Gemeenteraad
Datum: 28 november 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, J. Van Esbroeck, S. Van Looveren, J. Duerloo, D. Cleiren, S. de Koning, V.
De Block, B. Veraart, N. Brosens, P. Brosens, raadsleden.
V. Gabriels, secretaris.
Verontschuldigd: J. Breugelmans, raadslid.
Bij lottrekking wordt raadslid Nick Brosens (N-VA) aangeduid als eerste stemmer.
Vervolgens wordt overgegaan tot afhandeling van de dagorde van de gemeenteraad.
DAGORDE
===========
OPENBARE ZITTING
Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout.
1. Goedkeuring van de beheersovereenkomst tussen het gemeentebestuur en het Autonoom
Gemeentebedrijf Kalmthout.
2. Goedkeuring van het meerjarenplan 2016-2021.
3. Goedkeuring van het budget voor het dienstjaar 2016.
4. Goedkeuring van het budget voor het dienstjaar 2017.
5. Goedkeuring van het tariefreglement voor het gemeentelijk zwembad.
6. Goedkeuring van het tariefreglement voor de zwemlessen ingericht door de gemeentelijke
sportdienst.
7. Goedkeuring van het prijssubsidiereglement voor het gemeentelijk zwembad.
8. Goedkeuring van de overeenkomst voor de aanneming van diensten voor het
gemeentelijke zwembad.
Financieel beleid.
9. Intrekking van het retributiereglement voor het gemeentelijk zwembad.
10. Intrekking van het retributiereglement voor de zwemlessen ingericht door de
gemeentelijke sportdienst.
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Patrimonium.
11. Goedkeuring van de ontwerpakte voor de verkoop van het hoekhuis gelegen
Brasschaatsteenweg 2 aan het Agentschap Wegen en Verkeer.
12. KMO-zone Bosduin: goedkeuring van de notariële ontwerpakte voor de verkoop van een
perceel grond gelegen Onderzeel (lot 42) aan de firma GGS Oil & Gas Systems.
Personeel.
13. Goedkeuring van het aangepaste organogram en de aangepaste personeelsformatie voor
het gemeentepersoneel.
14. Goedkeuring van de aangepaste bijzondere benoemings- en bevorderingsvoorwaarden
voor het gemeentelijk statutair en contractueel personeel.
Welzijn.
15. Goedkeuring van de aangepaste statuten van de ouderenadviesraad.
Onderwijs
16. Goedkeuring van de beginselverklaring neutraliteit voor het gemeentelijk onderwijs.
17. Gemeentelijke basisschool Kadrie: goedkeuring van het verkiezingsreglement voor de
schoolraad "geleding personeel".
18. Gemeentelijke basisschool Kadrie: goedkeuring van het verkiezingsreglement voor de
schoolraad "geleding ouders".
19. Gemeentelijke basisschool Maatjes: goedkeuring van het verkiezingsreglement voor de
schoolraad "geleding personeel".
20. Gemeentelijke basisschool Maatjes: goedkeuring van het verkiezingsreglement voor de
schoolraad "geleding ouders".
21. Gitok: goedkeuring van het verkiezingsreglement voor de schoolraad "geleding
personeel".
22. Gitok: goedkeuring van het verkiezingsreglement voor de schoolraad "geleding ouders".
Intergemeentelijke samenwerking.
23. Opdrachthoudende vereniging Pidpa: vaststelling van het mandaat van de gemeentelijke
vertegenwoordiger met betrekking tot de agendapunten van de algemene vergadering van 19
december 2016.
24. Opdrachthoudende vereniging Water-link: goedkeuring van de agendapunten en
vaststelling van het mandaat voor de buitengewone algemene vergadering van 22 december
2016.
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25. Dienstverlenende vereniging CIPAL: vaststelling van het mandaat van de gemeentelijke
vertegenwoordiger met betrekking tot de agendapunten van de algemene vergadering van 9
december 2016.
26. Intergemeentelijke vereniging PONTES: vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de algemene vergadering van 21
december 2016.
27. Opdrachthoudende vereniging IGEAN Milieu en Veiligheid: vaststelling van het mandaat
van de vertegenwoordiger met betrekking tot de agendapunten van de buitengewone
algemene vergadering van 21 december 2016.
28. Dienstverlenende vereniging IGEAN dienstverlening: vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger met betrekking tot de agendapunten van de buitengewone algemene
vergadering op 21 december 2016.
Goedkeuring van het verslag.
29. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 24 oktober 2016 van de
gemeenteraad.

GEHEIME ZITTING
Nihil
VERSLAG
===========
OPENBARE ZITTING
AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF KALMTHOUT.
1. Goedkeuring van de beheersovereenkomst tussen het gemeentebestuur en het Autonoom
Gemeentebedrijf Kalmthout.
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en in het bijzonder het artikel 232 over de
oprichting van een autonoom gemeentebedrijf;
Gelet op het artikel 235 van het gemeentedecreet dat voorziet dat tussen de gemeente en het
autonoom gemeentebedrijf een beheersovereenkomst wordt afgesloten;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 20 juni 2016 betreffende de oprichting en statuten
van het autonoom gemeentebedrijf, meer bepaald het artikel 15.4 over de
beheersovereenkomst;
Gelet op het ministerieel besluit van 26 september 2016 over de goedkeuring van de
oprichting en de statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout; dat de kennisgeving
van de oprichting werd gepubliceerd op 10 oktober 2016 in het Belgisch Staatsblad;
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Overwegende dat het past afspraken te maken over de samenwerking tussen de gemeente
en het autonoom gemeentebedrijf, en dat deze afspraken over de rechten en verplichtingen
van de partijen in een beheersovereenkomst kunnen worden opgenomen;
Overwegende dat het ontwerp van beheersovereenkomst tussen de gemeente en het AGB
Kalmthout reeds voorgelegd werd aan de gemeenteraad in zitting van 26 oktober 2016; dat
dit agendapunt toen verdaagd werd en dus nu opnieuw wordt voorgelegd aan de
gemeenteraad;
Overwegende dat het ontwerp van beheersovereenkomst tussen de gemeente en het AGB
Kalmthout opnieuw besproken werd tijdens de raadscommissie Financieel Beleid van
maandag 14 november 2016; dat er door de aanwezige raadsleden een aantal voorstellen tot
tekstwijziging werden geformuleerd; dat een aantal van deze wijzigingen ook werden
aangebracht aan de voorliggende beheersovereenkomst;
Gehoord de voorzitter;
BESLUIT: met 24 jastemmen van Nick Brosens, Veerle De Block, Pieter Brosens, Jan Van
Esbroeck, Hans De Schepper, Alfons Dierckx, Bianca Veraart, Stijn de Koning, Maggy
Beyers, Stefanie Van Looveren, Didier Van Aert, René Francken, Wies Peeters, Silke
Lathouwers, Sandra Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De Bock, Jan
Oerlemans, Dirk Van Peel, David Cleiren, Jozef Duerloo, Clarisse De Rydt, Sigrid Van
Heybeeck en Lukas Jacobs.
Enig artikel.De gemeenteraad keurt de beheersovereenkomst tussen het gemeentebestuur en het
Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout goed.
De beheersovereenkomst gaat hierbij integraal als bijlage.
2. Goedkeuring van het meerjarenplan 2016-2021.
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, meer bepaald het artikel
243;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 20 juni 2016 betreffende de oprichting en statuten
van het Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout;
Gelet op het ministerieel besluit van 26 september 2016 over de goedkeuring van de
oprichting en de statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout (afgekort AGB); dat
de kennisgeving van de oprichting van het AGB op 10 oktober 2016 werd gepubliceerd in het
Belgisch Staatsblad;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn, en latere wijzigingen;
Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de
nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de
rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, en latere wijzigingen;
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Gelet op de omzendbrief BB 2013/4 van 22 maart 2013 betreffende de strategische
meerjarenplanning en budgettering volgens de beleids- en beheerscyclus;
Gelet op de omzendbrief BB 2013/7 van 6 september 2013 betreffende de digitale
rapportering over de beleids- en beheerscyclus;
Gelet op de omzendbrief BB 2013/8 van 18 oktober 2013 betreffende de veralgemeende
invoering van de beleids- en beheerscyclus;
Gelet op de omzendbrief BB 2015/2 van 10 juli 2015 betreffende de aanpassing van de
meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2016;
Gelet op de omzendbrief BB 2016/2 van 19 juli 2016 betreffende de aanpassing van de
meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2017;
Gelet op het ontwerp van meerjarenplan 2016-2021 van het Autonoom Gemeentebdrijf
Kalmthout;
Gelet op de toelichting bij het het ontwerp van meerjarenplan 2016-2021 door de financieel
beheerder van het gemeentebestuur tijdens de raadscommissie Financieel Beleid van 14
november 2016;
Gelet op het artikel 32 van de statuten van het AGB Kalmthout dat stelt dat de raad van
bestuur van het AGB Kalmthout het budget en meerjarenplan vaststelt voor het AGB en deze
documenten ter goedkeuring voorlegt aan de gemeenteraad;
Gelet op de gevoerde bespreking;
BESLUIT: met 8 neenstemmen van Nick Brosens, Veerle De Block, Pieter Brosens, Jan Van
Esbroeck, David Cleiren, Jozef Duerloo, Clarisse De Rydt en Sigrid Van Heybeeck, 3
onthoudingen van Hans De Schepper, Alfons Dierckx en Bianca Veraart en 13 jastemmen
van 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 het meerjarenplan 2016-2021 voor het Autonoom Gemeentebedrijf
Kalmthout goed.
Art. 2.De beleidsrapporten worden digitaal gerapporteerd aan de Vlaamse overheid.
3. Goedkeuring van het budget voor het dienstjaar 2016.
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, meer bepaald het artikel
243;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 20 juni 2016 betreffende de oprichting en statuten
van het Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout;
Gelet op het ministerieel besluit van 26 september 2016 over de goedkeuring van de
oprichting en de statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout (afgekort AGB); dat
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de kennisgeving van de oprichting van het AGB op 10 oktober 2016 werd gepubliceerd in het
Belgisch Staatsblad;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn, en latere wijzigingen;
Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de
nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de
rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, en latere wijzigingen;
Gelet op de omzendbrief BB 2013/4 van 22 maart 2013 betreffende de strategische
meerjarenplanning en budgettering volgens de beleids- en beheerscyclus;
Gelet op de omzendbrief BB 2013/7 van 6 september 2013 betreffende de digitale
rapportering over de beleids- en beheerscyclus;
Gelet op de omzendbrief BB 2013/8 van 18 oktober 2013 betreffende de veralgemeende
invoering van de beleids- en beheerscyclus;
Gelet op de omzendbrief BB 2015/2 van 10 juli 2015 betreffende de aanpassing van de
meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2016;
Gelet op het ontwerp van budget voor het dienstjaar 2016 van het Autonoom
Gemeentebedrijf Kalmthout;
Gelet op de toelichting bij het budget 2016 door de financieel beheerder van het
gemeentebestuur tijdens de raadscommissie Financieel Beleid van 14 november 2016;
Gelet op het artikel 32 van de statuten van het AGB Kalmthout dat stelt dat de raad van
bestuur van het AGB Kalmthout het budget en meerjarenplan vaststelt voor het AGB en deze
documenten ter goedkeuring voorlegt aan de gemeenteraad;
Gelet op de gevoerde bespreking;
BESLUIT: met 11 onthoudingen van Nick Brosens, Veerle De Block, Pieter Brosens, Jan Van
Esbroeck, David Cleiren, Jozef Duerloo, Clarisse De Rydt, Sigrid Van Heybeeck, Hans De
Schepper, Alfons Dierckx en Bianca Veraart en 13 jastemmen van 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 het budget voor het dienstjaar 2016 voor het Autonoom
Gemeentebedrijf Kalmthout goed.
Art. 2.De beleidsrapporten worden digitaal gerapporteerd aan de Vlaamse overheid.
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4. Goedkeuring van het budget voor het dienstjaar 2017.
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, meer bepaald het artikel
243;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 20 juni 2016 betreffende de oprichting en statuten
van het Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout;
Gelet op het ministerieel besluit van 26 september 2016 over de goedkeuring van de
oprichting en de statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout (afgekort AGB); dat
de kennisgeving van de oprichting van het AGB op 10 oktober 2016 werd gepubliceerd in het
Belgisch Staatsblad;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn, en latere wijzigingen;
Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de
nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de
rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, en latere wijzigingen;
Gelet op de omzendbrief BB 2013/4 van 22 maart 2013 betreffende de strategische
meerjarenplanning en budgettering volgens de beleids- en beheerscyclus;
Gelet op de omzendbrief BB 2013/7 van 6 september 2013 betreffende de digitale
rapportering over de beleids- en beheerscyclus;
Gelet op de omzendbrief BB 2013/8 van 18 oktober 2013 betreffende de veralgemeende
invoering van de beleids- en beheerscyclus;
Gelet op de omzendbrief BB 2016/2 van 19 juli 2016 betreffende de aanpassing van de
meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2017;
Gelet op het ontwerp van budget voor het dienstjaar 2017 van het Autonoom Gemeentebdrijf
Kalmthout;
Gelet op de toelichting bij het budget 2017 door de financieel beheerder van het
gemeentebestuur tijdens de raadscommissie Financieel Beleid van 14 november 2016;
Gelet op het artikel 32 van de statuten van het AGB Kalmthout dat stelt dat de raad van
bestuur van het AGB Kalmthout het budget en meerjarenplan vaststelt voor het AGB en deze
documenten ter goedkeuring voorlegt aan de gemeenteraad;
Gelet op de gevoerde bespreking;
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BESLUIT: met 11 onthoudingen van Nick Brosens, Veerle De Block, Pieter Brosens, Jan Van
Esbroeck, David Cleiren, Jozef Duerloo, Clarisse De Rydt, Sigrid Van Heybeeck, Hans De
Schepper, Alfons Dierckx en Bianca Veraart en 13 jastemmen van 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 het budget voor het dienstjaar 2017 voor het Autonoom
Gemeentebedrijf Kalmthout goed.
Art. 2.De beleidsrapporten worden digitaal gerapporteerd aan de Vlaamse overheid.
5. Goedkeuring van het tariefreglement voor het gemeentelijk zwembad.
Schepen van financiën Maarten De Bock (CD&V) geeft aan dat naar analogie met de
besprekingen in de vergadering van de Raad van Bestuur van het AGB Kalmthout een aantal
materiële wijzigingen moeten worden aangebracht aan de tekst.
Gelet op het artikel 170, § 4, van de Grondwet;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Gelet op het raadsbesluit en het besluit van de raad van bestuur van het Autonoom
Gemeentebedrijf Kalmthout (afgekort AGB Kalmthout) van 20 juni 2016 betreffende de
vestiging van een erfpacht voor het gemeentelijk zwembad; dat het AGB Kalmthout sinds 1
juli 2016 het gemeentelijk zwembad beheert en exploiteert;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad in zitting van 24 oktober 2016 over de goedkeuring
van de notariële akte voor de vestiging van een erfpacht voor het gemeentelijk zwembad;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 23 februari 2015 over de retributie voor het
gemeentelijk zwembad; dat het nodig is dat deze retibutie door de gemeenteraad wordt
ingetrokken, omdat het zwembad beheerd wordt door het AGB en het AGB instaat voor de
tarifering voor het gebruik van de gebouwen die zij exploiteert;
Gelet op het artikel 14 van de beheersovereenkomst tussen de gemeente en het AGB
Kalmthout, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van heden, dat stelt dat het
Autonoom Gemeentebedrijf de tarieven hanteert voor het verstrekken van leveringen en
diensten die door de gemeenteraad zijn goedgekeurd; dat het Autonoom Gemeentebedrijf
daartoe een voorstel van tarieven formuleert, waarover de gemeenteraad zich uitspreekt;
Overwegende dat het noodzakelijk is een tarief te heffen voor het gebruik van de
gemeentelijke zwembadinrichting om het hoofd te bieden aan de steeds stijgende
onderhouds- en uitbatingskosten die dergelijke inrichting met zich brengt;
Overwegende dat de inwoners van Kalmthout op een indirecte wijze reeds bijdragen tot de
ontwikkeling van de gemeentelijke basisinfrastructuur door het betalen van de aanvullende
personenbelasting en opcentiemen op de onroerende voorheffing;
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Overwegende dat de Kalmthoutse verenigingen bezig op het vlak van watergebonden
activiteiten bijdragen tot de goede naam en werking van het gemeentelijk zwembad; dat het
AGB Kalmthout verenigingen van binnen de gemeente wenst te ondersteunen en er dus een
differentiatie is tussen de toegangsprijs voor verenigingen die gevestigd zijn in Kalmthout en
verenigingen die van buiten de gemeente afkomstig zijn;
Overwegende dat er een differentiatie wordt gemaakt tussen de toegangsprijs voor leerlingen
van Kalmthoutse scholen en niet-Kalmthoutse scholen; dat deze differentiatie gebaseerd is
op het feit dat het bestuur in het kader van lokaal flankerend onderwijsbeleid alle scholen die
gevestigd zijn op ons grondgebied wenst te ondersteunen;
Overwegende dat het ontwerp van tariefreglement voor het gemeentelijk zwembad
besproken werd tijdens de raadscommissie Financieel Beleid van maandag 14 november
2016;
Gelet op het voorstel van tariefreglement voor het gemeentelijk zwembad, zoals goedgekeurd
door de raad van bestuur van het AGB in zitting van heden;
BESLUIT: met 8 neenstemmen van Nick Brosens, Veerle De Block, Pieter Brosens, Jan Van
Esbroeck, David Cleiren, Jozef Duerloo, Clarisse De Rydt en Sigrid Van Heybeeck 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 het tarief (inclusief BTW) goed ten bate van het AGB Kalmthout voor
een termijn beginnend op 1 juli 2016 en eindigend op 31 december 2019 op het gebruik van
de zwembadinrichting.
Art. 2.De gemeenteraad keurt volgende tarieven (inclusief belasting op de toegevoegde waarde)
goed:
• kinderen gemeente Kalmthout t/m 13 j. en mindervaliden: 1 euro
• volwassenen gemeente Kalmthout: 1,50 euro
• 55 + van de gemeente Kalmthout: 1 euro
• 10-beurtenkaart kinderen t/m 13 j.+mindervaliden: 8 euro
• 10-beurtenkaart inwoners Kalmthout: 13 euro
• 10-beurtenkaart 55+ v/d gemeente Kalmthout: 9 euro
• individueel jaarabonnement inwoner Kalmthout: 60 euro
• gezinsjaarabonnementen inwoners Kalmthout: 90 euro
• kinderen t/m 13 j. niet-inwoner Kalmthout: 2 euro
• volwassenen van buiten de gemeente: 3,50 euro
• 10-beurtenkaart kinderen t/m 13 j.niet-inwoner: 18 euro
• 10-beurtenkaart inwoners buiten Kalmthout: 32 euro
• individueel jaarabonnement niet-inwoner Kalmthout: 120 euro
• gezinsjaarabonnementen niet-inwoners Kalmthout: 180 euro
• schooltarief Kalmthoutse scholen: 0,25 euro/leerling/begonnen kwartier
• schooltarief niet-Kalmthoutse scholen: 0,75 euro/ leerling/ begonnen kwartier
•
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•
•
•
•
•
•
•

erkende watersportverenigingen Kalmthout: 20 euro/uur
erkende watersportvereniging Kalmthout met eigen redder: 15 euro/uur
erkende watersportvereniging Kalmthout 1 baan: 5 euro/uur
erkende watersportverenging Kalmthout ½ kikkerbad: 5 euro/uur
andere verenigingen van Kalmthout: 40 euro/uur
verenigingen van buiten Kalmthout: 65 euro/uur
gehandicaptenverenigingen Kalmthout (per uur): 14 euro/uur

•
•
•
•
•

badmuts: 2,5 euro
brevetten: 1,25 euro
haardrogers: 0,20 euro
privé lesgevers uit Kalmthout: 25 euro/jaar
privé lesgevers van buiten Kalmthout: 50 euro/jaar.

Art. 3.Dit tarief zal contant geëist worden tegen afgifte van tickets, abonnementskaarten of kwijting,
die op elk verzoek van het toezichthoudend personeel dienen vertoond te worden.
Art. 4.In geval van betwisting zal de invordering van het tarief geschieden bij wijze van burgerlijke
rechtsvordering.
Art. 5.Een kopie van deze beslissing wordt bezorgd aan de toezichthoudende overheid.
6. Goedkeuring van het tariefreglement voor de zwemlessen ingericht door de gemeentelijke
sportdienst.
Gelet op het artikel 170, § 4, van de Grondwet;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Gelet op het raadsbesluit en het besluit van de raad van bestuur van het Autonoom
Gemeentebedrijf Kalmthout (afgekort AGB Kalmthout) van 20 juni 2016 betreffende de
vestiging van een erfpacht voor het gemeentelijk zwembad; dat het AGB Kalmthout sinds 1
juli 2016 het gemeentelijk zwembad beheert en exploiteert;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad in zitting van 24 oktober 2016 over de goedkeuring
van de notariële akte voor de vestiging van een erfpacht voor het gemeentelijk zwembad;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 23 december 2013 over de retributie voor de
zwemlessen ingericht door de gemeente; dat het nodig is dat deze retibutie door de
gemeenteraad wordt ingetrokken, omdat het zwembad beheerd wordt door het AGB;
Gelet op het artikel 14 van de beheersovereenkomst tussen de gemeente en het AGB
Kalmthout, goedgekeurd door de gemeenteraad van heden, dat stelt dat het Autonoom
Gemeentebedrijf de tarieven hanteert voor het verstrekken van leveringen en diensten die
door de gemeenteraad zijn goedgekeurd; dat het Autonoom Gemeentebedrijf daartoe een
voorstel van tarieven formuleert, waarover de gemeenteraad zich uitspreekt;
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Overwegende dat het noodzakelijk is een tarief te heffen voor het gebruik van de
gemeentelijke zwembadinrichting om het hoofd te bieden aan de steeds stijgende
onderhouds- en uitbatingskosten die dergelijke inrichting met zich brengt;
Overwegende dat de inwoners van Kalmthout op een indirecte wijze reeds bijdragen tot de
ontwikkeling van de gemeentelijke basisinfrastructuur door het betalen van de aanvullende
personenbelasting en opcentiemen op de onroerende voorheffing;
Overwegende dat het ontwerp van dit tariefreglement werd voorgelegd aan de
raadscommissie Financieel Beleid op maandag 14 november 2016;
Gelet op de goedkeuring van het voorstel van tariefreglement voor de zwemlessen ingericht
door de gemeentelijke sportdienst door de raad van bestuur van het AGB Kalmthout in zitting
van heden;
Gehoord de voorzitter;
BESLUIT: met 8 neenstemmen van Nick Brosens, Veerle De Block, Pieter Brosens, Jan Van
Esbroeck, David Cleiren, Jozef Duerloo, Clarisse De Rydt en Sigrid Van Heybeeck 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 het tarief (inclusief BTW) goed ten bate van het Autonoom
Gemeentebedrijf Kalmthout dat aanvangt op 1 juli 2016 en eindigt op 31 december 2019 en
dat geheven wordt op de deelname aan de door de gemeentelijke sportdienst
georganiseerde zwemlessen.
Art. 2.Voor deelname aan de zwemlessen in het gemeentelijk zwembad tijdens de paasvakantie en
de zomervakantie die bestaan uit 10 lessen van 1 uur, wordt het tarief voorgesteld als volgt:
- 20 euro, inclusief inkom en inclusief belasting op de toegevoegde waarde, voor
kinderen uit de gemeente Kalmthout,
- 38 euro, inclusief inkom en inclusief belasting op de toegevoegde waarde, voor
kinderen van buiten de gemeente.
Art. 3.Dit tarief zal contant geëist worden tegen afgifte van een kwijting. Zo nodig geschiedt de
invordering van het tarief bij wijze van burgerlijke rechtsvordering.
Art. 5.Een kopie van deze beslissing wordt bezorgd aan de toezichthoudende overheid.
7. Goedkeuring van het prijssubsidiereglement voor het gemeentelijk zwembad.
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 20 juni 2016 betreffende de oprichting en statuten
van het Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout;
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Gelet op het ministerieel besluit van 26 september 2016 over de goedkeuring van de
oprichting en de statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout (afgekort AGB); dat
de kennisgeving van de oprichting van het AGB op 10 oktober 2016 werd gepubliceerd in het
Belgisch Staatsblad;
Gelet op het artikel 14 van de beheersovereenkomst tussen de gemeente en het Autonoom
Gemeentebedrijf Kalmthout, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van heden; dat dit
artikel stelt dat de gemeente de toegangsprijzen tot infrastructuren kan begrenzen opdat de
infrastructuren toegankelijk zouden zijn voor iedereen en de beperkte toegangsprijzen
subsidiëren middels prijssubsidies; dat de modaliteiten en de berekeningswijze van de
prijssubsidies worden vastgesteld in een apart prijssubsidiereglement;
Overwegende dat het past afspraken te maken over de prijssubsidies die de gemeente
toekent aan het AGB om het AGB Kalmthout haar dienstverlening met betrekking tot de
exploitatie van het gemeentelijk zwembad te kunnen uitvoeren;
Overwegende dat het ontwerp van prijssubsidiereglement besproken werd tijdens de
raadscommissie Financieel Beleid van maandag 14 november 2016;
Overwegende dat de raad van bestuur van het AGB Kalmthout het prijssubsidiereglement
goedkeurde in zitting van heden;
BESLUIT: met 24 jastemmen van Nick Brosens, Veerle De Block, Pieter Brosens, Jan Van
Esbroeck, Hans De Schepper, Alfons Dierckx, Bianca Veraart, Stijn de Koning, Maggy
Beyers, Stefanie Van Looveren, Didier Van Aert, René Francken, Wies Peeters, Silke
Lathouwers, Sandra Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De Bock, Jan
Oerlemans, Dirk Van Peel, David Cleiren, Jozef Duerloo, Clarisse De Rydt, Sigrid Van
Heybeeck en Lukas Jacobs.
Enig artikel.De gemeenteraad keurt het prijssubsidiereglement voor het gemeentelijk zwembad goed. Het
reglement geldt voor de periode van 1 juli 2016 tot en met 31 december 2016.
Het prijssubsidiereglement gaat hierbij integraal als bijlage.
8. Goedkeuring van de overeenkomst voor de aanneming van diensten voor het
gemeentelijke zwembad.
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 20 juni 2016 betreffende de oprichting en statuten
van het Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout;
Gelet op het ministerieel besluit van 26 september 2016 over de goedkeuring van de
oprichting en de statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout (afgekort AGB); dat
de kennisgeving van de oprichting van het AGB op 10 oktober 2016 werd gepubliceerd in het
Belgisch Staatsblad;
Overwegende dat het AGB Kalmthout vanaf 1 juli 2016 belast is met het beheer en de
exploitatie van het gemeentelijk zwembad; dat het AGB Kalmthout in dit kader beroep wenst
te doen op bepaalde dienstverlening van de gemeente; dat de gemeente over het nodige
gekwalificeerde personeel beschikt om in te staan voor de professionele dienstverlening in
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het gemeentelijk zwembad; dat het nodig is hieromtrent afspraken te maken in een apart
reglement;
Gelet op het artikel 10 van de beheersovereenkomst tussen de gemeente en het Autonoom
Gemeentebedrijf Kalmthout, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van heden;
dat dit artikel stelt dat het Autonoom Gemeentebedrijf beroep doet op dienstverlening van de
gemeente voor administratieve, technische en logistieke taken voor de werking van alle
accommodatie die beheerd wordt door het Autonoom Gemeentebedrijf; dat deze dienstverlening wordt geregeld in een aparte overeenkomst;
Overwegende dat het ontwerp van overeenkomst voor de aanneming van diensten
besproken werd tijdens de raadscommissie Financieel Beleid van maandag 14 november
2016;
Gehoord de voorzitter;
BESLUIT: met 24 jastemmen van Nick Brosens, Veerle De Block, Pieter Brosens, Jan Van
Esbroeck, Hans De Schepper, Alfons Dierckx, Bianca Veraart, Stijn de Koning, Maggy
Beyers, Stefanie Van Looveren, Didier Van Aert, René Francken, Wies Peeters, Silke
Lathouwers, Sandra Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De Bock, Jan
Oerlemans, Dirk Van Peel, David Cleiren, Jozef Duerloo, Clarisse De Rydt, Sigrid Van
Heybeeck en Lukas Jacobs.
Enig artikel.De gemeenteraad keurt de overeenkomst voor de aanneming van diensten voor het
gemeentelijk zwembad goed.
Deze overeenkomst gaat hierbij integraal als bijlage en treedt in werking op 1 juli 2016.
FINANCIEEL BELEID.
9. Intrekking van het retributiereglement voor het gemeentelijk zwembad.
Schepen van financiën Maarten De Bock (CD&V) voegt er aan toe dat er nog een aantal
materiële wijzigingen moeten worden aangebracht aan de tekst. Hij merkt dit op naar
aanleiding van opmerkingen in de vergadering van vandaag van de Raad van Bestuur van
het AGB Kalmthout.
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Gelet op het raadsbesluit en het besluit van de raad van bestuur van het Autonoom
Gemeentebedrijf Kalmthout (afgekort AGB Kalmthout) van 20 juni 2016 betreffende de
vestiging van een erfpacht voor het gemeentelijk zwembad; dat het AGB Kalmthout sinds 1
juli 2016 het gemeentelijk zwembad beheert en exploiteert;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 23 februari 2015 over de retributie voor het
gemeentelijk zwembad; dat het nodig is dat deze retributie door de gemeenteraad wordt
ingetrokken, omdat het zwembad beheerd wordt door het AGB Kalmthout en het AGB instaat
voor de tarifering voor het gebruik van de gebouwen die zij exploiteert;
Gelet op het raadsbesluit van heden over de goedkeuring van het tariefreglement voor het
gemeentelijk zwembad; dat dit tariefreglement het retributiereglement voor het gemeentelijk
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zwembad dus vervangt;
BESLUIT: met 24 jastemmen van Nick Brosens, Veerle De Block, Pieter Brosens, Jan Van
Esbroeck, Hans De Schepper, Alfons Dierckx, Bianca Veraart, Stijn de Koning, Maggy
Beyers, Stefanie Van Looveren, Didier Van Aert, René Francken, Wies Peeters, Silke
Lathouwers, Sandra Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De Bock, Jan
Oerlemans, Dirk Van Peel, David Cleiren, Jozef Duerloo, Clarisse De Rydt, Sigrid Van
Heybeeck en Lukas Jacobs.
Enig artikel.De gemeenteraad trekt het retributiereglement van 23 februari 2015 voor het gemeentelijk
zwembad in.
10. Intrekking van het retributiereglement voor de zwemlessen ingericht door de
gemeentelijke sportdienst.
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Gelet op het raadsbesluit en het besluit van de raad van bestuur van het Autonoom
Gemeentebedrijf Kalmthout (afgekort AGB Kalmthout) van 20 juni 2016 betreffende de
vestiging van een erfpacht voor het gemeentelijk zwembad; dat het AGB Kalmthout sinds 1
juli 2016 het gemeentelijk zwembad beheert en exploiteert;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 23 december 2013 over de retributie voor de
zwemlessen georganiseerd door de gemeentelijke sportdienst; dat het nodig is dat deze
retributie door de gemeenteraad wordt ingetrokken, omdat het zwembad geëxploiteerd wordt
door het AGB Kalmthout en het AGB instaat voor de tarifering van de zwemlessen;
Gelet op het raadsbesluit van heden over de goedkeuring van het tariefreglement voor de
zwemlessen ingericht door de gemeentelijke sportdienst; dat dit tariefreglement het
retributiereglement voor de organisatie van de zwemlessen dus vervangt;
Gehoord de voorzitter;
BESLUIT: met 24 jastemmen van Nick Brosens, Veerle De Block, Pieter Brosens, Jan Van
Esbroeck, Hans De Schepper, Alfons Dierckx, Bianca Veraart, Stijn de Koning, Maggy
Beyers, Stefanie Van Looveren, Didier Van Aert, René Francken, Wies Peeters, Silke
Lathouwers, Sandra Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De Bock, Jan
Oerlemans, Dirk Van Peel, David Cleiren, Jozef Duerloo, Clarisse De Rydt, Sigrid Van
Heybeeck en Lukas Jacobs.
Enig artikel.De gemeenteraad trekt het retributiereglement van 23 december 2013 voor de organisatie
van de zwemlessen ingericht door de gemeentelijke sportdienst in.
PATRIMONIUM.
11. Goedkeuring van de ontwerpakte voor de verkoop van het hoekhuis gelegen
Brasschaatsteenweg 2 aan het Agentschap Wegen en Verkeer.
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
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Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 21 juni 2012 over de aankoop van een hoekwoning
gelegen aan de Brasschaatsteenweg 2 te Kalmthout; dat het hier gaat over een handelshuis
dat gelegen is op een perceel dat kadastraal gekend staat als sectie D, nummer 550 N met
een oppervlakte van 4 are; dat in dit kader op 2 juli 2012 een notariële akte ondertekend werd
door het gemeentebestuur; dat het huis werd aangekocht voor een prijs van 243.424,30 euro;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om dit hoekhuis
gelegen aan de Brasschaatsteenweg in der minne te verkopen aan het Agentschap Wegen
en Verkeer (Koning Albert II-laan 20/4 te Brussel) van de Vlaamse overheid tegen een prijs
van 243.424,30 euro;
Overwegende dat het Agentschap Wegen en Verkeer het hoekhuis zal slopen om ruimte te
creëren voor de heraanleg van het kruispunt van Achterbroek;
Gelet op het ontwerp van akte zoals opgemaakt door de heer Roeland Eysackers, Vlaamse
commissaris bij de afdeling Vastgoedtransacties, voor de verkoop van het hoekhuis gelegen
aan de Brasschaatsteenweg 2 te Kalmthout;
Gehoord de voorzitter;
BESLUIT: met 24 jastemmen van Nick Brosens, Veerle De Block, Pieter Brosens, Jan Van
Esbroeck, Hans De Schepper, Alfons Dierckx, Bianca Veraart, Stijn de Koning, Maggy
Beyers, Stefanie Van Looveren, Didier Van Aert, René Francken, Wies Peeters, Silke
Lathouwers, Sandra Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De Bock, Jan
Oerlemans, Dirk Van Peel, David Cleiren, Jozef Duerloo, Clarisse De Rydt, Sigrid Van
Heybeeck en Lukas Jacobs.
Artikel 1.De gemeenteraad keurt de ontwerpakte zoals opgesteld door de heer Roeland Eysackers,
Vlaamse commissaris bij de afdeling Vastgoedtransacties, voor de verkoop van het hoekhuis
gelegen aan de Brasschaatsteenweg (kadastraal gekend staat als sectie D, nummer 550 N
met een oppervlakte van 4 are) goed waarbij dit hoekhuis verkocht wordt aan het Agentschap
Wegen en Verkeer (Koning Albert II-laan 20/4 te Brussel) tegen een prijs van 243.424,30
euro.
Art. 2.Een kopie van dit gemeenteraadsbesluit wordt bezorgd aan de heer Roeland Eysackers,
Vlaamse commissaris bij de afdeling Vastgoedtransacties.
12. KMO-zone Bosduin: goedkeuring van de notariële ontwerpakte voor de verkoop van een
perceel grond gelegen Onderzeel (lot 42) aan de firma GGS Oil & Gas Systems.
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Gelet op de beslissing van 18 juni 2009 van de gemeenteraad waarbij kennis werd genomen
van het verslag en de voorstellen aan de gemeenteraad vanwege de CORPA betreffende de
derde uitvoeringsfase van de KMO-zone Bosduin; dat in deze zitting van de gemeenteraad
ook de goedkeuring aan deze voorstellen werd gegeven;
Gelet op het feit dat het hier gaat om de verkoop van het lot 42 (Onderzeel) in het kader van
de ontwikkeling van de derde fase van de industriezone Bosduin; dat dit perceel kadastraal
bekend staat als sectie E, nummer 514 S 2 voor een oppervlakte van 3.017 m²;
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Gelet op het voorstel vanwege de CORPA in zitting van 9 maart 2015 om de firma GGS Oil &
Gas Systems BVBA (met maatschappelijk zetel Onderzeel 6 te Kalmthout) te selecteren als
kandidaat-koper voor de aankoop van een perceel grond in de derde fase van de
ontwikkeling van de KMO-zone Bosduin;
Gelet op de éénzijdige aankoopbelofte voor het lot 42 in deze industriezone, ontvangen door
het gemeentebestuur op 7 juli 2016, ondertekend door de heer Peter Himschoot als
zaakvoerder van GGS Oil & Gas Systems;
Gelet op het feit dat de verkoopprijs op basis van een eenheidsprijs van 110 euro per
vierkante meter wordt bepaald op 331.870,00 euro;
Gelet op het ontwerp van notariële akte voor de hierboven vermelde onderhandse verkoop
opgesteld door de geassocieerde notarissen De Boungne & Dejongh uit Kalmthout;
Overwegende dat de gemeenteraad geen bezwaren formuleert bij deze ontwerpakte;
BESLUIT: met 21 jastemmen van Nick Brosens, Veerle De Block, Pieter Brosens, Jan Van
Esbroeck, 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, Jozef Duerloo, Clarisse De
Rydt, Sigrid Van Heybeeck en Lukas Jacobs, 1 neenstem van Hans De Schepper en 2
onthoudingen van Alfons Dierckx en Bianca Veraart.
Artikel 1.De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan het ontwerp van notariële akte voor de
onderhandse verkoop van het lot 42 (oppervlakte 3.017 m²) van de derde uitvoeringsfase van
de KMO-zone Bosduin aan de firma GGS Oil & Gas Systems BVBA (maatschappelijke zetel
Onderzeel 6 te Kalmthout) voor een bedrag van 331.870,00 euro.
Art .2Een kopie van dit besluit zal bezorgd worden aan de geassocieerde notarissen De Boungne
& Dejongh uit Kalmthout.
PERSONEEL.
13. Goedkeuring van het aangepaste organogram en de aangepaste personeelsformatie voor
het gemeentepersoneel.
De voorzitter geeft het woord aan de gemeentesecretaris die dit agendapunt samen met het
volgende agendapunt toelicht.
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Gelet op de goedkeuring van het organogram van de gemeentelijke administratie en de
nieuwe personeelsformatie door de gemeenteraad in zitting van 29 februari 2016;
Gelet op de bespreking tijdens het college van burgemeester en schepenen in zitting van 17
oktober 2016 betreffende het voorstel tot aanpassing van de personeelsformatie en het
organogram van de dienst openbare werken, milieudienst en sportdienst; dat deze
aanpassingen betrekking hebben op de omzetting van de functies op E-niveau naar functies
op D-niveau; dat deze aanpassingen meer specifiek betrekking hebben op de functies van
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schoonmaakster en werkman; dat deze wijzigingen geen impact hebben op het gemeentelijk
budget gezien het uitdoven van de functies op E-niveau gepaard gaat met de pensionering of
het ontslag van de titularis van de functie;
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen voorstelt om het organogram
en de personeelsformatie van het gemeentepersoneel aan te passen;
Gelet op het overleg met de betrokken vakorganisaties over het nieuwe organogram en de
nieuwe personeelsformatie op 19 oktober 2016;
Overwegende dat de gemeenteraad hierbij geen opmerkingen formuleert;
BESLUIT: met 24 jastemmen van Nick Brosens, Veerle De Block, Pieter Brosens, Jan Van
Esbroeck, Hans De Schepper, Alfons Dierckx, Bianca Veraart, Stijn de Koning, Maggy
Beyers, Stefanie Van Looveren, Didier Van Aert, René Francken, Wies Peeters, Silke
Lathouwers, Sandra Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De Bock, Jan
Oerlemans, Dirk Van Peel, David Cleiren, Jozef Duerloo, Clarisse De Rydt, Sigrid Van
Heybeeck en Lukas Jacobs.
Artikel 1.De gemeenteraad keurt de aangepaste personeelsformatie goed.
Art. 2De statutaire personeelsformatie ziet er als volgt uit:
S/

Dienst

Functie

Graad FTE C
Decretaal kader

Opmerking

-

Gemeentesecretaris

DG

1,0

S

-

-

Financieel beheerder

DG

1,0

S

-

2,0

Financiën
Financiën

Stafmedewerker financiën

A1aA3a

1,0

S

-

Financiën

Administratief medewerker

C1-C3

2,0

S

-

Totaal

3,0

Interne zaken en burgerzaken
A1aA3a

1,0

S

-

Deskundige personeel

B1-B3

1,0

S

na uitdoving functie hoofdmedewerker
personeelszaken

Interne organisatie

Hoofdmedew.personeelszake
n

C4-C5

0,0

S

1,0 FTE uitdovende functie

Interne organisatie

Administratief medewerker

C1-C3

2,0

S

-

Communicatie

Deskundige communicatie

B1-B3

1,0

S

-

Burgerzaken

Diensthoofd burgerzaken

B1-B3

1,0

S

na uitdoving functie hoofdmedew.
bevolking/burgerl.stand

Burgerzaken

Hoofdmedew.bevolking/b.s.

C4-C5

0,0

S

1,0 FTE uitdovende functie

Burgerzaken

Administratief medewerker

C1-C3

3,0

S

1,0 FTE na uitdoving administratief
assistent bevolking

Burgerzaken

Administratief assistent

D1-D3

0,0

S

1,0 FTE uitdovende functie

-

Coördinator

Interne organisatie

Totaal

9,0
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Vrije Tijd
A1aA3a

1,0

S

-

Sportfunctionaris

B1-B3

1,0

S

-

Redder

D1-D3

0,0

S

4,0 FTE uitdovende functie

Sport

Kassierster

D1-D3

0,0

S

1,0 FTE uitdovende functie

Sport

Technieker

D1-D3

0,0

S

1,0 FTE uitdovende functie

Sport

Schoonmaakster

E1-E3

0,0

S

1,5 FTE uitdovende functie

Cultuur, toerisme, jeugd

Jeugdconsulent

B1-B3

1,0

S

-

Cultuur, toerisme, jeugd

Deskundige toerisme

1,0

S

-

Bibliotheek

Bibliothecaris

B1-B3
A1aA3a

1,0

S

-

Bibliotheek

Bibliotheekmedewerker

C1-C3

0,0

S

1 FTE uitdovende functie

Bibliotheek

Bibliotheekbediende

D1-D3

0,0

S

0,5 FTE uitdovende functie

-

Coördinator

Sport
Sport

Totaal

5,0

Ruimtelijke ordening
Ruimtelijke ordening

Diensthoofd

A1aA3a

1,0

S

-

Ruimtelijke ordening

Deskundige

B1-B3

2,0

S

na uitdoving 1,0 FTE hoofdmedew. en 1,0
FTE adm.medew.

Ruimtelijke ordening

Hoofdmedewerker ruimt.ord.

C4-C5

0,0

S

1,0 FTE uitdovende functie

Ruimtelijke ordening

Administratief medewerker

C1-C3

1,0

S

1,0 FTE uitdovende functie

Totaal

4,0

Milieu
A1aA3a

1,0

S

Groenbeheerder

B1-B3

0,0

S

1,0 FTE uitdovende functie

Ploegbaas

D4-D5

0,0

S

1,0 FTE uitdovende functie

Milieu

Geschoold arbeider

D1-D3

0,0

S

3,0 FTE uitdovende functie

Milieu

Werkman

E1-E3

0,0

S

3,0 FTE uitdovende functie

Milieu

Diensthoofd

Milieu
Milieu

Totaal

1,0

Openbare werken
A1aA3a

1,0

S

-

Mobiliteitsambtenaar

B1-B3

0,0

S

1,0 FTE uitdovende functie

Magazijnier-bode

D1-D3

0,0

S

1,0 FTE uitdovende functie

Openbare werken
Openbare werken

Schoonmaakster
Werkleider

E1-E3
C4-C5

0,0
0,0

S
S

5,79 FTE uitdovende functie

Openbare werken
Openbare werken

Ploegbaas
Geschoold arbeider

D4-D5
D1-D3

0,0
0,0

S
S

1,0 FTE uitdovende functie

Openbare werken

Werkman

E1-E3

0,0

S

3,0 FTE uitdovende functie

Openbare werken

Diensthoofd

Openbare werken
Openbare werken

Totaal

1,0

TOTAAL

25,
0

1,0 FTE uitdovende functie
13,0 FTE uitdovende functie

Art. 3De contractuele personeelsformatie ziet er als volgt uit:
Dienst

Functie

Financiën

Administratief medewerker

Totaal

Graad FTE S/C Opmerking
Financiën
C1-C3

1,0

C

1,0
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Interne zaken en burgerzaken
Interne organisatie

Deskundige ICT

B1-B3

1,0

C

Interne organisatie

Administratief medewerker

C1-C3

2,0

C

Interne organisatie

Archivaris

C1-C3

0,0

C

Geschrapte functie na pensionering
functiehouder

Interne organisatie

Marktleider

E1-E3

0,0

C

Geschrapte functie na pensionering
functiehouder

Communicatie

Deskundige communicatie

B1-B3

1,0

C

-

Communicatie

Medewerker onthaal

C1-C3

1,0

C

-

Burgerzaken

Administratief medewerker

C1-C3

1,0

C

-

Totaal

-

6,0

Vrije Tijd
Sport

Technisch medewerker
sportinfrastructuur

C1-C3

1,0

C

-

Sport

Redder

D1-D3

5,0

C

Na uitdoving 4,0 FTE statutair redder

Sport

Kassierster

D1-D3

1,0

C

Na uitdoving 1,0 FTE statutair kassierster

Sport
Sport

Technieker
Zaalwachter

D1-D3
D1-D3

1,0
2,0

C
C

Na uitdoving 1,0 FTE statutair technieker

Sport

Schoonmaakster

D1-D3

2,5

C

Sport

Schoonmaakster

E1-E3

0,0

C

2,0 FTE uitdovende functie

C
C

-

Cultuur, toerisme, jeugd
Cultuur, toerisme, jeugd

Welzijnsconsulent
Deskundige cultuur

B1-B3
B1-B3

1,0
0,5

Na uitdoving 1,5 FTE statutair
schoonmaakster (E) en 0,5 FTE
contractueel schoonmaakster (E)

Cultuur, toerisme, jeugd

Administratief medewerker

C1-C3

1,5

C

Cultuur, toerisme, jeugd

Theatertechnicus

C1-C3

1,0

C

Cultuur, toerisme, jeugd

Projectmedewerker
evenementen

C1-C3

1,0

C

-

Bibliotheek

Adjunct-bibliothecaris

B1-B3

1,5

C

-

Bibliotheek

Bibliotheekmedewerker

C1-C3

3,0

C

Na uitdoving 1 FTE statutair
bibliotheekmedewerker en 0,5 FTE
statutair bibliotheekbediende

-

Totaal

22,0

Ruimtelijke ordening
Ruimtelijke ordening

Deskundige

B1-B3

1,0

C

Ruimtelijke ordening

Administratief medewerker

C1-C3

1,0

C

Totaal

2,0

Milieu
B1-B3

1,0

C

Na uitdoving 1,0 FTE statutair
groenbeheerder

Duurzaamheidsambtenaar

B1-B3

1,0

C

-

Administratief medewerker

C1-C3

1,5

C

Milieu

Ploegbaas

D4-D5

1,0

C

Na uitdoving 1,0 FTE statutair ploegbaas

Milieu

Geschoold arbeider

D1-D3

12,0

C

Na uitdoving 3,0 FTE statutair geschoold
arbeider en 3,0 FTE statutair werkman en
9,0 FTE contractueel werkman

Milieu

Werkman

E1-E3

0,0

C

9,0 FTE uitdovende functie

Milieu

Groenbeheerder

Milieu
Milieu

Totaal

16,5

Openbare werken
Openbare werken

Stafmedewerker

B1-B3

2,0

C
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Na uitdoving 1,0 FTE statutair
mobiliteitsambtenaar

Openbare werken

Mobiliteitsambtenaar

B1-B3

1,0

C

Openbare werken

Administratief medewerker
Administratief assistent
(ambulancier)

C1-C3

1,5

C

D1-D3

1,0

C

-

Openbare werken
Openbare werken

Werkleider

C4-C5

1,0

C

Na uitdoving 1,0 FTE statutair werkleider

Openbare werken

Ploegbaas

D4-D5

1,0

C

Na uitdoving 1,0 FTE statutair ploegbaas

Openbare werken

Geschoold arbeider

D1-D3

28,0

C

Na uitdoving 13,0 FTE statutair
geschoold arbeider en 3,0 FTE statutair
werkman en 9,0 FTE contractueel
werkman

Openbare werken

Werkman

E1-E3

0,0

C

9,0 FTE uitdovende functie

Openbare werken

Verantwoordelijke Bosduin

C4-C5

1,0

C

-

Openbare werken

Magazijnier-bode

D1-D3

1,0

C

Na uitdoving 1,0 FTE statutair
magazijnier-bode

Openbare werken

Schoonmaakster

D1-D3

11,5

C

Na uitdoving 5,79 FTE statutair
schoonmaakster (E) en 5,5 FTE
contractueel schoonmaakster (E)

Openbare werken

Schoonmaakster

E1-E3

0,0

C

11,29 FTE uitdovende functie

Totaal

49,0

TOTAAL

96,5

* alle contractuele functies worden ingevuld met een contract van onbepaalde duur.

Art. 4.Het deelorganogram technische planning, beheer en uitvoering en het deelorganogram vrije
tijd worden aangepast en goedgekeurd. Deze organogrammen gaan hierbij integraal als
bijlage.
14. Goedkeuring van de aangepaste bijzondere benoemings- en bevorderingsvoorwaarden
voor het gemeentelijk statutair en contractueel personeel.
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Gelet op de goedkeuring van de aangepaste bijzondere benoemings- en
bevorderingsvoorwaarden voor het gemeentelijk statutair en contractueel personeel door de
gemeenteraad in zitting van 14 december 2015;
Overwegende dat voor de aanpassing van het organogram voor het gemeentepersoneel en
de nieuwe personeelformatie, goedgekeurd tijdens de huidige zitting van de gemeenteraad,
het tevens noodzakelijk is om de bijzondere benoemings- en bevorderingsvoorwaarden voor
het gemeentepersoneel aan te passen; dat hierdoor voor de functies van arbeider (niveau D)
en schoonmaakster (niveau D) de bestaande aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden
moeten worden aangepast;
Gelet op het overleg van 19 oktober 2016 met de betrokken vakorganisaties over de
aanpassing van de aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden voor de bovenvermelde
functies;
Overwegende dat voor het open verklaren van een functie het noodzakelijk is dat de bijzondere benoemings- en bevorderingsvoorwaarden voor het gemeentepersoneel worden
goedgekeurd;
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Overwegende dat de gemeenteraad geen opmerkingen formuleert rond het voorgelegde
ontwerp; dat op deze manier geactualiseerde benoemings- en bevorderingsvoorwaarden en
examenprogramma’s tot stand komen;
BESLUIT: met 24 jastemmen van Nick Brosens, Veerle De Block, Pieter Brosens, Jan Van
Esbroeck, Hans De Schepper, Alfons Dierckx, Bianca Veraart, Stijn de Koning, Maggy
Beyers, Stefanie Van Looveren, Didier Van Aert, René Francken, Wies Peeters, Silke
Lathouwers, Sandra Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De Bock, Jan
Oerlemans, Dirk Van Peel, David Cleiren, Jozef Duerloo, Clarisse De Rydt, Sigrid Van
Heybeeck en Lukas Jacobs.
Artikel 1.De
gemeenteraad
keurt
de
aangepaste
bijzondere
benoemingsen
bevorderingsvoorwaarden voor het gemeentelijk statutair en contractueel personeel goed.
Deze voorwaarden gaan hierbij integraal als bijlage.
Art. 2.Een kopie van dit besluit zal samen met de aangepaste benoemings- en bevorderingsvoorwaarden worden bezorgd aan het Agentschap voor Binnenlands Bestuur
(afdeling Antwerpen).
WELZIJN.
15. Goedkeuring van de aangepaste statuten van de ouderenadviesraad.
De voorzitter geeft het woord aan de OCMW-voorzitter Dirk Van Peel (CD&V) die een
uitvoerige toelichting geeft bij dit agendapunt.
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Gelet op de statuten van de gemeentelijke ouderenadviesraad Kalmthout zoals goedgekeurd
door de gemeenteraad in de zitting van 29 april 2013;
Gelet op de besprekingen van de statuten tijdens de vergadering van 7 oktober 2016 van de
ouderenadviesraad; dat de wijzigingen van de statuten voornamelijk betrekking hebben op de
doelstelling, de samenstelling van de ouderenadviesraad en verder op tekstuele
verduidelijkingen van de bestaande statuten;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de voorstellen tot
wijziging van de statuten van de ouderenadviesraad te volgen;
Gehoord de voorzitter van het OCMW;
BESLUIT: met 24 jastemmen van Nick Brosens, Veerle De Block, Pieter Brosens, Jan Van
Esbroeck, Hans De Schepper, Alfons Dierckx, Bianca Veraart, Stijn de Koning, Maggy
Beyers, Stefanie Van Looveren, Didier Van Aert, René Francken, Wies Peeters, Silke
Lathouwers, Sandra Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De Bock, Jan
Oerlemans, Dirk Van Peel, David Cleiren, Jozef Duerloo, Clarisse De Rydt, Sigrid Van
Heybeeck en Lukas Jacobs.
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Enig artikel.De gemeenteraad gaat akkoord met de voorgestelde statutenwijziging en keurt de
aangepaste statuten goed. De aangepaste statuten treden in werking op 1 januari 2017.
Deze statutenwijziging gaat hierbij integraal als bijlage.
“Statuten Ouderenadviesraad Kalmthout
OPRICHTING
Art. 1. Er is een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend als adviesraad onder
de naam ‘Gemeentelijke Ouderenadviesraad Kalmthout’ (OAR).
ZETEL
Art. 2. De zetel van de gemeentelijke ouderenadviesraad is gevestigd te Kerkeneind 13,
2920 Kalmthout.
DOELSTELLING
Art. 3. De gemeentelijke ouderenadviesraad stelt zich tot doel een klankbord en
gesprekspartner te zijn voor de beleidvoerders in verband met alle aspecten van het welzijn
van de ouder wordende burgers van de gemeente.
De OAR geeft daartoe adviezen op eigen initiatief of op verzoek van de beleidsinstanties.
Tot het werkterrein van de OAR kunnen, indien dat geacht wordt bij te dragen tot het doel,
ook volgende initiatieven behoren :
- Onderzoek naar de behoeften van de doelgroep
- Sensibiliseren van beleidsverantwoordelijken en burgers voor de wensen en
behoeften van de doelgroep
- Betrekken van zoveel mogelijk leden van de doelgroep bij de inspraak in het beleid
- Informeren van de doelgroep over relevante thema’s, zoals overheidsbeslissingen,
voordelen, activiteiten, enz.
- Bevorderen van een positieve beeldvorming over ouder wordende medemensen
De ouderenadviesraad werkt los van elke politieke, ideologische, filosofische en/of
godsdienstige binding.
SAMENSTELLING OUDERENADVIESRAAD
Art. 4. Hoogstens 2/3 van de leden is van hetzelfde geslacht.
Art. 5.
§ 1. De ouderenadviesraad wordt als volgt samengesteld:
a) Maximum 2 personen van elke gemeentelijke ouderenvereniging die door het
gemeentebestuur erkend is: een effectief lid en een plaatsvervangend lid. De
afgevaardigde leden zijn bij voorkeur van een verschillend geslacht.
b) 1 afgevaardigde en een plaatsvervanger per woonzorgcentrum.
c) 1 afgevaardigde per lokaal dienstencentrum.
d) De OAR kan met een twee derde meerderheid van stemmen andere inwoners van de
gemeente, die geacht worden een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan de
werking van de raad, als lid coöpteren. Hun aantal is kleiner dan de som van de leden
bedoeld onder a, b en c hiervoor.
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§ 2 Enkel effectieve en gecoöpteerde leden hebben stemrecht. Bij afwezigheid van het
effectief lid stemt de plaatsvervanger.
Leden met een politiek mandaat hebben nooit stemrecht.
Art. 6.
§ 1 De ouderenadviesraad wordt aangevuld met:
a) Een voorzitter die zich neutraal opstelt. Indien de voorzitter lid is van een
ouderenvereniging dan draagt de vereniging een nieuwe plaatsvervanger voor.
b) De schepen die bevoegd is voor ouderenbeleid. Hij/zij is ambtshalve lid van de raad.
c) De welzijnsconsulent is ambtshalve lid van de raad en zorgt voor administratieve
ondersteuning.
§ 2 Bovenstaande leden hebben geen stemrecht.
Art. 7. De OAR kan externen uitnodigen ter bespreking van agendapunten.
Art. 8. Het gemeentebestuur beslist over de samenstelling van de ouderenadviesraad en de
voorgestelde leden.
Art. 9.
§1 Aan het mandaat van de leden komt voortijdig een einde:
a) door ontslag van de betrokkene zelf.
b) door intrekking van het mandaat door de organisatie die hij/zij vertegenwoordigt.
c) door ontbinding of opheffing van de vereniging die hij/zij vertegenwoordigt in de
ouderenadviesraad.
d) door de intrekking van de erkenning van de vereniging die hij/zij vertegenwoordigt in
de ouderenadviesraad.
e) door ambtshalve ontbinding van de gemeenteraad op het einde van elke legislatuur.
f) door uitsluiting.
Een ontslag door de betrokkene zelf moet schriftelijk ingediend en ondertekend worden door
de betrokkene. Het ontslag wordt meegedeeld aan de ouderenadviesraad.
Een ontslag door intrekking van het mandaat door de organisatie/vereniging die de
betrokkene vertegenwoordigt, gebeurt schriftelijk en wordt ondertekend door de voorzitter en
twee leden van de betrokken organisatie. Het ontslag wordt meegedeeld aan de
ouderenadviesraad.
Wanneer de werking van de ouderenadviesraad ernstig verstoord wordt door de houding of
ideologie van een lid, kan dit uitsluiting van het betreffende lid betekenen.
Uitsluiting van een lid kan slechts gebeuren met een gekwalificeerde meerderheid. De helft
plus één van de leden moet aanwezig zijn en tweederde van de aanwezigen dient voor de
uitsluiting te stemmen.
Indien een effectief of gecoöpteerd lid 1 jaar niet deelneemt zonder geldige reden dan kan dit
uitsluiting betekenen.
§ 2 Nadat het mandaat van het lid beëindigd is, dient zo snel mogelijk in zijn vervanging te
worden voorzien. Dit geldt voor de leden van de OAR, genoemd in art. 5, § 1 punt a, b en c.
§ 3 Het mandaat van de leden van de OAR duurt 6 jaar en kan bij voorkeur slechts één maal
verlengd worden met eenzelfde termijn. De verlenging wordt goedgekeurd door de OAR. Dit
geldt voor de leden van de verenigingen en de gecoöpteerde leden.
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Extra jaren vóór de aanvang van een legislatuur wegens vervanging van een lid worden
surplus in aanmerking genomen.
Art. 10. De ouderenadviesraad verkiest onder haar leden een voorzitter, een ondervoorzitter
en een secretaris.
Als de voorzitter, die een neutrale positie dient in te nemen, een vertegenwoordiger is van
een ouderenvereniging dient de vereniging een effectief en plaatsvervangend lid voor te
dragen.
De voorzitter mag geen politiek mandaat bekleden.
§ 1. Kandidaatstelling voor de functies van voorzitter, ondervoorzitter en secretaris gebeurt bij
schriftelijke of mondelinge motivatie, gericht aan de ouderenadviesraad. De functie van
voorzitter, ondervoorzitter en secretaris loopt gedurende 6 jaar en kan één keer verlengd
worden.
Extra jaren vóór de aanvang van een legislatuur wegens vervanging van één van deze
functies worden surplus in aanmerking genomen.
§ 2. De voorzitter, ondervoorzitter en secretaris worden bij afzonderlijke en geheime
stemming en bij gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen verkozen door de leden van
de ouderenadviesraad voor een één maal hernieuwbare termijn van zes jaren.
VERGADERINGEN OUDERENADVIESRAAD
Art. 11. De ouderenadviesraad vergadert minstens 5 maal per jaar en telkens wanneer de
voorzitter, het gemeente- of OCMW-bestuur of één derde van de stemgerechtigde leden van
de ouderenadviesraad hierom verzoekt.
De voorzitter, stelt de agenda op. Alle leden kunnen ten minste 10 dagen voor de
vergadering schriftelijk agendapunten aanbrengen bij de voorzitter.
De bijeenroeping gebeurt door de voorzitter, schriftelijk en ten minste 7 kalenderdagen vóór
de vergadering. De OAR is een open vergadering dus zowel effectief lid als plaatsvervanger
kunnen steeds aan de vergadering deelnemen.
De uitnodiging bevat steeds de agenda. Elk effectief en plaatsvervangend lid van de
ouderenadviesraad ontvangt een exemplaar van het verslag. Opmerkingen kunnen binnen de
8 dagen aan de welzijnsconsulent worden bezorgd, zoniet is het verslag automatisch
goedgekeurd.
Bij afwezigheid van de voorzitter wordt de ouderenadviesraad voorgezeten door de
ondervoorzitter.
Adviezen en/of voorstellen van de ouderenadviesraad worden ondertekend door de voorzitter
en de secretaris, meegedeeld aan het gemeentebestuur en/of het OCMW-bestuur.
Art. 12. Om geldig te kunnen stemmen moet tenminste de helft van de leden van de
ouderenadviesraad aanwezig zijn. Adviezen inzake wijzigingen van de statuten worden
genomen met 2/3 meerderheid van de aanwezige leden.
Elke afgevaardigde van een organisatie/vereniging of zijn plaatsvervanger beschikt over één
stem. Bij afwezigheid van de afgevaardigde wordt het stemrecht automatisch overgedragen
aan de plaatsvervanger.
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De voorzitter neemt niet deel aan de stemming.
Bij staking van stemmen wordt het punt naar de volgende vergadering verplaatst. Wanneer
bij de volgende vergadering zich weer een staking van stemmen voordoet dan brengt de
voorzitter een doorslaggevende stem uit.
Art. 13. Het college van burgemeester en schepenen of het OCMW-bestuur geeft telkens een
schriftelijk gemotiveerd antwoord op elk advies van de ouderenadviesraad, en dit binnen de 6
weken eventueel mits motivatie verlengbaar met 6 weken.
Art. 14. De vergaderingen van de ouderenadviesraad zijn voor het publiek toegankelijk. Om
de openbaarheid van de vergaderingen te waarborgen kan de gemeentelijke
ouderenadviesraad de vergaderdata van de ouderenadviesraad publiceren in het
gemeentelijk informatieblad en op de gemeentelijke website.
Art. 15. De voorzitter heeft ten allen tijde, om tucht en orde te handhaven, de bevoegdheid
waarnemers en publiek te verzoeken om de vergadering te verlaten.
Art. 16. De verslagen van de ouderenadviesraad kunnen bij de welzijnsconsulent van de
gemeente geraadpleegd worden.
WERKGROEPEN
Art. 17. De ouderenadviesraad kan steeds werkgroepen oprichten en ontbinden. Ook andere
geïnteresseerde inwoners van de gemeente en/of deskundigen kunnen uitgenodigd worden
om te participeren aan een werkgroep.
De werkgroepen brengen steeds verslag uit bij de ouderenadviesraad.
ONDERSTEUNING
Art. 18. De gemeenteraad waakt er over dat de nodige middelen ter beschikking worden
gesteld voor de vervulling van de adviesopdracht van de ouderenadviesraad.
Art. 19. De gemeentelijke ouderenadviesraad kan een huishoudelijk reglement opstellen, dat
alle verdere procedures van de in deze statuten niet voorziene afspraken regelt.
Art. 20. De samenwerking tussen de gemeentelijke ouderenadviesraad enerzijds en het
gemeentebestuur en OCMW-bestuur anderzijds kan worden vastgelegd in afzonderlijke
afsprakennota’s.”
ONDERWIJS.
16. Goedkeuring van de beginselverklaring neutraliteit voor het gemeentelijk onderwijs.
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van
onderwijswetgeving;

29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de

Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, meer bepaald de artikelen 3, 42° en
62;
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Gelet op de codex secundair onderwijs van 17 december 2010, meer bepaald de artikelen 3,
33°/1 en 15;
Gelet op het verzoek van de Onderwijskoepel van Steden en Gemeenten vzw (afgekort OVSG) in
zijn brief van 21 juni 2016 om de beginselverklaring neutraliteit goed te keuren met het oog op
een brede gedragenheid binnen het gemeentelijk net;
Overwegende dat de algemene vergadering van OVSG vzw op donderdag 9 juni 2016 de
beginselverklaring neutraliteit heeft goedgekeurd; dat ook de algemene vergadering van de
Vlaamse Verenging voor Steden en Gemeenten vzw (afgekort VVSG) zich hierbij heeft
aangesloten;
Overwegende dat het gemeentelijk onderwijs een openbare dienst is die moet beantwoorden
aan de principes van neutraliteit; dat met deze beginselverklaring het gemeentelijk onderwijs
zich nog duidelijker wil profileren als neutrale onderwijsverstrekker; dat de beginselverklaring
als bijlage toegevoegd wordt bij dit besluit;
Overwegende dat de beginselverklaring de principes bevat van wat neutraliteit betekent in
een school;
Overwegende dat het formuleren van een lokaal gedragen pedagogisch, artistiek of agogisch
project tot de autonomie van het schoolbestuur behoort; dat de beginselverklaring daarbij de
gemeenschappelijke noemer vormt voor het hele gemeentelijk onderwijs, waaronder de lokale
projecten een plek vinden;
Overwegende dat het gemeentebestuur door de goedkeuring het engagement aangaat om
het eigen pedagogisch project, het eigen schoolreglement en de eigen onderwijspraktijk
hiermee in overeenstemming te brengen;
Gehoord de schepenen bevoegd voor onderwijs;
BESLUIT: met 24 jastemmen van Nick Brosens, Veerle De Block, Pieter Brosens, Jan Van
Esbroeck, Hans De Schepper, Alfons Dierckx, Bianca Veraart, Stijn de Koning, Maggy
Beyers, Stefanie Van Looveren, Didier Van Aert, René Francken, Wies Peeters, Silke
Lathouwers, Sandra Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De Bock, Jan
Oerlemans, Dirk Van Peel, David Cleiren, Jozef Duerloo, Clarisse De Rydt, Sigrid Van
Heybeeck en Lukas Jacobs.
Artikel 1 .De beginselverklaring neutraliteit van het gemeentelijk onderwijs, zoals opgenomen in de
bijlage, wordt goedgekeurd.
Art. 2 .Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van dit besluit.
Art. 3.Een kopie van dit raadbesluit samen met de beginselverklaring neutraliteit en de toelichting
bij deze beginselverklaring zal bezorgd worden aan de directies van de gemeentelijke
scholen.
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Art. 4.Een kopie van dit besluit wordt bezorgd aan OVSG vzw.
17. Gemeentelijke basisschool Kadrie: goedkeuring van het verkiezingsreglement voor de
schoolraad "geleding personeel".
Schepen van onderwijs Jef Van den Bergh (CD&V) vraagt om bij het artikel 16 van dit
reglement de zinsnede " op de website" toe te voegen.
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse
Onderwijsraad, meer bepaald het heefdstuk II dat handelt over de schoolraad;
Overwegende dat de huidige mandaten van de schoolraad van Kadrie aflopen op 31 maart
2017;
Overwegende dat de schoolraad wordt samengesteld hetzij door verkiezingen hetzij door
aanduiding vanuit de pedagogische raad;
Overwegende dat er uiterlijk tot 28 oktober 2016 de mogelijkheid is geboden om de oprichting
van een pedagogische raad te vragen en dat hiervan geen gebruik is gemaakt;
Overwegende dat er bijgevolg verkiezingen moeten worden georganiseerd om de
afgevaardigden van het personeel binnen de schoolraad van Kadrie samen te stellen;
Overwegende dat het schoolbestuur de afspraken inzake de verkiezingsprocedure bepaalt;
Gelet op het voorstel vanwege de directie van de gemeentelijke basisschool Kadrie over het
verkiezingsreglement vor de vertegenwoordigers van het personeel in de schoolraad van de
gemeentelijke basisschool;
Gelet op het voorstel van het schepencollege om het verkiezingsreglement voor de
schoolraad van Kadrie met betrekking tot de geleding van het personeel goed te keuren;
Gehoord de schepenen bevoegd voor onderwijs;
BESLUIT: met 24 jastemmen van Nick Brosens, Veerle De Block, Pieter Brosens, Jan Van
Esbroeck, Hans De Schepper, Alfons Dierckx, Bianca Veraart, Stijn de Koning, Maggy
Beyers, Stefanie Van Looveren, Didier Van Aert, René Francken, Wies Peeters, Silke
Lathouwers, Sandra Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De Bock, Jan
Oerlemans, Dirk Van Peel, David Cleiren, Jozef Duerloo, Clarisse De Rydt, Sigrid Van
Heybeeck en Lukas Jacobs.
Artikel 1.De gemeenteraad keurt het verkiezingsreglement voor de schoolraad "geleding personeel" van
de gemeentelijke basisschool Kadrie goed.
Het verkiezingsreglement gaat integraal als bijlage.
Art. 2.Een kopie van dit besluit wordt bezorgd aan de directie van Kadrie.
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18. Gemeentelijke basisschool Kadrie: goedkeuring van het verkiezingsreglement voor de
schoolraad "geleding ouders".
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse
Onderwijsraad, meer bepaald het hoofdstuk II over de schoolraad;
Overwegende dat alle huidige mandaten van de schoolraad van basischool Kadrie aflopen op
31 maart 2017;
Overwegende dat de schoolraad wordt samengesteld hetzij door verkiezingen hetzij door
aanduiding vanuit de ouderraad;
Overwegende dat er uiterlijk tot 28 oktober 2016 de mogelijkheid is geboden om de oprichting
van een ouderraad te vragen en dat hiervan geen gebruik is gemaakt;
Overwegende dat er bijgevolg verkiezingen moeten worden georganiseerd om de
vertegenwoordigers van de ouders binnen de schoolraad van de gemeentelijke basisschool
Kadrie samen te stellen;
Overwegende dat het schoolbestuur de afspraken inzake de verkiezingsprocedure bepaalt;
Gelet op het voorstel vanwege de directie van de gemeentelijke basisschool Kadrie over het
verkiezingsreglement met betrekking tot de vertegenwoordigers van ouders binnen de
schoolraad van de gemeentelijke basisschool;
Gelet op het voorstel van het schepencollege om het verkiezingsreglement voor de
schoolraad van Kadrie met betrekking tot de geleding van de ouders goed te keuren;
Gehoord de schepenen bevoegd voor onderwijs;
BESLUIT: met 24 jastemmen van Nick Brosens, Veerle De Block, Pieter Brosens, Jan Van
Esbroeck, Hans De Schepper, Alfons Dierckx, Bianca Veraart, Stijn de Koning, Maggy
Beyers, Stefanie Van Looveren, Didier Van Aert, René Francken, Wies Peeters, Silke
Lathouwers, Sandra Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De Bock, Jan
Oerlemans, Dirk Van Peel, David Cleiren, Jozef Duerloo, Clarisse De Rydt, Sigrid Van
Heybeeck en Lukas Jacobs.
Artikel 1.De gemeenteraad keurt het verkiezingsreglement voor de schoolraad "geleding ouders" van de
gemeentelijke basisschool Kadrie goed.
Het verkiezingsreglement gaat integraal als bijlage.
Art. 2.Een kopie van dit raadsbesluit wordt bezorgd aan de directie van Kadrie.
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19. Gemeentelijke basisschool Maatjes: goedkeuring van het verkiezingsreglement voor de
schoolraad "geleding personeel".
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse
Onderwijsraad, meer bepaald het hoofdstuk II dat handelt over de schoolraad;
Overwegende dat de huidige mandaten van de schoolraad van de gemeentelijke basisschool
Maatjes aflopen op 31 maart 2017;
Overwegende dat de schoolraad wordt samengesteld hetzij door verkiezingen hetzij door
aanduiding vanuit de pedagogische raad;
Overwegende dat er uiterlijk tot 28 oktober 2016 de mogelijkheid is geboden om de oprichting
van een pedagogische raad te vragen en dat hiervan geen gebruik is gemaakt;
Overwegende dat er bijgevolg verkiezingen moeten worden georganiseerd om de
vertegenwoordigers van het personeel binnen de schoolraad van Maatjes samen te stellen;
Overwegende dat het schoolbestuur de afspraken inzake de verkiezingsprocedure bepaalt;
Gelet op het voorstel vanwege de directie van de gemeentelijke basisschool Maatjes over het
verkiezingsreglement met betrekking tot de vertegenwoordigers van het personeel voor de
schoolraad;
Gelet op het voorstel van het schepencollege om het verkiezingsreglement voor de
schoolraad van Maatjes met betrekking tot de geleding van het personeel goed te keuren;
Gehoord de schepenen bevoegd voor onderwijs;
BESLUIT: met 24 jastemmen van Nick Brosens, Veerle De Block, Pieter Brosens, Jan Van
Esbroeck, Hans De Schepper, Alfons Dierckx, Bianca Veraart, Stijn de Koning, Maggy
Beyers, Stefanie Van Looveren, Didier Van Aert, René Francken, Wies Peeters, Silke
Lathouwers, Sandra Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De Bock, Jan
Oerlemans, Dirk Van Peel, David Cleiren, Jozef Duerloo, Clarisse De Rydt, Sigrid Van
Heybeeck en Lukas Jacobs.
Artikel 1.De gemeenteraad keurt het verkiezingsreglement voor de schoolraad "geleding personeel" van
de gemeentelijke basisschool Maatjes goed.
Het verkiezingsreglement gaat integraal als bijlage.
Art. 2.Een kopie van dit raadsbesluit wordt bezorgd aan de directie van de gemeentelijke
basisschool Maatjes.
20. Gemeentelijke basisschool Maatjes: goedkeuring van het verkiezingsreglement voor de
schoolraad "geleding ouders".
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
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Gelet op het decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse
Onderwijsraad, meer bepaald het hoofdstuk II dat handelt over de schoolraad;
Overwegende dat de huidige mandaten van de schoolraad van de gemeentelijke basisschool
Maatjes aflopen op 31 maart 2017;
Overwegende dat de schoolraad wordt samengesteld hetzij door verkiezingen hetzij door
aanduiding vanuit de ouderraad;
Overwegende dat er uiterlijk tot 28 oktober 2016 de mogelijkheid is geboden om de oprichting
van een ouderraad te vragen en dat hiervan geen gebruik is gemaakt;
Overwegende dat er bijgevolg verkiezingen moeten worden georganiseerd om de
vertegenwoordigers van de ouders binnen de schoolraad van Maatjes samen te stellen;
Overwegende dat het schoolbestuur de afspraken inzake de verkiezingsprocedure bepaalt;
Gelet op het voorstel vanwege de directie van de gemeentelijke basisschool Maatjes over het
verkiezingsreglement met betrekking tot de vertegenwoordigers van het ouders voor de
schoolraad;
Gelet op het voorstel van het schepencollege om het verkiezingsreglement voor de
schoolraad van Maatjes met betrekking tot de geleding van de ouders goed te keuren;
Gehoord de schepenen bevoegd voor onderwijs;
BESLUIT: met 24 jastemmen van Nick Brosens, Veerle De Block, Pieter Brosens, Jan Van
Esbroeck, Hans De Schepper, Alfons Dierckx, Bianca Veraart, Stijn de Koning, Maggy
Beyers, Stefanie Van Looveren, Didier Van Aert, René Francken, Wies Peeters, Silke
Lathouwers, Sandra Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De Bock, Jan
Oerlemans, Dirk Van Peel, David Cleiren, Jozef Duerloo, Clarisse De Rydt, Sigrid Van
Heybeeck en Lukas Jacobs.
Artikel 1.De gemeenteraad keurt het verkiezingsreglement voor de schoolraad "geleding ouders" van de
gemeentelijke basisschool Maatjes goed.
Het verkiezingsreglement gaat integraal als bijlage.
Art. 2.Een kopie van dit raadsbesluit wordt bezorgd aan de directie van de gemeentelijke
basisschool Maatjes.
21. Gitok: goedkeuring van het verkiezingsreglement voor de schoolraad "geleding
personeel".
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse
Onderwijsraad, meer bepaald het hoofdstuk II dat handelt over de schoolraad;
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Overwegende dat de huidige mandaten van de schoolraad van instituut Gitok aflopen op 31
maart 2017;
Overwegende dat de schoolraad wordt samengesteld hetzij door verkiezingen hetzij door
aanduiding vanuit de pedagogische raad;
Overwegende dat er verkiezingen moeten worden georganiseerd om de vertegenwoordigers
van het personeel binnen de schoolraad van het instituut Gitok samen te stellen;
Overwegende dat het schoolbestuur de afspraken inzake de verkiezingsprocedure bepaalt;
Gelet op het voorstel vanwege de directie Gitok over het verkiezingsreglement met betrekking
tot de vertegenwoordigers van het personeel voor de schoolraad;
Gelet op het voorstel van het schepencollege om het verkiezingsreglement voor de
schoolraad van Gitok met betrekking tot de geleding van het personeel goed te keuren;
Gehoord de schepenen bevoegd voor onderwijs;
BESLUIT: met 24 jastemmen van Nick Brosens, Veerle De Block, Pieter Brosens, Jan Van
Esbroeck, Hans De Schepper, Alfons Dierckx, Bianca Veraart, Stijn de Koning, Maggy
Beyers, Stefanie Van Looveren, Didier Van Aert, René Francken, Wies Peeters, Silke
Lathouwers, Sandra Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De Bock, Jan
Oerlemans, Dirk Van Peel, David Cleiren, Jozef Duerloo, Clarisse De Rydt, Sigrid Van
Heybeeck en Lukas Jacobs.
Artikel 1.De gemeenteraad keurt het verkiezingsreglement voor de schoolraad "geleding personeel" van
het instituut Gitok goed.
Het verkiezingsreglement gaat integraal als bijlage.
Art. 2.Een kopie van dit raadsbesluit wordt bezorgd aan de van Gitok eerste graad en Gitok
bovenbouw.
22. Gitok: goedkeuring van het verkiezingsreglement voor de schoolraad "geleding ouders".
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse
Onderwijsraad, meer bepaald het hoofdstuk II dat handelt over de schoolraad;
Overwegende dat de huidige mandaten van de schoolraad van instituut Gitok aflopen op 31
maart 2017;
Overwegende dat de schoolraad wordt samengesteld hetzij door verkiezingen hetzij door
aanduiding vanuit de pedagogische raad;
Overwegende dat er verkiezingen moeten worden georganiseerd om de vertegenwoordigers
van de ouders binnen de schoolraad van het instituut Gitok samen te stellen;
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Overwegende dat het schoolbestuur de afspraken inzake de verkiezingsprocedure bepaalt;
Gelet op het voorstel vanwege de directie Gitok over het verkiezingsreglement met betrekking
tot de vertegenwoordigers van de ouders voor de schoolraad;
Gelet op het voorstel van het schepencollege om het verkiezingsreglement voor de
schoolraad van Gitok met betrekking tot de geleding van de ouders goed te keuren;
Gehoord de schepenen bevoegd voor onderwijs;
BESLUIT: met 24 jastemmen van Nick Brosens, Veerle De Block, Pieter Brosens, Jan Van
Esbroeck, Hans De Schepper, Alfons Dierckx, Bianca Veraart, Stijn de Koning, Maggy
Beyers, Stefanie Van Looveren, Didier Van Aert, René Francken, Wies Peeters, Silke
Lathouwers, Sandra Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De Bock, Jan
Oerlemans, Dirk Van Peel, David Cleiren, Jozef Duerloo, Clarisse De Rydt, Sigrid Van
Heybeeck en Lukas Jacobs.
Artikel 1.De gemeenteraad keurt het verkiezingsreglement voor de schoolraad "geleding ouders" van
het instituut Gitok goed.
Het verkiezingsreglement gaat integraal als bijlage.
Art. 2.Een kopie van dit raadsbesluit wordt bezorgd aan de van Gitok eerste graad en Gitok
bovenbouw.
INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING.
23. Opdrachthoudende vereniging Pidpa: vaststelling van het mandaat van de gemeentelijke
vertegenwoordiger met betrekking tot de agendapunten van de algemene vergadering van 19
december 2016.
Raadslid Hans De Schepper (GROEN) vraagt zich af waarom de waterprijzen bij Pidpa
stijgen met 30 procent.
De gemeentelijke bestuurder in de raad van bestuur bij Pidpa Clarisse De Rydt (N-VA) vertelt
dat Pidpa nog steeds behoort tot de goedkoopste waterleveranciers. De laatste stijging
gebeurde in 2014. Zelfs na deze stijging zal Pidpa de goedkoopste leverancier blijven. Zij zal
een e-mail met de nodige informatie bezorgen aan haar collega-raadslid.
De OCMW-voorzitter Dirk Van Peel (CD&V) vult aan dat de stijging volgens hem te maken
heeft met de groeiende kost voor Pidpa voor het zuiveren van vervuild water. Verder
verbruiken de consumenten minder water. In de welzijnsraad zal er binnenkort een actie
worden opgestart voor het gebruik van kraantjeswater.
Raadslid Hans De Schepper (GROEN) vindt dit een pervers gebruik. Waar is de logica te
vinden? De kostprijs van het water wordt verhoogd en dan wordt de consument nog eens
aangezet tot het meer verbruiken van water. Water is een recht en is geen commercieel
goed.
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De voorzitter voegt er nog aan toe dat er waarschijnlijk wel een heel debat zal gevoerd
worden in de raad van bestuur van Pidpa.
Gelet op de bepalingen van 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 deelnemer is van de opdrachthoudende vereniging Pidpa;
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 uitnodiging van 10 oktober 2016 voor de algemene vergadering van Pidpa die zal
plaats hebben op maandag 19 december 2016 op het administratief hoofdkantoor, Desguinlei
246 te 2018 Antwerpen;
Overwegende dat de agenda van de algemene vergadering van Pidpa van 19 december
2016 volgende agendapunten bevat:
1. Nazicht van de volmachten/raadsbesluiten voor de afgevaardigden.
2. Begroting 2017 met kennisgeving van de te ontwikkelen activiteiten en te volgen
strategieën in 2017.
3. Benoeming(en).
4. Statutenwijziging ingevolge decreet van 13 mei 2016.
5. In voortzetting geplaatste agendapunten van de algemene vergadering van 15 juni
2015.
6. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering.
Gelet op de brief van Pidpa van 12 september 2016 met de volgende bijlagen:
- statutenwijziging ingevolge het decreet van 13 mei 2016 (wijziging decreet
intergemeentelijke samenwerking),
- statutenwijziging, initieel voorgelegd op 15 juni 2015 aan de algemene vergadering –
voorstel tot schrapping van de agenda van het op 14 december 2015 door de
algemene vergadering in voortzetting geplaatst onderdeel van het oorspronkelijk
agendapunt 9.
Gelet op de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2017 van de opdrachthoudende
vereniging Pidpa en gelet op het verslag aan de buitengewone algemene vergadering, waarin
de begroting en de te ontwikkelen activiteiten en de strategie met betrekking tot het boekjaar
2017 worden toegelicht;
BESLUIT: met 23 jastemmen van Nick Brosens, Veerle De Block, Pieter Brosens, Jan Van
Esbroeck, Alfons Dierckx, Bianca Veraart, Stijn de Koning, Maggy Beyers, Stefanie Van
Looveren, Didier Van Aert, René Francken, Wies Peeters, Silke Lathouwers, Sandra
Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De Bock, Jan Oerlemans, Dirk Van Peel,
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David Cleiren, Jozef Duerloo, Clarisse De Rydt, Sigrid Van Heybeeck en Lukas Jacobs en 1
onthouding van Hans De Schepper.

Artikel 1.De gemeenteraad neemt akte van de strategieën en de te ontwikkelen activiteiten van Pidpa
met betrekking tot het boekjaar 2017.
Art. 2.De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de door de raad van bestuur van Pidpa
voorgelegde begroting 2017 en het toelichtend verslag.
Art. 3.De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de door de raad van bestuur van Pidpa –
ingevolge het decreet van 13 mei 2016 (wijziging decreet intergemeentelijke samenwerking)
– voorgelegde wijzigingen aan de statuten van Pidpa, na artikelsgewijze behandeling
leidende tot de goedkeuring en vaststelling van de statuten.
Art. 4.De gemeenteraad gaat akkoord met het voorstel om agendapunt 9 inzake de
statutenwijziging zoals oorspronkelijk geagendeerd op de agenda van de algemene
vergadering van 15 juni 2015, wat betreft het enige onderdeel ervan (nl. de explicitering van
de regeling waarbij het scheidingsaandeel dat niet werd afgehandeld door de algemene
vergadering van Pidpa van 14 november 2015, af te voeren van de agenda van de algemene
vergadering.
Art. 5.Aan de vertegenwoordiger wordt de opdracht gegeven om op de algemene vergadering van
19 december 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. 6.Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van dit besluit en
zal een afschrift van deze beslissing bezorgen aan Pidpa, Desguinlei 246 te 2018 Antwerpen.

24. Opdrachthoudende vereniging Water-link: goedkeuring van de agendapunten en
vaststelling van het mandaat voor de buitengewone algemene vergadering van 22 december
2016.
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en matere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van de opdrachthoudende vereniging Waterlink;
Overwegende dat de vertegenwoordiger van de gemeente, die bij afzonderlijke beraadslaging
wordt aangeduid, binnen de perken van zijn mandaat in naam van de gemeente Kalmthout
de nodige beslissingen dient te nemen betreffende de punten van de agenda van deze
vergadering;
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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;
Gelet op de oproepingsbrief van 7 november 2016 voor de statutaire jaarvergadering van het
intergemeentelijk samenwerkingsverband Water-link, die plaatsvindt op 22 december 2016
om 16.00 uur in de kantoren van de vereniging, Mechelsesteenweg 66 te 2018 Antwerpen
met als agenda:
- begroting 2017 en overzicht van de te ontwikkelen activiteiten in 2017 binnen de
strategie 2016-22 - goedkeuring
- varia en mededelingen;
BESLUIT: met 23 jastemmen van Nick Brosens, Veerle De Block, Pieter Brosens, Jan Van
Esbroeck, Alfons Dierckx, Bianca Veraart, Stijn de Koning, Maggy Beyers, Stefanie Van
Looveren, Didier Van Aert, René Francken, Wies Peeters, Silke Lathouwers, Sandra
Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De Bock, Jan Oerlemans, Dirk Van Peel,
David Cleiren, Jozef Duerloo, Clarisse De Rydt, Sigrid Van Heybeeck en Lukas Jacobs en 1
onthouding van Hans De Schepper.
Artikel 1.De gemeenteraad neemt kennis van de agenda van de bijzondere algemene vergadering van
de opdrachthoudende vereniging Water-link van 22 december 2016 en verleent er
goedkeuring aan alsook aan zijn inhoud.
Art. 2.De afgevaardigde(n) op de bijzonder algemene vergadering van Water-link van
22 december 2016 of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden,
te mandateren om overeenkomstig bovenstaande beslissingen te stemmen.
Art. 3.Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van onderhavige
beslissing en onverwijld een afschrift van deze beslissing te bezorgen aan Water-link ov,
Mechelsesteenweg 66 te 2018 Antwerpen.
25. Dienstverlenende vereniging CIPAL: vaststelling van het mandaat van de gemeentelijke
vertegenwoordiger met betrekking tot de agendapunten van de algemene vergadering van 9
december 2016.
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
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
(hierna kortweg “CIPAL”) van 14 april 2014;
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van CIPAL;
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Gelet op de oproeping van 24 oktober 2016 tot de algemene vergadering van CIPAL van 9
december 2016 met de volgende agendapunten:

1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers.
2. Bespreking en goedkeuring van de begroting 2017 (met inbegrip van de te
ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie).
3. Vervanging van de op voordracht van de gemeente Brasschaat benoemde
bestuurder.
4. Benoeming en vervanging van leden van het adviescomité.
5. Rondvraag.
6. 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;
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 23 jastemmen van Nick Brosens, Veerle De Block, Pieter Brosens, Jan Van
Esbroeck, Alfons Dierckx, Bianca Veraart, Stijn de Koning, Maggy Beyers, Stefanie Van
Looveren, Didier Van Aert, René Francken, Wies Peeters, Silke Lathouwers, Sandra
Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De Bock, Jan Oerlemans, Dirk Van Peel,
David Cleiren, Jozef Duerloo, Clarisse De Rydt, Sigrid Van Heybeeck en Lukas Jacobs en 1
onthouding van Hans De Schepper.
Artikel 1.De agendapunten van de algemene vergadering van CIPAL van 9 december 2016 worden
goedgekeurd.
Art. 2.De gemeentelijke vertegenwoordiger wordt gemandateerd om op de algemene vergadering
van CIPAL van 9 december 2016 te handelen en te beslissen conform dit besluit. Indien de
algemene vergadering niet geldig zou kunnen beraadslagen of indien de algemene
vergadering om welke reden dan ook zouden worden verdaagd, dan blijft de gemeentelijke
vertegenwoordiger gemachtigd om deel te nemen aan elke volgende vergadering met
dezelfde agenda.
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Het college van burgemeester en schepenen wordt belast 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.
26. Intergemeentelijke vereniging PONTES: vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de algemene vergadering van 21
december 2016.
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking;
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 21 december 2016;
Overwegende dat de agenda van de algemene vergadering van PONTES van 21 december
2016 volgende agendapunten bevat:
1. Algemene vergadering: verslag 16 juni 2016 – goedkeuring.
2. Bestuursorganen: samenstelling raad van bestuur – wijziging.
3. Beleid: beleidsnota 2017 - goedkeuring.
4. Financiën: budget 2017 - goedkeuring.
5. Varia en rondvraag.
Overwegende dat elke intergemeentelijke vereniging jaarlijks een algemene vergadering
moet organiseren tijdens dewelke de te ontwikkelen activiteiten en het budget voor het
volgende dienstjaar worden behandeld;
Overwegende dat deze algemene vergadering zal plaatsvinden op 21 december 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;
BESLUIT: met 23 jastemmen van Nick Brosens, Veerle De Block, Pieter Brosens, Jan Van
Esbroeck, Alfons Dierckx, Bianca Veraart, Stijn de Koning, Maggy Beyers, Stefanie Van
Looveren, Didier Van Aert, René Francken, Wies Peeters, Silke Lathouwers, Sandra
Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De Bock, Jan Oerlemans, Dirk Van Peel,
David Cleiren, Jozef Duerloo, Clarisse De Rydt, Sigrid Van Heybeeck 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 21
december 2016, die bestaat uit de volgende agendapunten:
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1.
2.
3.
4.
5.

Algemene vergadering: verslag 16 juni 2016 – goedkeuring
Bestuursorganen: samenstelling raad van bestuur – wijziging
Beleid: beleidsnota 2017 – goedkeuring
Financiën: budget 2017 – goedkeuring
Varia en rondvraag.

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 afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving bezorgd aan de intergemeentelijke
vereniging PONTES, gevestigd te 2610 Antwerpen-Wilrijk, aan de Jules Moretuslei 2.
27. Opdrachthoudende vereniging IGEAN Milieu en Veiligheid: vaststelling van het mandaat
van de vertegenwoordiger met betrekking tot de agendapunten van de buitengewone
algemene vergadering van 21 december 2016.
Gelet op de oprichtingsakte van de opdrachthoudende vereniging IGEAN Milieu en Veiligheid
zoals verleden op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN cv van 8 november
2003;
Gelet op de publicatie van de oprichtingsakte en de statuten in de bijlagen van het Belgisch
Staatsblad van 19 december 2003;
Gelet op de beslissing van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden,
Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken van 1 april 2004 houdende goedkeuring van de
oprichting en van de statuten van de opdrachthoudende vereniging IGEAN Milieu en
Veiligheid;
Gelet op de statutenwijziging van IGEAN Milieu en Veiligheid zoals goedgekeurd door de
buitengewone algemene vergadering van 15 juni 2007 en gepubliceerd in de bijlagen van het
Belgisch Staatsblad van 13 augustus 2007;
Gelet op de statutenwijziging van IGEAN Milieu en Veiligheid zoals goedgekeurd door de
buitengewone algemene vergadering van 18 december 2013 en bij ministerieel besluit van 10
april 2014 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binenlands bestuur, Inburgering,
Toerisme en Vlaamse rand;
Gelet op de statutenwijziging en verlenging van IGEAN Milieu en Veiligheid tot 21.06.2034
zoals goedgekeurd door de buitengewone algemene vergadering van 17 juni 2016 en bij
ministerieel besluit van 3 oktober 2016 van de Vlaamse minister van Bestuur, Inburgering,
Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding;
Gelet op het lidmaatschap van de gemeente bij IGEAN Milieu en Veiligheid;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, verder
het decreet genoemd, zoals gewijzigd;
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Gelet op de omzendbrief van 11 januari 2002 in verband met de toepassing van het decreet
van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, verder de omzendbrief
genoemd;
Gelet op het artikel 44 van het decreet en het artikel 36 van de statuten, waarin wordt
bepaald dat afgezien van de jaarvergadering nog minstens één buitengewone algemene
vergadering moet worden georganiseerd in de loop van het laatste trimester van elk jaar;
Overwegende dat op deze buitengewone algemene vergadering de te ontwikkelen activiteiten
en de te volgen strategieën voor het volgende boekjaar worden besproken en een door de
raad van bestuur opgestelde begroting wordt voorgelegd;
Overwegende dat op de 114de bijeenkomst van de raad van bestuur van 19 oktober 2016
werd beslist om de buitengewone algemene vergadering over de activiteiten en de begroting
2017 te organiseren op woensdag 21 december 2016 om 19.00 uur in de burelen van
IGEAN, Doornaardstraat 60 te Wommelgem; dat tevens de dagorde van de buitengewone
algemene vergadering als volgt werd vastgesteld:
1. Goedkeuren van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie
in 2017.
2. Goedkeuren van de begroting 2017.
3. Innovatiefonds – bepalen van de bijdrage.
4. Benoemen van de leden van de adviescommissies.
5. Toetreding van de politiezones en de hulpverleningszones;
Gelet op de beslissing genomen tijdens de 114e bijeenkomst van de raad van bestuur van 19
oktober 2016 waarmee goedkeuring wordt gehecht aan de nota over de te ontwikkelen
activiteiten en de te volgen strategie in 2017 evenals aan de begroting 2017;
Gelet op het aangetekend schrijven van IGEAN Milieu en Veiligheid van 2 november 2016
met de uitnodiging voor de buitengewone algemene vergadering van woensdag 21 december
2016 evenals de volgende documenten:
1. een uittreksel uit de beslissing van de 114e raad van bestuur van 19 oktober 2016;
2. de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie in 2017;
3. de begroting 2017;
4. de nota over de oprichting van het innovatiefonds;
5. de cijfergegevens over de inwoners en het kapitaal;
Overwegende dat het artikel 44 van het decreet en het artikel 34§1 van de statuten bepaalt
dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger
wordt herhaald voor elke algemene vergadering;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26 mei 2014 over de aanduiding van raadslid Jan
Breugelmans en raadslid Stijn de Koning als respectievelijk vertegenwoordiger en
plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente voor alle algemene vergaderingen
van de dienstverlenende vereniging IGEAN dienstverlening tot en met 31 december 2018;
Overwegende dat met onderhavige beslissing het mandaat van deze vertegenwoordiger
wordt vastgesteld;
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BESLUIT: met 23 jastemmen van Nick Brosens, Veerle De Block, Pieter Brosens, Jan Van
Esbroeck, Alfons Dierckx, Bianca Veraart, Stijn de Koning, Maggy Beyers, Stefanie Van
Looveren, Didier Van Aert, René Francken, Wies Peeters, Silke Lathouwers, Sandra
Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De Bock, Jan Oerlemans, Dirk Van Peel,
David Cleiren, Jozef Duerloo, Clarisse De Rydt, Sigrid Van Heybeeck 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 en Veiligheid die zal gehouden worden op woensdag 21
december 2016 te 19.00 uur in de burelen van IGEAN te Wommelgem, evenals van alle
daarbij horende documenten en neemt op basis hiervan volgende beslissingen:
1. Goedkeuren van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie
in 2017
2. Goedkeuren van de begroting 2017
3. Innovatiefonds – bepalen van de bijdrage
4. Benoemen van de leden van de adviescommissies
5. Toetreding van de politiezones en de hulpverleningszones.
Art. 2.De vertegenwoordiger van de gemeente, die met een afzonderlijk besluit van de
gemeenteraad in zitting van 26 mei 2014 werd benoemd, wordt gemandateerd om op de
buitengewone algemene vergadering van IGEAN Milieu en Veiligheid van woensdag 21
december 2016 te 19.00 uur 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 kopies van deze gemeenteraadsbeslissing zullen aan IGEAN Milieu en Veiligheid
worden bezorgd.
28. Dienstverlenende vereniging IGEAN dienstverlening: vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger met betrekking tot de agendapunten van de buitengewone algemene
vergadering op 21 december 2016.
Gelet op het K.B. van 3 januari 1969 tot oprichting van de coöperatieve vennootschap
Intercommunale Grondbeleid en Expansie Antwerpen, verder IGEAN cv genoemd;
Gelet op de statuten verschenen in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 8 juli 1969;
Gelet op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN cv van 8 november 2003
waarmee IGEAN cv omgevormd wordt tot een dienstverlenende vereniging IGEAN
dienstverlening;
Gelet op de publicatie van de daarbij horende statutenwijziging in de bijlagen van het
Belgisch Staatsblad van 19 december 2003;
Gelet op de beslissing van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden,
Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken van 1 april 2004 houdende goedkeuring van de
wijzigingen van de statuten en de omvorming van IGEAN cv in een dienstverlenende
vereniging;
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Gelet op de statutenwijziging van IGEAN dienstverlening zoals goedgekeurd door de
buitengewone algemene vergadering van 15 juni 2007, gepubliceerd in de bijlagen van het
Belgisch Staatsblad van 13 augustus 2007 onder nr. 07120366;
Gelet op de statutenwijziging van IGEAN dienstverlening zoals goedgekeurd door de
buitengewone algemene vergadering van 18 december 2013, bevestigd bij het Ministerieel
Besluit van 10 april 2014 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands bestuur,
Inburgering, Toerisme en Vlaamse rand;
Gelet op het lidmaatschap van de gemeente bij IGEAN dienstverlening;
Gelet op artikel 44 van het decreet en artikel 35 van de statuten waarin wordt bepaald dat
afgezien van de jaarvergadering er nog minstens één buitengewone algemene vergadering
moet worden georganiseerd in de loop van het laatste trimester van elk jaar;
Overwegende dat op deze buitengewone algemene vergadering de te ontwikkelen activiteiten
en de te volgen strategie voor het volgende boekjaar worden besproken en een door de raad
van bestuur opgestelde begroting wordt voorgelegd;
Gelet op de goedkeuring van de statutenwijziging en verlenging van IGEAN dienstverlening
tot 21 juni 2034 tijdens de buitengewone algemene vergadering van 17 juni 2016;
Gelet op het Ministerieel besluit van 3 oktober 2016 van de Vlaamse minister van
Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding;
Overwegende dat op de 412de raad van bestuur van 19 oktober 2016 werd beslist om de
buitengewone algemene vergadering over de activiteiten en de begroting 2017 te organiseren
op woensdag 21 december 2016 om 19.00 uur in de burelen van IGEAN, Doornaardstraat 60
te Wommelgem; dat tevens de dagorde van de buitengewone algemene vergadering als volgt
werd vastgesteld:
6. goedkeuren van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie in
2017.
7. goedkeuren van de begroting 2017.
8. toetreding politiezones en hulpverleningszones;
Gelet op het aangetekend schrijven van IGEAN dienstverlening van 2 november 2016 waarbij
de uitnodiging voor de buitengewone algemene vergadering van woensdag 21 december
2016 werd overgemaakt, evenals de volgende documenten:
6. een uittreksel uit de beslissing van de 412e raad van bestuur van 19 oktober 2016,
7. de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie in 2017;
8. de begroting 2017;
9. de cijfergegevens over de inwoners en het kapitaal;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, verder
het decreet genoemd, zoals gewijzigd;
Gelet op de omzendbrief van 11 januari 2002 in verband met de toepassing van het decreet
van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, verder de omzendbrief
genoemd;
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Overwegende dat de documenten hiertoe samen met de uitnodiging ter beschikking gesteld
worden van de deelnemende gemeenten, die het mandaat van hun afgevaardigde bepalen;
Overwegende dat het artikel 44 van het decreet en het artikel 33 §1 van de statuten bepaalt
dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger
wordt herhaald voor elke algemene vergadering;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26 mei 2014 over de aanduiding van raadslid Jan
Breugelmans en raadslid Stijn de Koning als respectievelijk vertegenwoordiger en
plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente voor alle algemene vergaderingen
van de dienstverlenende vereniging IGEAN dienstverlening tot en met 31 december 2018;
Overwegende dat met onderhavige beslissing het mandaat van deze vertegenwoordiger
wordt vastgesteld;
BESLUIT: met 23 jastemmen van Nick Brosens, Veerle De Block, Pieter Brosens, Jan Van
Esbroeck, Alfons Dierckx, Bianca Veraart, Stijn de Koning, Maggy Beyers, Stefanie Van
Looveren, Didier Van Aert, René Francken, Wies Peeters, Silke Lathouwers, Sandra
Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De Bock, Jan Oerlemans, Dirk Van Peel,
David Cleiren, Jozef Duerloo, Clarisse De Rydt, Sigrid Van Heybeeck 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 op woensdag 21 december
2016 te 19.00 uur in de burelen van IGEAN Wommelgem evenals van alle daarbij horende
documenten en neemt op basis hiervan volgende beslissingen:
1. goedkeuren van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie in
2017.
2. goedkeuren van de begroting 2017
3. toetreding politiezones en hunlperleningszones.
Art. 2.De vertegenwoordiger van de gemeente, die met een afzonderlijk besluit werd benoemd,
wordt gemandateerd om op de jaarvergadering van IGEAN dienstverlening van woensdag 21
december 2016 te 19.00 uur 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 kopies van deze gemeenteraadsbeslissing zullen aan IGEAN dienstverlening worden
bezorgd.
GOEDKEURING VAN HET VERSLAG.
29. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 24 oktober 2016 van de
gemeenteraad.
Het verslag van de vergadering van 24 oktober 2016 van de gemeenteraad wordt unaniem
goedgekeurd.
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MONDELINGE VRAGEN.
1. Raadslid Nick Brosens (N-VA) las in het verslag van 24 oktober 2016 van het college van
burgemeester en schepenen dat het advocatenkantoor Equator werd aangesteld in het kader
van een dispuut met de firma Vermetten. Waarover gaat dit?
De voorzitter antwoordt dat dit dispuut is ontstaan naar aanleiding van de uitvoering van
werken aan fase 1 van de aanleg van de winkelomgeving De Beek door de firma Vermetten.
Zij vorderen meerwerken voor een prijs van ongeveer 73.000 euro. Vermetten vordert dit
bedrag via zijn advocaat. Wij zijn het niet eens met de zienswijze van de firma Vermetten en
hebben dan op ons beurt een advocatenkantoor aangesteld dat vertrouwd is met de wet op
de overheidsopdrachten. Het gaat onder andere over het afvoeren en storten van grond,
sonderingen, leggen van asfalt enz. De besprekingen tussen de gemeente en de firma
Vermetten zijn bezig en nog niet afgerond.
2. Raadslid Nick Brosens (N-VA) vraagt naar de stand van zaken in het dossier van de firma
Amber aan het Willy Vandersteenplein.
De voorzitter antwoordt dat dit dossier nog loopt. De firma Amber NV had zich geëngageerd
voor het betalen van de kosten voor de aanleg van de voorliggende wegenis en zij gaat niet
akkoord met het voorgestelde bedrag van ongeveer 37.000 euro. Deze betalingsbelofte was
nochtans opgenomen in de bouwvergunning. De gemeente doet hiervoor beroep op het
advocatenkantoor Antaxius. We bewandelen ook hier de weg van de bemiddeling.
3. Raadslid Jef Duerloo (N-VA) geeft aan dat het budget voor 2017 van de brandweerzone
Rand werd goedgekeurd door de Zoneraad. Er wordt ook een lening van ongeveer 3 miljoen
euro voorzien. Kan de voorzitter hierbij enige toelichting geven?
De voorzitter antwoordt dat er ongeveer 20 miljoen euro aan uitgaven werden voorzien. De
lokale besturen betalen daar ongeveer 12 miljoen euro van, de federale overheid 4 miljoen
euro (ongeveer 25 procent) en de rest wordt aangevuld met de opbrengst van de retributie en
de voorziene lening. Er wordt jaarlijks een stijgingspercentage voorzien van 2 procent. De
personeelsuitgaven bedragen ongeveer 10 miljoen euro en er wordt ongeveer 4,5 miljoen
euro voorzien voor de gewone uitgaven.
Raadslid Jef Duerloo (N-VA) vraagt naar de stand van zaken wat betreft de overname door
de zone Rand van de roerende en onroerende goederen van de lokale brandweerkorpsen.
De voorzitter antwoordt dat onder roerende goederen de voertuigen, de persoonlijke
beschermingsmaterialen e.d. worden verstaan. Hier werd voorgesteld om 25 procent van de
waarde niet aan te rekenen en voor de resterende 75 procent een clearing op te stellen. Alle
besturen waren akkoord uitgezonderd de gemeente Boechout. Er wordt nu onderhandeld met
de gemeente Boechout omdat zonder hun akkoord men terugvalt op de wettelijke regeling en
die is minder gunstig. De voorgestelde regeling zou voor Kalmthout een meeruitgave
betekenen van ongeveer 20.000 euro per jaar. Er wordt getracht om deze regeling nog af te
ronden in 2016.
De onroerende goederen werden geschat en er zal naar een oplossing worden gezocht in
2017. Een vergelijk in dit dossier is moeilijk. Voor Kalmthout kunnen we terugvallen op een
waardeschatting van ongeveer 2,5 miljoen euro voor de kazerne. Dit vertegenwoordigt een
geschatte huurwaarde van 18.500 euro per maand.
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Raadslid Jef Duerloo (N-VA) vraagt of de zone Rand de kazerne zal aankopen of huren. Of is
een mengeling van huren en kopen mogelijk?
De voorzitter antwoordt dat een mengeling van huur en koop niet mogelijk is. Het belooft een
moeilijke oefening te worden.
4. Raadslid David Cleiren (N-VA) las in het verslag van 24 oktober 2016 van het college van
burgemeester en schepenen naar de stand van zaken in het kader van de invoering van de
omgevingsvergunning. Welke stappen werden er al gezet door het bestuur en hoe zit het met
de omschakeling van stedenbouwkundig ambtenaar naar omgevingsambtenaar? Momenteel
is er binnen de gemeente een waarnemend stedenbouwkundig ambtenaar actief maar de
periode van 18 maanden waarbinnen hij wettelijk actief mocht zijn, is nu overschreden.
Bevinden we ons nu niet in een vorm van rechtsonzekerheid? Wat is het standpunt van het
bestuur?
De voorzitter geeft het woord aan de gemeentesecretaris.
De gemeentesecretaris antwoordt dat het softwarepakket Golf werd aangekocht en de
personeelsleden van de dienst Ruimtelijke Ordening hebben hiervoor reeds een opleiding
gevolgd. de balie van de dienst Ruimtelijke Ordening zal worden aangepast door de eigen
diensten in de loop van de maanden december 2016 en januari 2017. Er zullen ook aparte
consultatieruimtes worden voorzien. De aanstelling van de omgevingsambtenaar wordt
voorzien ten laatste in januari 2017.
De secretaris geeft aan dat in 2013 de stedenbouwkundige ambtenaar zijn ontslag gaf en dat
er dan door de gemeenteraad een waarnemend stedenbouwkundig ambtenaar werd
aangesteld. Het is inderdaad zo dat deze ambtenaar slechts 18 maanden kan worden
aangesteld. Er gekozen om de waarnemend stedenbouwkundig ambtenaar ook na de
verlopen periode van 18 maanden te laten blijven functioneren in zijn hoedanigheid van
stedenbouwkundig ambtenaar omwille van pragmatische redenen. De Vlaamse overheid had
reeds in 2014 het Omgevingsdecreet goedgekeurd en het was de verwachting dat dit decreet
in voege zou treden in 2015 of in 2016. Het is uiteindelijke 23 februari 2017 geworden. We
waren van oordeel dat het dan in de tussentijd weinig opportuun was om een nieuwe
procedure op te starten voor het aanwerven van een stedenbouwkundig ambtenaar. Te meer
omdat er intern niemand bereid was om de functie van stedenbouwkundig ambtenaar op zich
te nemen. Verder is de functie van stedenbouwkundig ambtenaar een knelpuntberoep binnen
de lokale besturen. Na contactname met de diensten van de Vlaamse overheid werd ons
mondeling aangegeven dat zij begrip konden tonen voor onze houding.
De voorzitter voegt er nog aan toe dat de vergunningen niet worden afgeleverd door de
stedenbouwkundig ambtenaar maar wel door het college van burgemeester en schepenen.
We hebben hier te maken met een zeer gemotiveerd en gedreven ambtenaar. We hebben er
voor gekozen om de continuïteit in de dienstverlening voor onze bewoners te garanderen.
Hier is inderdaad sprake van een gezond pragmatisme. Het invullen van de functie van
stedenbouwkundig ambtenaar blijft in gans Vlaanderen een moeilijke oefening.
Raadslid David Cleiren (N-VA) vindt dit een onbegrijpelijke houding van het bestuur.
De voorzitter vraagt dan welk alternatief het raadslid voorstelt. Moeten we dan streven naar
een nieuwe aanstelling?
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Raadslid David Cleiren (N-VA) begrijpt niet dat er binnen de gemeentelijke administratie
niemand interesse betoonde in deze functie.
Raadslid Jan Van Esbroeck (N-VA) vraagt zich af waarom de waarnemend
stedenbouwkundig ambtenaar niet opnieuw werd aangesteld voor een nieuwe periode van 18
maanden.
De voorzitter antwoordt dat dit decretaal niet mogelijk is.
Raadslid David Cleiren (N-VA) antwoordt dat hij hierbij niet de actuele waarnemend
stedenbouwkundig ambtenaar in persona viseert. Waarom werd de gemeentesecretaris niet
aangesteld?
Raadslid Jan Van Esbroeck (N-VA) vindt het niet correct dat het bestuur nu de bal terugspeelt
naar de Vlaamse overheid.
De voorzitter antwoordt dat voor hem enkel het resultaat of de output telt. Het belangrijkste is
dat er goede dienstverlening wordt gegeven aan onze bewoners en dat is hier het geval.
Raadslid Clarisse De Rydt (N-VA) blijft dit nattevingerwerk vinden.
Raadslid Nick Brosens (N-VA) vraagt of er een verschil bestaat tussen de voorwaarden om
aangesteld te worden als stedenbouwkundig ambtenaar en omgevingsambtenaar. Voldoet de
huidige waarnemend stedenbouwkundig ambtenaar aan de voorwaarden om aangesteld te
worden als omgevingsambtenaar?
Schepen van ruimtelijke planning Jef Van den Bergh (CD&V) antwoordt dat de voorwaarden
verschillen. De voorwaarden voor stedenbouwkundig ambtenaar waren strenger dan die van
omgevingsambtenaar. Voor omgevingsambtenaar volstaat een diploma van niveau B of
bachelor aangevuld met twee relevante beroepservaring. De huidige waarnemend
stedenbouwkundig ambtenaar voldoet aan deze voorwaarden.
5. Raadslid Clarisse De Rydt (N-VA) vraagt waarom de aanstelling van het nieuwe Gecorolid
nog niet werd behandeld in de gemeenteraad.
Schepen van ruimtelijke planning Jef Van den Bergh (CD&V) antwoordt dat dit zal gebeuren
tijdens de vergadering van 19 december 2016 van de gemeenteraad.
De openbare zitting wordt afgesloten om 20.55 uur.
GEHEIME ZITTING
Nihil

Bij bevel:
De secretaris

de voorzitter
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