van IKA van 13 juni 2016 
volgende agendapunten bevat: 

1. Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering. 
2. Jaarrekening 2015. 
3. Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering. 
4. Kennisgeving resultaten bevraging deelnemers over Eandis Assets – bekrachtiging 

participatie. 
5. Kwijting van de bestuurders en de commissaris. 
6. Statutaire benoemingen en mededelingen. 

 
Overwegende dat de gemeenteraad kennis neemt van het verslag van de raad van bestuur 
met aan de algemene vergadering; 
 
Overwegende dat de gemeenteraad kennis neemt van de balans en resultatenrekening en 
winstverdeling; 
 
Gelet op de documenten gevoegd bij de oproeping tot de algemene vergadering; 
 
BESLUIT: met 21 jastemmen van Clarisse De Rydt, Sigrid Van Heybeeck, Nick Brosens, 
Veerle De Block, Pieter Brosens, Alfons Dierckx, Bianca Veraart, Stijn de Koning, Maggy 
Beyers, Stefanie Van Looveren, Didier Van Aert, René Francken, Wies Peeters, Silke 
Lathouwers, Sandra Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De Bock, Jan 
Oerlemans, Dirk Van Peel, David Cleiren en Lukas Jacobs en 1 onthouding van Hans De 
Schepper. 
 
Artikel 1.- 
Na onderzoek van de documenten die bij de oproeping zijn gevoegd, verleent de 
gemeenteraad zijn goedkeuring aan de dagorde en de afzonderlijke punten van de dagorde 
van de Algemene Vergadering van IKA van 13 juni 2016. 
 
Art. 2.- 
De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan het verslag van de raad van bestuur aan de 
algemene vergadering. 
 
Art. 3.- 
De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan de balans, resultatenrekening en 
winstverdeling met betrekking tot het boekjaar 2016. 
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Art. 4.- 
De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering 
van IKA van 13 juni 2016 wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de 
beslissingen genomen in de gemeenteraad in verband met de te behandelen agendapunten. 
 
Art. 5.- 
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van voormelde 
besluiten en onder meer kennisgeving hiervan te geven aan het secretariaat van 
intergemeentelijk samenwerkingsverband IKA, Ravensteingalerij 4 bus 2 te 1000 Brussel, ter 
attentie van de heer Lieven Ex. 
 
 
14. Opdrachthoudende vereniging Water-link: vaststelling van het mandaat van de 
gemeentelijke vertegenwoordiger met betrekking tot de agendapunten van de algemene 
vergadering van 16 juni 2016. 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;  
 
Gelet op het feit dat de gemeente deelgenoot is van de opdrachthoudende vereniging Water-
link;  
 
Gelet op de oproepingsbrief van 28 april 2016 voor de algemene vergadering van de  
opdrachthoudende vereniging Water-link, die plaatsvindt op 16 juni 2016 om 16.00 uur in de 
kantoren van de vereniging, Mechelsesteenweg 66 te 2018 Antwerpen met als agenda: 

1) Mededeling van het verslag van het directiecomité over de werking van de 
intergemeentelijke vereniging in 2015 alsmede over de lopende actuele belangrijke 
dossiers. 

2) Mededeling van het verslag van de raad van bestuur m.b.t. de jaarrekening over het 
boekjaar afgesloten op 31 december 2015.   

3) Mededeling van het verslag van de commissaris m.b.t. de jaarrekening over het 
boekjaar afgesloten per 31 december 2015. 

4) Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2015. 
5) Bestemming van het resultaat. 
6) Verlenen van kwijting aan de bestuurders. 
7) Verlenen van kwijting aan de commissaris. 
8) Benoemingen en ontslagen van bestuurders 
9) Varia en mededelingen; 

 
Gelet op de statuten van Water-link;  
 
Overwegende dat het artikel 44 van voormeld decreet bepaalt dat de benoemingsprocedure 
met de vaststelling van het mandaat van de afgevaardigde dient te worden herhaald voor 
elke algemene vergadering;  
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26 mei 2014 met betrekking tot de aanduiding van 
raadslid David Cleiren als vertegenwoordiger en raadslid Jef Duerloo als plaatsvervangend 
vertegenwoordiger van de gemeente voor alle algemene vergaderingen van de 
opdrachthoudende vereniging Water-link die georganiseerd worden tot en met 31 december 
2018; 
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Overwegende dat de vertegenwoordiger van de gemeente, die bij afzonderlijke beraadslaging 
werd aangeduid, binnen de perken van zijn mandaat in naam van de gemeente de nodige 
beslissingen dient te nemen betreffende de punten van de agenda’s van deze vergaderingen; 
 
BESLUIT: met 21 jastemmen van Clarisse De Rydt, Sigrid Van Heybeeck, Nick Brosens, 
Veerle De Block, Pieter Brosens, Alfons Dierckx, Bianca Veraart, Stijn de Koning, Maggy 
Beyers, Stefanie Van Looveren, Didier Van Aert, René Francken, Wies Peeters, Silke 
Lathouwers, Sandra Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De Bock, Jan 
Oerlemans, Dirk Van Peel, David Cleiren en Lukas Jacobs en 1 onthouding van Hans De 
Schepper. 
 
Artikel 1.-  
De gemeenteraad neemt kennis van de algemene vergadering van de opdrachthoudende 
vereniging Water-link van 16 juni 2016 en verleent er goedkeuring aan. 
 
Art. 2.- 
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur en het verslag van 
de commissaris over de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2015 en 
keurt de jaarrekening afgesloten per 31 december 2015 goed.  
 
Art. 3.-  
De gemeenteraad verleent kwijting aan de bestuurders en de commissaris over het jaar 
2014. 
 
Art. 4.- 
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en 
in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan het intergemeentelijk samenwerkings-
verband Water-link. 
 
 
15. Intergemeentelijke vereniging PONTES: vaststelling van het mandaat van de vertegen-
woordiger van de gemeente met betrekking tot de algemene vergadering van 15 juni 2016. 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder op de artikelen 43, §2, 5° en 
195; 
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking, in het 
bijzonder op de artikelen 44, 46, 47 en 48; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de intergemeentelijke vereniging 
PONTES; 
 
Gelet op de uitnodiging voor de algemene vergadering van PONTES op 15 juni 2016; 
 
Overwegende dat de agenda van de algemene vergadering van PONTES van 15 juni 2016 
volgende agendapunten bevat: 

1. Algemene vergadering: verslag 16 december 2015 – goedkeuring. 
2. Bestuursorganen: wijziging samenstelling raad van bestuur – wijziging. 
3. Financiën: balans, resultatenrekening en jaarverslag over het dienstjaar 2015- 

goedkeuring. 
4. Financiën: verslag van de bedrijfsrevisor-commissaris over de jaarrekening 2015 – 

aktename. 
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5. Financiën: verdeling batig saldo van de resultatenrekening 2015 – goedkeuring. 
6. Financiën: kwijting aan de raad van bestuur en de commissaris-bedrijfsrevisor – 

goedkeuring. 
 
Overwegende dat elke intergemeentelijke vereniging jaarlijks een algemene vergadering 
moet organiseren tijdens dewelke de balans, de resultatenrekening en het jaarverslag over 
het dienstjaar 2015 worden behandeld; 
 
Overwegende dat jaarlijks het verslag van de bedrijfsrevisor-commissaris, de verdeling va het 
batig saldo van de resultatenrekening 2015 en de kwijting aan de raad van bestuur en de 
commissaris-revisor worden behandeld; 
 
Overwegende dat deze algemene vergadering zal plaatsvinden op 15 juni 2016; 
 
Overwegende dat voor deze algemene vergadering een gemeentelijke afgevaardigde moet 
aangeduid worden om de gemeente te vertegenwoordigen op deze algemene vergadering; 
dat deze aanstelling mag gebeuren voor de volledige duur van deze legislatuur; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26 mei 2014 waarbij raadslid Bianca Veraart als 
vertegenwoordiger en raadslid Sigrid Van Heybeeck als plaatsvervangend vertegenwoordiger 
werden aangeduid om deel te nemen aan de zitting van alle algemene vergaderingen van de 
intergemeentelijke vereniging PONTES die georganiseerd worden tot en met 31 december 
2018; 
 
Overwegende dat evenwel het mandaat van deze gemeentelijke afgevaardigde moet 
vastgesteld worden voorafgaand aan elke algemene vergadering; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
BESLUIT: met 21 jastemmen van Clarisse De Rydt, Sigrid Van Heybeeck, Nick Brosens, 
Veerle De Block, Pieter Brosens, Alfons Dierckx, Bianca Veraart, Stijn de Koning, Maggy 
Beyers, Stefanie Van Looveren, Didier Van Aert, René Francken, Wies Peeters, Silke 
Lathouwers, Sandra Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De Bock, Jan 
Oerlemans, Dirk Van Peel, David Cleiren en Lukas Jacobs en 1 onthouding van Hans De 
Schepper. 
 
Artikel 1.-   
Er wordt akte genomen van de agenda van de algemene vergadering van PONTES van 15 
juni 2016, die bestaat uit de volgende agendapunten: 
1. Algemene vergadering: verslag 16 december 2015 – goedkeuring 
2. Bestuursorganen: wijziging samenstelling raad van bestuur – goedkeuring 
3. Financiën: balans, resultatenrekening en jaarverslag over het dienstjaar 2015 – 

goedkeuring 
4. Financiën: verslag van de bedrijfsrevisor-commissaris over de jaarrekening 2015 – 

aktename 
5. Financiën: verdeling batig saldo van de resultatenrekening 2015 – goedkeuring 
6. Financiën: kwijting aan de raad van bestuur en de commissaris-bedrijfsrevisor – 

goedkeuring 
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Art. 2.- 
De voorstellen van beslissingen worden goedgekeurd en de vertegenwoordiger van de 
gemeente wordt opgedragen om haar stemgedrag af te stemmen op de besluiten van de 
gemeenteraad over deze aangelegenheid. 
 
Art. 3.-  
Een kopie van dit besluit wordt ter kennisgeving bezorgd aan de intergemeentelijke 
vereniging PONTES, gevestigd te 2610 Antwerpen-Wilrijk, aan de Jules Moretuslei 2. 
 
16. Dienstverlenende vereniging CIPAL: vaststelling van het mandaat van de gemeentelijke 
vertegenwoordiger met betrekking tot de agendapunten van de algemene vergadering van 17 
juni 2016. 
 
Gelet op het gemeentedecreet  van 15 juli 2005 en latere wijzigingen en in het bijzonder op 
het artikel 42 inzake de bevoegdheid van de gemeenteraad; 
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna 
kortweg “DIS”); 
 
Gelet op de laatst gecoördineerde statuten van de dienstverlenende vereniging CIPAL van 14 
april 2014 (hierna kortweg “CIPAL”); 
 
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van CIPAL; 
 
Gelet op de oproepingsbrief van 26 april 2016 tot de algemene vergadering van CIPAL van 17 
juni 2016 met de volgende agendapunten: 

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

enkelvoudige jaarrekening van CIPAL over het boekjaar 2015, afgesloten op 31                        
december 2015. 

3. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van CIPAL over het boekjaar 2015, 
afgesloten op 31 december 2015. 

4. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de 
geconsolideerde jaarrekening van CIPAL over het boekjaar 2015, afgesloten op 31  
december 2015. 

5. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van CIPAL over het boekjaar 
2015, afgesloten op 31 december 2015. 

6. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris voor de 
uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2015. 

7. Benoeming commissaris en vaststelling van de vergoeding. 
8. Kennisname vervangend lid van de raad van bestuur met raadgevende stem. 
9. Benoeming en vervanging van leden van het adviescomité. 
10. Rondvraag. 
11. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering. 

 
Gelet op de toelichtende nota bij de agendapunten van de algemene vergadering; 
 
Gelet op het voorstel van de raad van bestuur van CIPAL; 
 
Overwegende dat geen redenen voorhanden zijn om goedkeuring van de voorgelegde 
agendapunten te weigeren; 
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Overwegende dat het artikel 44 van het DIS bepaalt dat de vaststelling van het mandaat van 
de vertegenwoordiger moet worden herhaald voor elke algemene vergadering; 
 
Gelet op het raadsbesluit van 26 mei 2014 waarbij raadslid Maggy Beyers werd aangeduid 
als gemeentelijk vertegenwoordiger voor alle algemene vergaderingen van de 
dienstverlenende vereniging CIPAL voor de verdere duur van de huidige bestuursperiode; 
 
Gelet op het raadsbesluit van 23 juni 2014 waarbij raadslid David Cleiren werd aangeduid als 
plaatsvervangend gemeentelijk vertegenwoordiger voor alle algemene vergaderingen van de 
dienstverlenende vereniging CIPAL voor de verdere duur van de huidige bestuursperiode; 
 
BESLUIT: met 21 jastemmen van Clarisse De Rydt, Sigrid Van Heybeeck, Nick Brosens, 
Veerle De Block, Pieter Brosens, Alfons Dierckx, Bianca Veraart, Stijn de Koning, Maggy 
Beyers, Stefanie Van Looveren, Didier Van Aert, René Francken, Wies Peeters, Silke 
Lathouwers, Sandra Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De Bock, Jan 
Oerlemans, Dirk Van Peel, David Cleiren en Lukas Jacobs en 1 onthouding van Hans De 
Schepper. 
 
Artikel 1.- 
De agendapunten van de algemene vergadering van 17 juni 2016 van CIPAL worden 
goedgekeurd. 
 
Art. 2.- 
De gemeentelijke vertegenwoordiger wordt gemandateerd om op de algemene vergadering 
van CIPAL van 17 juni 2016 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou 
worden) te handelen en te beslissen conform dit besluit. 
 
Art. 3.- 
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en 
in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan CIPAL DV, Bell-Telephonelaan 2D te 
2440 Geel.  
 
 
ONDERWIJS. 
 
17. Vaststelling van de facultatieve verlofdagen en pedagogische studiedag voor het 
schooljaar 2016-2017 voor Gitok.  
 
De gemeenteraad, vergaderd in openbare zitting, 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 31 augustus 2001 houdende de organisatie 
van het schooljaar in het secundair onderwijs; 
 
Gelet op het feit dat voor het ganse instituut Gitok één facultatieve vrije dag en één pedago-
gische studiedag gepland worden in samenspraak met alle betrokken partijen; 
 
Overwegende dat voor het ganse instituut Gitok de vaststelling van de facultatieve verlofdag 
en pedagogische studiedag voor het schooljaar 2016-2017 moet gebeuren; 
 
Gelet op het voorstel van de schooldirectie; 
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Gelet op de bespreking van deze facultatieve verlofdag en pedagogische studiedag tijdens 
het gemeentelijk vakbondsoverleg van 22 april 2016;  
 
Overwegende dat de gemeenteraad geen opmerkingen formuleert; 
 
BESLUIT: met 22 jastemmen van Clarisse De Rydt, Sigrid Van Heybeeck, Nick Brosens, 
Veerle De Block, Pieter Brosens, Hans De Schepper, Alfons Dierckx, Bianca Veraart, Stijn de 
Koning, Maggy Beyers, Stefanie Van Looveren, Didier Van Aert, René Francken, Wies 
Peeters, Silke Lathouwers, Sandra Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De Bock, 
Jan Oerlemans, Dirk Van Peel, David Cleiren en Lukas Jacobs. 
 
Artikel 1.- 
Voor het schooljaar 2016-2017 wordt de pedagogische studiedag voor het ganse instituut 
Gitok vastgelegd op donderdag 10 november 2016. 
 
Art. 2.- 
Voor het schooljaar 2016-2017 wordt de facultatieve verlofdag voor het ganse instituut Gitok 
vastgelegd op vrijdagnamiddag 23 december 2016 en woensdag 24 mei 2017. 
 
Art. 3.- 
Deze beslissing zal bezorgd worden aan het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 
departement Onderwijs, administratie en personeel evenals aan de directie van Gitok. 
 
Art. 4.- 
De directie wordt belast met de kennisgeving van deze beslissing aan de inspectie, de 
personeelsleden en de leerlingen of ouders. 
 
18. Goedkeuring van het nascholingsplan voor Gitok eerste graad. 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het decreet van 8 mei 2009 en latere wijzigingen betreffende de kwaliteit van het 
onderwijs; 
 
Overwegende dat het aangewezen is voor het schooljaar 2016-2017 het nascholingsplan 
voor het onderwijzend en administratief personeel en de directie voor Gitok eerste graad vast 
te leggen; 
 
Gelet op het voorstel van nascholingsplan geformuleerd door de directie van Gitok eerste 
graad waarbij onder ander de visie op het professionaliseringsbeleid, de na-
scholingsprioriteiten op korte termijn en de nascholingsprioriteiten op lange termijn worden 
opgenomen; 
 
Overwegende dat het voorliggende voorstel van nascholingsplan werd overgemaakt aan de 
leden van het bijzonder onderhandelingscomité voor het onderwijs in zitting van 22 april 
2016;  
 
Gehoord de toelichting door de schepen bevoegd voor onderwijs; 
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BESLUIT: met 22 jastemmen van Clarisse De Rydt, Sigrid Van Heybeeck, Nick Brosens, 
Veerle De Block, Pieter Brosens, Hans De Schepper, Alfons Dierckx, Bianca Veraart, Stijn de 
Koning, Maggy Beyers, Stefanie Van Looveren, Didier Van Aert, René Francken, Wies 
Peeters, Silke Lathouwers, Sandra Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De Bock, 
Jan Oerlemans, Dirk Van Peel, David Cleiren en Lukas Jacobs. 
 
Artikel 1.- 
De gemeenteraad keurt het nascholingsplan voor Gitok eerste graad goed. Het 
nascholingsplan gaat hierbij integraal als bijlage. 
 
Art. 2.- 
Een kopie van deze raadsbeslissing zal bezorgd worden aan de directie van Gitok eerste 
graad. 
 
19. Goedkeuring van het nascholingsplan voor Gitok bovenbouw. 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het decreet van 8 mei 2009 en latere wijzigingen betreffende de kwaliteit van het 
onderwijs; 
 
Overwegende dat het aangewezen is voor het schooljaar 2016-2017 het nascholingsplan 
voor het onderwijzend en administratief personeel en de directie voor Gitok bovenbouw vast 
te leggen; 
 
Gelet op het voorstel van nascholingsplan geformuleerd door de directie van Gitok 
bovenbouw waarbij onder ander de visie op het professionaliseringsbeleid, de na-
scholingsprioriteiten op korte termijn en de nascholingsprioriteiten op lange termijn worden 
opgenomen; 
 
Overwegende dat het voorliggende voorstel van nascholingsplan werd overgemaakt aan de 
leden van het bijzonder onderhandelingscomité voor het onderwijs in zitting van 22 april 
2016;  
 
Gehoord de toelichting door de schepen bevoegd voor onderwijs; 
 
BESLUIT: met 21 jastemmen van Clarisse De Rydt, Sigrid Van Heybeeck, Nick Brosens, 
Veerle De Block, Pieter Brosens, Alfons Dierckx, Bianca Veraart, Stijn de Koning, Maggy 
Beyers, Stefanie Van Looveren, Didier Van Aert, René Francken, Wies Peeters, Silke 
Lathouwers, Sandra Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De Bock, Jan 
Oerlemans, Dirk Van Peel, David Cleiren en Lukas Jacobs en 1 onthouding van Hans De 
Schepper. 
 
Artikel 1.- 
De gemeenteraad keurt het nascholingsplan voor Gitok bovenbouw goed. Het 
nascholingsplan gaat hierbij integraal als bijlage. 
 
Art. 2.- 
Een kopie van deze raadsbeslissing zal bezorgd worden aan de directie van Gitok 
bovenbouw. 
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GOEDKEURING VAN HET VERSLAG. 
 
20. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 25 april 2016 van de 
gemeenteraad. 
 
De gemeenteraad keurt het verslag van de vergadering van 25 april 2016 van de 
gemeenteraad unaniem goed. 
 
 
MONDELINGE VRAGEN. 
 
1. Raadslid Sigrid Van Heybeeck (N-VA) vraagt naar de stand van zaken in het kader van de 
aanwerving van een nieuwe directeur voor de gemeentelijke basisschool De Maatjes. 
 
Schepen van onderwijs Jef Van den Bergh (CD&V) antwoordt dat in de vorige procedure de 
beide kandidaten die deelnamen aan het assessment center, ongunstig werden beoordeeld. 
Er werd ondertussen een nieuwe procedure opgestart. 
 
2. Raadslid Sigrid Van Heybeeck (N-VA) vraagt wanneer de werken van De Ideale Woning 
aan de Zoete Dreef starten. 
 
De voorzitter antwoordt dat dit zal gebeuren in de loop van 2017. De woningen zullen in 
gebruik worden genomen in de loop van 2018-2019. 
 
3. Raadslid Sigrid Van Heybeeck (N-VA) vraagt welke straatnamen er zullen worden gegeven 
aan de nieuwe straten in de verkaveling aan de Vogelenzangstraat. 
De voorzitter antwoordt dat er verschillende voorstellen bestaan. Deze voorstellen zullen 
worden voorgelegd aan de Cultuurraad. Er wordt gekozen voor twee nieuwe straatnamen. Er 
is onder andere sprake van het toponiem "Krenckhoek". 
 
4. Raadslid Clarisse De Rydt (N-VA) las in het verslag van het college van burgemeester en 
schepenen dat de nachtwinkels een compensatieregeling krijgen voor het sluiten van hun 
winkels. 
 
De voorzitters antwoordt dat zij voor elke sluitingsdag die door het bestuur wordt opgelegd, 
een andere dag mogen openblijven. 
 
5. Raadslid Clarisse De Rydt (N-VA) zag dat er een belastingskohier met slechts één artikel 
werd goedgekeurd in het college van burgemeester en schepenen. Waarover ging dit? 
 
De gemeentesecretaris antwoordt dat het ging over een belasting die werd aangerekend aan 
het Circus Barones voor het gebruik van het openbaar domein. 
 
6. Raadslid Clarisse De Rydt (N-VA) vraagt naar de stand van zaken in het dossier van de 
mobiliteitsregio. 
 
Schepen van mobiliteit Jef Van den Bergh (CD&V) antwoordt dat het gaat over een initiatief 
van de Antwerpse schepen van mobiliteit Koen Kenis in het kader van het decreet 
Basisbereikbaarheid. In dit kader heeft de Antwerpse schepen de lokale besturen uit de 
ganse regio rond Antwerpen uitgenodigd voor een gezamenlijk overleg. Het startte met een 
informeel overleg waarin gepeild werd naar de interesse van een veertigtal lokale besturen. 
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Het college van burgemeester en schepenen besliste om deel te nemen aan dit initiatief. Zo 
zal er onder andere gewerkt worden rond de taxiregels voor de ganse regio. 
 
7. Raadslid Clarisse De Rydt (N-VA) stelt zich de vraag wat de vraag van bouwondernemer 
Jos Dejongh naar de aanpassing van het BPA Kapellensteenweg inhoudt. 
 
De voorzitter antwoordt dat het gaat om de vraag van Jos Dejongh om op het eigendom Van 
der Lande serviceflats te mogen bouwen. Hiervoor dient het bestaande BPA te worden 
aangepast. Deze vraag is niet evident en zal moeten worden opgenomen in de herziening 
van het ruimtelijk structuurplan Kalmthout. Het is een groot perceel met aan de rand ervan 
heel wat groen. Het gaat hier uiteraard over een vraag: er is nog geen standpunt ingenomen. 
 
8. Raadslid Clarisse De Rydt (N-VA) merkt op dat de verslagen van de adviesraden e.d. die 
op het intranet ter beschikking worden gesteld van de raadsleden, niet up-to-date worden 
gehouden. Ze heeft dit reeds herhaaldelijk gemeld maar er is geen beterschap zichtbaar. Ze 
heeft dit grondig onderzocht en citeert uit haar onderzoek. 
 
De gemeentesecretaris is het hiermee niet eens en vindt dat hiermee minstens de perceptie 
wordt gegeven dat er iets schort met de transparantie van de gemeentelijke administratie. 
 
De voorzitter geeft aan dat deze lijst met deze verslagen zal worden nagekeken en up-to-date 
zal worden gemaakt. 
 
9. Raadslid Hans De Schepper (GROEN) heeft vernomen dat er een globale subsidie van 
273.000 euro van de Vlaamse overheid zal worden gestort aan de gemeente Kalmthout. 
Hiervan is 73.000 euro bedoeld voor het beleidsdomein Cultuur. Hij had hierbij graag enige 
duiding. 
 
De voorzitter verwijst naar het afschaffen van de sectorale subsidies. De Vlaamse overheid 
heeft in het kader van de planlastvermindering gekozen voor een globale storting. Het 
bestuur zal dit dan per beleidsdomein (cultuur, jeugd en sport) verdelen. Dit wordt ook zo 
verwerkt in ons financieel meerjarenplan. 
 
Schepen van financiën Maarten De Bock (CD&V) meldt dat men dit enkel merkt in het budget 
langs de uitgavenkant. 
 
10. Raadslid Bianca Veraart (SP.a) vraagt naar de stand van zaken wat betreft het 
mobiliteitsplan en de herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.  
 
De voorzitter antwoordt dat dit zal besproken worden tijdens een volgende vergadering van 
een raadscommissie. 
 
 
 
De openbare zitting wordt gesloten om 21.00 uur. 
 
 
 
Bij bevel: 
De secretaris  de voorzitter. 
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