
 

1 
 

 
 
Gemeenteraad 
 
Datum: 19 december 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, J. Breugelmans, S. Van Heybeeck, A. 
Dierckx, D. Van Aert, J. Van Esbroeck, S. Van Looveren, J. Duerloo, D. Cleiren, S. de 
Koning, V. De Block, P. Brosens, raadsleden ;  
V. Gabriels, secretaris. 
 

Verontschuldigd: M. Beyers, B. Veraart en N. Brosens, raadsleden.  

 

Bij lottrekking wordt raadslid Pieter Brosens (N-VA) aangeduid als eerste stemmer. 
 
Vervolgens wordt overgegaan tot afhandeling van de dagorde van de gemeenteraad. 
 
 
 D A G O R D E 
 =========== 
 
Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout. 
 
1. Goedkeuring van het gebruiks- en tariefreglement voor het ontmoetingscentrum De 
Zonnedauw. 
 
2. Goedkeuring van de overeenkomst voor de aanneming van diensten voor het 
ontmoetingscentrum De Zonnedauw. 
 
3. Aanstelling van een commissaris (revisor) voor controletaken. 
 
Financieel beleid. 
 
4. Vaststelling van de gemeentelijke bijdrage voor het dienstjaar 2017 aan de 
hulpverleningszone brandweerzone Rand. 
 
5. Kennisname van de budgetwijziging 2016/1 voor het dienstjaar 2016 van het OCMW. 
 
6. Goedkeuring van het aangepaste meerjarenplan 2014-2019 van de gemeente. 
 
7. Goedkeuring van de budgetwijziging 1 voor het dienstjaar 2016 van de gemeente. 
 
8. Goedkeuring van het budget 2017 van de gemeente. 
 
9. Goedkeuring van de aanvullende belasting op de personenbelasting 2017. 
 
10. Goedkeuring van de opcentiemen op de onroerende voorheffing 2017. 
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11. Goedkeuring van de retributie op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk 

openbaar domein. 

 

12. Goedkeuring van de retributie voor het gebruik van de voetbalvelden C en D van het 

sportpark Heikant. 

 

13. Kennisname van de budgetwijziging 2016 van de kerkfabriek van O.-L.-Vrouw van 

Altijddurende Bijstand (Centrum). 

 
Patrimonium. 
 
14. Straatnaamgeving: principiële goedkeuring van de straatnamen in de verkaveling 
Vogelenzang. 
 
15. KMO-zone Bosduin - verkoop van het lot gelegen Kwade Weide 7a door de firma Jobri: 
uitoefenen van het wederinkooprecht. 
 
16. KMO-zone Bosduin - verkoop van het lot 53: toewijzing. 
 
17. Aanwijzing van een gemeentelijk omgevingsambtenaar. 
 
Personeel. 
 
18. Aanpassing aan de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel - goedkeuring. 
 
Goedkeuring van het verslag. 
 
19. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 28 november 2016 van de 
gemeenteraad. 
 
GEHEIME ZITTING 
 
Patrimonium. 
 
20. Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO): aanduiding van een 
nieuw effectief lid en een nieuw plaatsvervangend lid vanwege de geleding milieu-natuur. 
 
 
 V E R S L A G 
 =========== 
 
OPENBARE ZITTING  
 
 
AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF KALMTHOUT. 
 
1. Goedkeuring van het gebruiks- en tariefreglement voor het ontmoetingscentrum De 
Zonnedauw. 
 
Gelet op het artikel 170, § 4, van de Grondwet; 
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Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 20 juni 2016 betreffende de oprichting en statuten 
van het Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout;  
 
Gelet op het ministerieel besluit van 26 september 2016 over de goedkeuring van de 
oprichting en de statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout; dat de kennisgeving 
van de oprichting werd gepubliceerd op 10 oktober 2016 in het Belgisch Staatsblad; 
 
Gelet op het besluit van de raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout 
(afgekort AGB Kalmthout) in zitting van heden over de goedkeuring van de notariële akte 
voor de vestiging van een erfpacht tussen de vzw Dekenaat Noorderkempen – regio Essen 
(Nieuwstraat 50 te Essen) en het AGB Kalmthout voor het ontmoetingscentrum De 
Zonnedauw (Kapellensteenweg 170 te Kalmthout); dat dit ontmoetingscentrum vanaf 1 
januari 2017 beheerd en geëxploiteerd zal worden door het AGB Kalmthout; 
 
Gelet op het artikel 14 van de beheersovereenkomst tussen de gemeente en het AGB 
Kalmthout, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 28 november 2016, dat stelt dat 
het Autonoom Gemeentebedrijf de tarieven hanteert voor het verstrekken van leveringen en 
diensten die door de gemeenteraad zijn goedgekeurd; dat het Autonoom Gemeentebedrijf 
daartoe een voorstel van tarieven formuleert, waarover de gemeenteraad zich uitspreekt; 
 
Overwegende dat het noodzakelijk is om een duidelijk kader te hebben en voorwaarden op te 
leggen waarbinnen de lokalen in het ontmoetingscentrum De Zonnedauw gebruikt kunnen 
worden; 
 
Overwegende dat het noodzakelijk is een vergoeding te vragen voor het gebruik van de 
lokalen in het ontmoetingscentrum om het hoofd te bieden aan de onderhouds- en 
uitbatingskosten die dergelijke inrichting met zich meebrengt; 
 
Gelet op het feit dat in het voorliggende reglement voor het gebruik van de lokalen in het 
ontmoetingscentrum De Zonnedauw een onderscheid gemaakt wordt tussen 2 categorieën 
van gebruikers; dat het aangewezen is om voor deze 2 categorieën verschillende tarieven te 
hanteren en dit om volgende redenen:  

 categorie A betreft verenigingen, instellingen, (amateur)kunstenaars, adviesraden en 
openbare instellingen uit Kalmthout. Het hanteren van een verminderd tarief voor 
deze categorie is aangewezen omdat deze categorie geen winstoogmerk als 
doelstelling heeft; 

 categorie B betreft aanvragers van buiten Kalmthout, Kalmthoutse privé-initiatieven en 
profit-sector uit Kalmthout. Zij betalen het normale tarief; 

 
Gelet op de definiëring van de mogelijke gebruiksduren voor de lokalen; dat eveneens een 
verschil in tarifering aangewezen is in functie van de duurtijd van het gebruik;  
 
Overwegende dat het ontwerp van gebruiks- en tariefreglement voor het ontmoetingscentrum 
De Zonnedauw besproken werd tijdens de raadscommissie Financieel Beleid van maandag 
12 december 2016; 
 
Gelet op het voorstel van gebruiks- en tariefreglement voor het ontmoetingscentrum De 
Zonnedauw zoals goedgekeurd door de raad van bestuur van het AGB in zitting van heden; 
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BESLUIT: met 20 jastemmen van Pieter Brosens, Jan Van Esbroeck, Hans De Schepper, 
Stijn de Koning, Stefanie Van Looveren, Didier Van Aert, René Francken, Wies Peeters, Jan 
Breugelmans, Silke Lathouwers, Sandra Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De 
Bock, Jan Oerlemans, Dirk Van Peel, David Cleiren, Jozef Duerloo, Clarisse De Rydt, Veerle 
De Block en Lukas Jacobs. 
 
Artikel 1.- 
De gemeenteraad keurt het gebruiks- en tariefreglement voor de lokalen in het 
ontmoetingscentrum De Zonndauw (Kapellensteenweg 170 te Kalmthout) goed. Ten bate van 
het Autonoom Gemeentebedrjif Kalmthout wordt voor een termijn beginnend op 1 januari 
2017 en eindigend op 31 december 2019 een tarief (inclusief BTW) geheven op het gebruik 
van de lokalen in het ontmoetingscentrum De Zonnedauw, zoals voorzien in dit gebruiks- en 
tariefreglement. Het reglement gaat hierbij integraal als bijlage.  
 
Art. 2.-  

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

2. Goedkeuring van de overeenkomst voor de aanneming van diensten voor het 
ontmoetingscentrum De Zonnedauw. 
 
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 januari 2017 belast is met het beheer en de 
exploitatie van het ontmoetingscentrum De Zonnedauw (Kapellensteenweg 170 te 
Kalmthout); dat het AGB Kalmthout in dit kader beroep wenst te doen op bepaalde 
dienstverlening van de gemeente; dat de gemeente over het nodige gekwalificeerde 
personeel beschikt om in te staan voor de professionele dienstverlening in het 
ontmoetingscentrum De Zonnedauw; dat het nodig is hieromtrent afspraken te maken in een 
aparte overeenkomst; 
 
Gelet op het artikel 10 van de beheersovereenkomst tussen de gemeente en het Autonoom 
Gemeentebedrijf Kalmthout, zoals goedgekeurd door de raad van bestuur in zitting van 28 
november 2016; dat dit artikel stelt dat het Autonoom Gemeentebedrijf beroep doet op 
dienstverlening van de gemeente voor administratieve, technische en logistieke taken voor de 
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werking van alle accommodatie die beheerd wordt door het Autonoom Gemeentebedrijf; dat 
deze dienstverlening wordt geregeld in een aparte overeenkomst; 
 
Gehoord de voorzitter; 
 
BESLUIT: met 20 jastemmen van Pieter Brosens, Jan Van Esbroeck, Hans De Schepper, 
Stijn de Koning, Stefanie Van Looveren, Didier Van Aert, René Francken, Wies Peeters, Jan 
Breugelmans, Silke Lathouwers, Sandra Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De 
Bock, Jan Oerlemans, Dirk Van Peel, David Cleiren, Jozef Duerloo, Clarisse De Rydt, Veerle 
De Block en Lukas Jacobs. 
 
Enig artikel.- 
De gemeenteraad keurt de overeenkomst voor de aanneming van diensten voor het 
ontmoetingscentrum De Zonnedauw (Kapellensteenweg 170 te Kalmthout) goed. 
 
Deze overeenkomst gaat hierbij integraal als bijlage en treedt in werking op 1 januari 2017. 
 
3. Aanstelling van een commissaris (revisor) voor controletaken. 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, meer bepaald het artikel 
243 bis, §1 
 
Gelet op de oprichting van het Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout (afgekort AGB 
Kalmthout) bij besluit van de gemeenteraad van 20 juni 2016;  
 
Gelet op het artikel 22 van de statuten van het AGB Kalmthout dat stelt dat de controle op de 
financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te 
geven in de jaarrekening van het Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout uitgeoefend wordt 
door één of meer commissarissen; dat die commissarissen erkende bedrijfsrevisoren zijn en 
benoemd worden door de gemeenteraad;  
 
Gelet op de ingediende offertes en de verklarende nota van de financieel beheerder; 
 
Overwegende dat de financieel beheerder voorstelt om de heer Marc Maris, audit partner 
Callens, Pirenne, Theunissen & Co (Luikersteenweg 232/4 te Hasselt) aan te stellen, gezien 
zijn grotere ervaring met autonome gemeentebedrijven en rapportering conform de beheers- 
en beleidscyclus; 
 
Gelet op de gevoerde bespreking; 
 
BESLUIT: met 20 jastemmen van Pieter Brosens, Jan Van Esbroeck, Hans De Schepper, 
Stijn de Koning, Stefanie Van Looveren, Didier Van Aert, René Francken, Wies Peeters, Jan 
Breugelmans, Silke Lathouwers, Sandra Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De 
Bock, Jan Oerlemans, Dirk Van Peel, David Cleiren, Jozef Duerloo, Clarisse De Rydt, Veerle 
De Block en Lukas Jacobs. 
 
Artikel 1.- 
De gemeenteraad stelt de heer Marc Maris, audit partner Callens, Pirenne, Theunissen & Co 
(Luikersteenweg 232/4 te Hasselt) aan als commissaris voor het Autonoom Gemeentebedriijf 
Kalmthout. 
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Art. 2.- 
Een kopie van deze beslissing wordt voor verder gevolg bezorgd aan de financieel beheerder 
van de gemeente. 
 
FINANCIEEL BELEID. 
 
4. Vaststelling van de gemeentelijke bijdrage voor het dienstjaar 2017 aan de 
hulpverleningszone Rand. 
 
De voorzitter licht dit agendapunt uitgebreid toe. Hij verwijst naar de financiële tussenkomsten 
van de lokale besturen en de federale overheid én maakt een analyse van de samenstelling 
van het budget voor de hulpverleningszone Rand. 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
Gelet op wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, meer bepaald het artikel 68; 
  
Gelet op de omzendbrief BB 2014 van het Vlaams Ministerie van Bestuurszaken, Agentschap 
Binnenlands Bestuur (Boudewijnlaan 30 bus 70, 1000 Brussel) van 5 september 2014 waarbij 
gemeld wordt dat vanaf 1 januari 2015 de brandweerzones actief worden;  
 
Overwegende dat het jaarlijks te financieren saldo van de zone moet gefinancierd worden 
door de gemeenten van deze zone; 
 
Gelet op het raadsbesluit van 27 oktober 2014 houdende de goedkeuring van de 
overeenkomst af te sluiten tussen de prezone Rand en de gemeenten inzake de financiële 
verdeelsleutel en de daaraan verbonden modaliteiten; 
 
Overwegende dat het volgende goedgekeurd werd: 

 de dotatie per gemeente vast te stellen op basis van volgende criteria: 

 75 % inwonersaantal; 

 25 % kadastraal inkomen; 

 deze invoering van de dotatie zal op een termijn van 3 jaar gebeuren; het 
verschil tussen de huidige uitgaven en de toekomstige uitgaven, op basis van 
de verdeelsleutel zoals weergegeven, zal in het eerste jaar (2015) 50% 
doorgerekend worden, in het tweede jaar (2016) aan 75% om dan in het derde 
jaar (2017) de volledige verdeelsleutel door te rekenen; 

 
Overwegende dat het gemeentelijk aandeel 4,55 procent bedraagt van het te financieren 
saldo voor het dienstjaar 2017 van de hulpverleningszone Brandweer Zone Rand; 
 
Overwegende dat de zoneraad in zitting van 25 november 2016 de goedkeuring heeft 
verleend aan de begroting 2017;  
 
Overwegende dat het gemeentelijk aandeel voor onze gemeente 565.858,13 euro bedraagt;  
 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Gelet op de toelichting van de voorzitter; 
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BESLUIT: met 20 jastemmen van Pieter Brosens, Jan Van Esbroeck, Hans De Schepper, 
Stijn de Koning, Stefanie Van Looveren, Didier Van Aert, René Francken, Wies Peeters, Jan 
Breugelmans, Silke Lathouwers, Sandra Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De 
Bock, Jan Oerlemans, Dirk Van Peel, David Cleiren, Jozef Duerloo, Clarisse De Rydt, Veerle 
De Block en Lukas Jacobs. 
 
Artikel 1.- 
Voor het dienstjaar 2017 zal een gemeentelijke bijdrage van 565.858,13 euro overgemaakt 
worden aan de hulpverleningszone Brandweer Zone Rand.  
 
Indien er duidelijkheid komt binnen de zoneraad Brandweer Zone Rand omtrent de 
waardering van de roerende en de onroerende goederen, kan er ten gepaste tijden een 
gemeentelijke budgetwijziging ter goedkeuring voorgelegd worden.  
 
Art. 2.-  
De betaling gebeurt van het krediet ingeschreven onder registratiesleutel 
1419/002/009/004/001 van actie ‘Beheren en plannen van de openbare veiligheid’ van het het 
gemeentelijk budget voor het dientjaar 2017.  
 
Art. 3.-  
Een kopie van dit besluit wordt voor verder gevolg over gemaakt aan de financieel beheerder.  
 
5. Kennisname van de budgetwijziging 2016/1 voor het dienstjaar 2016 van het OCMW. 
 
De voorzitter geeft het woord aan de OCMW-voorzitter Dirk Van Peel (CD&V) die op zijn 
beurt deze budgetwijziging van het OCMW toelicht. 
 
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de OCMW’s, 
meer bepaald de artikelen 150 en 156 die ondermeer stellen dat als een budgetwijziging past 
binnen het meerjarenplan van het OCMW, de gemeenteraad er kennis van neemt; 
 
Gelet op het besluit van 19 september 2016 van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn 
waarbij de budgetwijziging 2016/1 en doelstellingennota 2016 na budgetwijziging 2016/1 
werden goedgekeurd; 
 
Overwegende dat de voorgestelde budgetwijziging binnen de voorziene gemeentelijke 
bijdrage valt die opgenomen is in het meerjarenplan 2014-2019; 
 
Overwegende dat de gemeenteraad kennis neemt van de budgetwijziging 2016/1 voor het 
dienstjaar 2016 van het OCMW van Kalmthout;  
 
Gehoord de toelichting van de voorzitter van het OCMW; 
 
BESLUIT 
 
Artikel 1.-  
De gemeenteraad neemt kennis van de budgetwijziging 2016/1 voor het dienstjaar 2016 van 
het OCMW. 
 
Art. 2.- 
Een kopie van deze beslissing zal ter kennisgeving worden bezorgd aan het OCMW van 
Kalmthout. 
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6. Goedkeuring van het aangepaste meerjarenplan 2014-2019 van de gemeente. 
 
De voorzitter laat het woord aan de schepen van financiën Maarten De Bock (CD&V) die 
uitgebreid zowel het meerjarenplan 2014-2019 als de budgetwijziging 2016 en het budget 
2017 toelicht. 
 
Raadslid Sigrid Van Heybeeck (N-VA) vervoegt de zitting om 20.10 uur. 
 
Raadslid Pieter Brosens (N-VA) verwijst naar de beleidsnota bij het budget 2017 waarin 
sprake is van een actieplan "Stimuleren van sportverenigingen tot professionalisering met 
een bijzonder accent op kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding en eventueel tot onderlinge 
samenwerking". In dit actieplan wordt in 2017 een bedrag van 360.000 euro voorzien. 
Waarvoor zal dit bedrag worden gebruikt? 
 
Schepen van financiën Maarten De Bock (CD&V) antwoordt dat dit bedrag is bedoeld als 
gemeentelijke tussenkomst voor de bouw van een nieuwe kantine voor de voetbalvereniging 
Heibos. Er wordt wel van uit gegaan dat bij de bouw van een nieuw kantine er een eigen 
inbreng zal zijn van de club Heibos zelf. Volgens de heersende verdeelsleutel zal Heibos bij 
de werken procentueel ongeveer 28 procent moeten inbrengen. 
 
Raadslid Jan Van Esbroeck (N-VA) stelt zich vragen bij de beleidsdoelstelling rond het 
ondersteunen van de lokale economie en meer specifiek de doelstelling rond het uitbouwen 
van Kalmthout als aantrekkelijke winkelgemeente. Er wordt geen tot weinig budget voorzien 
in 2017 en 2018. Daarentegen wordt er wel ongeveer 700.000 euro voorzien voor de 
heraanleg van de omgeving van de kerk van Heide. Begin dit jaar werd er nochtans door het 
college van burgemeester en schepenen gecommuniceerd rond acties e.d. die zouden 
worden ondernomen rond de promotie van de kleinhandel en middenstand. Het raadslid 
wenst hier graag enige verduidelijking. 
 
De voorzitter antwoordt dat er een detailhandelstudie aan de gang is. Aan de hand van deze 
studie zal een langetermijnvisie rond detailhandel worden ontwikkeld. Deze studie heeft geen 
betrekking over infrastructurele maatregelen. Uit de studie zal dus een beleidsplan samen 
met een actieplan voortvloeien. We mogen niet uit het oog verliezen dat maatregelen die ten 
goede moeten komen aan kleinhandel en middenstand meerdere beleidsaspecten in zich 
dragen: de voorzitter denkt dan aan mobiliteit, parkeren, verband met het openbaar domein, 
ruimtelijke inrichting enz. Kleine maatregelen zoals de aankoop van het perceel grond aan de 
winkel Action voor de aanleg van bijkomende parkeerplaatsen, zijn dan welgekomen. 
 
De voorzitter voegt er nog aan toe dat na de voltooiing van de beleidsnota er nog overleg zal 
volgen met de vertegenwoordigers van de middenstand en met de gemeenteraadsleden. 
 
Raadslid Jan Van Esbroeck (N-VA) merkt op dat dit dan niet zal gebeuren tijdens deze 
legislatuur want er wordt geen budget voorzien. 
 
De voorzitter antwoordt dat het opstellen van deze studie an sich geen geld kost. 
 
Raadslid Jan Van Esbroeck (N-VA) merkt op dat de investeringen in het beleidsdomein 
Toerisme zeer beperkt zijn. Hij ziet enkel een bedrag van 3.000 euro voor de aankoop van 
straatmeubilair en een bedrag van ongeveer 70.000 euro voor de aanleg van de voortuin van 
De Vroente. Waarom wordt er niet meer budget vrijgemaakt voor dit beleidsdomein? 
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Schepen van toerisme Sandra Hoppenbrouwers (CD&V) beaamt de cijfers van het raadslid 
maar voegt er nog toe dat de dienstverlening die wordt geboden door de gemeentelijke dienst 
voor Toerisme geen geld kost. 
 
Raadslid Jan Van Esbroeck (N-VA) stelt zich de vraag of er dan geen opmerkingen of vragen 
zijn van de dienst Toerisme? 
 
Schepen van toerisme Sandra Hoppenbrouwers (CD&V) zegt dat er wel opmerkingen zijn. Zo 
is er geen permanentie van de Vlaamse overheid meer in het gebouw. Tijdens de weekends 
zijn de gemeentelijke personeelsleden of vrijwilligers de enige personen in het gebouw. De 
personeelsleden van De Vroente houden zich enkel nog bezig met natuureducatie. 
 
De voorzitter voegt er nog aan toe dat er uiteraard nog andere financiële middelen worden 
voorzien in het ganse budget voor de gemeente. Zo is er in het communicatiebudget geld 
voorzien voor de aankoop van welkomstdoeken en wordt momenteel de aankoop van 
Bluebikes overwogen. Dit budget is dan wel voorzien in het beleidsdomein Mobiliteit. 
 
Raadslid Hans De Schepper (GROEN) vindt dat de meerderheid er een goednieuwshow van 
maakt. Hij merkt op dat de kosten voor het wegenzout exponentieel stijgen naar 60.000 euro. 
Positief vindt het raadslid de stijging van het budget voor cultuurprogrammatie tot 95.000 euro 
en het budget van 10.000 euro voor het nieuwe concept van het nieuwjaarsfeest. Het verhaal 
van de investeringen in fietspaden hangt af van veel externe factoren. 
 
Raadslid Fons Dierckx (SP.a) vervoegt de raadszaal om 20.25 uur. 
 
Raadslid De Schepper (GROEN) citeert nog een aantal positieve punten uit het meerjaren-
plan: 
- de afwerking van het Heidestatieplein voor een bedrag van ongeveer 680.000 euro; 
- de aanleg van een nieuw skatepark; 
- de renovatie van de Oude Pastorij voor een bedrag van 450.000 euro; 
- de bouw van een nieuw gemeentehuis waarvoor zowel in 2017 als in 2018 telkens 50.000 
euro is voorzien. In 2019 wordt er dan een budget van 3,5 miljoen euro ingeschreven. Hij 
vraagt zich af wat er dan gebeurt met de resultaten van de architectuurwedstrijd die eerder 
werd uitgeschreven. 
 
De voorzitter antwoordt dat er geen bedrag van 3,5 miljoen euro wordt voorzien. Het bedrag 
dat het raadslid citeert is een boekhoudkundig cijfer dat de som is van alle kredieten die 
voorzien waren op dit begrotingsartikel voor de periode van 2014 tot en met 2022. Het 
resultaat van de architectuurwedstrijd kan niet echt meer gebruikt worden: er zijn ondertussen 
aan aantal elementen gewijzigd. Zo heeft het AGB Kalmthout nu De Zonnedauw in gebruik, is 
er sprake van de integratie van gemeente en OCMW in 2019 e.a. We zitten nu in een andere 
realiteit dan voorheen. Het architectenbureau is ondertussen ook betaald voor hun diensten. 
 
Raadslid Hans De Schepper (GROEN) wenst ook de minder goede kanten van het 
meerjarenplan en het budget onder de aandacht te brengen. Hij verwijst naar het 
burgemeestersconvenant dat werd ondertekend. Hij vindt hier quasi niets van terug. Enkel 
was losse initiatieven zoals de aanleg van een bufferbekken, de sanering en de verkoop van 
de terreinen van Dura, enz. Er wordt slechts een zeer beperkt budget ingezet voor de 
sensibilisering rond afval. Nochtans werd het klimaatactieplan goedgekeurd in de 
gemeenteraad. Verder vindt hij de subsidie van 360.000 euro aan de voetbalclub Heibos een 
brug te ver. Men ging er vroeger van uit dat er een fusie zou komen van een aantal 
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Kalmthoutse voetbalclubs. Hij zal dan ook voor zowel het meerjarenplan, de budgetwijziging 
2014-2019 als het budget 2017 geen akkoord geven. 
 
De voorzitter antwoordt dat niet alle werkzaamheden vervat zitten in deze cijfers. 
 
Schepen van financiën Maarten De Bock (CD&V) zegt dat de meeste kosten vervat zitten in 
de jaarlijkse bijdrage aan IGEAN. IGEAN is ook de trekker op het vlak van het 
klimaatactieplan. Elk jaar betalen wij een bedrag van ongeveer 850.000 euro als bijdrage aan 
IGEAN voor hun werking. Verder werd er een energiestudie opgesteld door Eandis voor het 
gemeentelijk zwembad. Dit zal worden gekoppeld aan Vlaamse subsidies. Ook voor andere 
gebouwen zullen we dergelijke energiescans laten doen. We zullen het plan later bespreken 
in een raadscommissie. 
 
Raadslid Hans De Schepper (GROEN) zegt dat er reeds vele jaren sprake is van deze 
energiescans. Hij vindt geen maatregelen en geen engagement van dit bestuur. Het 
sportpark is een aanfluiting en hij vraagt om de duurzaamheidsmaatregelen te tonen. 
 
De voorzitter zegt dat dergelijke maatregelen een beleidsoverschrijdende aanpak vergen en 
vraagt het raadslid om af te wachten.  
 
Raadslid Fons Dierckx (SP.a) vindt het positief dat er middelen worden vrijgemaakt voor de 
actualisatie van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Ook het opstellen van een ruimtelijk 
uitvoeringsplan Rijkmaker in samenwerking met de POM kan zijn goedkeuring wegdragen. 
Hij vraagt zich af voor welke sportvelden het ruimtelijk uitvoeringsplan Sportterreinen is 
bedoeld. Waarom is er 200.000 euro voorzien voor de bouw van een nieuwe turnhal? Voor 
de bouw van het nieuwe dorpshuis in Nieuwmoer is er ook geld voorzien. Zou het niet 
interessant zijn om het AGB als bouwheer te laten optreden voor de bouw van het nieuwe 
gemeentehuis? 
 
Schepen van ruimtelijke planning Jef Van den Bergh (CD&V) antwoordt dat het ruimtelijk 
structuurplan Sportterreinen betrekking heeft op het voetbalterrein van Achterbroek. De 
eigenaar van het voetbalveld van Nieuwmoer wenst niet mee te stappen in dit RUP. 
 
De voorzitter zegt dat de gemeente voor het opstellen van het RUP Rijkmaker ook een eigen 
financiële bijdrage moet leveren. Dit is opgenomen in de overeenkomst met de POM. 
 
Schepen van financiën Maarten De Bock (CD&V) antwoordt dat de gemeente de 
architectenkosten voor de bouw van de nieuwe turnhal op het Sportpark op zich zal nemen. 
Er werd een overleg opgestart met de turnverenigingen Gymka en Crescendo. Het bedrag 
dat geciteerd wordt van 3,5 miljoen voor de bouw van het nieuwe gemeentehuis, is de som 
van alle bedragen die voorzien zijn in de periode van 2014-2022. Dit bedrag is ongewijzigd 
sinds 2014. Hier wordt inderdaad gedacht aan het AGB als opdrachtgever. Ook de turnhal zal 
misschien gebouwd worden door het AGB. Dit zal worden onderzocht samen met de externe 
consultant PWC. 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en 
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn, en latere wijzigingen; 
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Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de 
nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekening-
stelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn, en latere wijzigingen; 
 
Gelet op de omzendbrief BZ 2012/3 van 26 oktober 2012 betreffende de vermindering van 
plan- en rapporteringsverplichtingen: bekendmaking van de Vlaamse beleidsprioriteiten; 
 
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 het gemeenteraadsbesluit van 14 december 2015 betreffende de goedkeuring van 
het budget 2016 en het meerjarenplanen 2014-2019; 
 
Gelet op de omzendbrief BB2016/2 van 15 juli 2016 betreffende de aanpassing van de 
meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2017; 
 
Gelet op het ontwerp van het aangepaste meerjarenplan 2014-2019 zoals dit ook werd 
voorgelegd en besproken tijdens de raadscommissie Financieel Beleid op maandag 12 
december 2016; 
 
Gelet op de administratieve voorbereiding van het aangepaste meerjarenplan 2014-2019 
door het managementteam; dat een voorstel van het aangepaste meerjarenplan door het 
managementteam op maandag 14 november 2016 werd voorgelegd aan én besproken met 
het college van burgemeester en schepenen; dat het college van burgemeester en 
schepenen op basis van het ontwerp van het managementteam een definitief ontwerp van 
aangepast meerjarenplan 2014-2019 heeft opgesteld dat nu ter goedkeuring aan de raad 
voorligt; 
 
Gelet op het feit dat het meerjarenplan financieel in evenwicht moet zijn; dat dit wordt 
aangetoond door het toestandsevenwicht en het structureel evenwicht; dat het aangepaste 
meerjarenplan 2014-2019 van ons bestuur aantoont dat voor elk jaar van de plannings-
periode het resultaat op kasbasis positief is en er dus een toestandsevenwicht bereikt wordt; 
dat uit het aangepaste meerjarenplan tevens blijkt dat het structurele evenwicht via de 
autofinancieringsmarge op het einde van de planningsperiode positief is; 
 
Gelet op de gevoerde bespreking, 
 
BESLUIT: met 9 neenstemmen van Pieter Brosens, Jan Van Esbroeck, Hans De Schepper, 
Fons Dierckx, David Cleiren, Jozef Duerloo, Clarisse De Rydt, Sigrid Van Heybeeck en 
Veerle De Block, en 13 jastemmen van Stijn de Koning, Stefanie Van Looveren, Didier Van 
Aert, René Francken, Wies Peeters, Jan Breugelmans, Silke Lathouwers, Sandra 
Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De Bock, Jan Oerlemans, Dirk Van Peel en 
Lukas Jacobs. 
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Artikel 1.- 
De gemeenteraad keurt het aangepaste meerjarenplan 2014-2019 goed. 
 
Art. 2- 
De beleidsrapporten worden digitaal gerapporteerd aan de Vlaamse overheid. 
 
7. Goedkeuring van de budgetwijziging 1 voor het dienstjaar 2016 van de gemeente. 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en 
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 rekening-
stelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn, en latere wijzigingen; 
 
Gelet op de omzendbrief BZ 2012/3 van 26 oktober 2012 betreffende de vermindering van 
plan- en rapporteringsverplichtingen: bekendmaking van de Vlaamse beleidsprioriteiten; 
 
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 het gemeenteraadsbesluit van 14 december 2015 betreffende de goedkeuring van 
het budget 2016 en het meerjarenplanen 2014-2019; 
 
Gelet op de omzendbrief BB 2016/2 van 15 juli 2016 betreffende de aanpassing van de 
meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2017; 
 
Overwegende dat zich een aantal wijzigingen opdringen aan het budget voor het dienstjaar 
2016 van de gemeente, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 14 
december 2015; 
 
Gelet op de administratieve voorbereiding van de budgetwijziging voor het dienstjaar 2016 
door het managementteam; dat een voorstel van de budgetwijziging voor het dienstjaar 2016 
door het managementteam op 14 november 2016 werd voorgelegd aan én besproken met 
het schepencollege; dat het college van burgemeester en schepenen op basis van het 
ontwerp van het managementteam een definitief ontwerp van budgetwijziging voor het 
dienstjaar 2016 heeft opgesteld dat nu ter goedkeuring aan de raad voorligt; 
 
Gelet op het feit dat binnen de beleidsnota of de strategische nota van het budget 2016 geen 
wijzigingen werden aangebracht aan de prioritaire doelstellingen en aan de onderliggende 
actieplannen; dat uit de financiële nota kan opgemaakt worden dat voor het dienstjaar 2016 
het resultaat op kasbasis (toestandsevenwicht) positief is en verbetert met 10.279.056 euro 
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ten opzichte van het initiële budget; dat de autofinancieringsmarge (structureel evenwicht) 
voor 2016 afsluit met een positief resultaat van 2.259.188 euro; 
 
Gelet op de bespreking van de hierbij voorgestelde budgetwijziging 2016 in de 
raadscommissie Financieel Beleid van 12 december 2016; 
 
Gehoord de schepen van financiën; 
 
Gelet op de gevoerde bespreking; 
 
BESLUIT: met 9 neenstemmen van Pieter Brosens, Jan Van Esbroeck, Hans De Schepper, 
Fons Dierckx, David Cleiren, Jozef Duerloo, Clarisse De Rydt, Sigrid Van Heybeeck en 
Veerle De Block, en 13 jastemmen van Stijn de Koning, Stefanie Van Looveren, Didier Van 
Aert, René Francken, Wies Peeters, Jan Breugelmans, Silke Lathouwers, Sandra 
Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De Bock, Jan Oerlemans, Dirk Van Peel en 
Lukas Jacobs. 
 
Artikel 1.- 
De gemeenteraad keurt de budgetwijziging 1 voor het dienstjaar 2016 goed. 
 
Art. 2- 
De beleidsrapporten worden digitaal gerapporteerd aan de Vlaamse overheid. 
 
8. Goedkeuring van het budget 2017 van de gemeente. 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en 
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 rekening-
stelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn, en latere wijzigingen; 
 
Gelet op de omzendbrief BZ 2012/3 van 26 oktober 2012 betreffende de vermindering van 
plan- en rapporteringsverplichtingen: bekendmaking van de Vlaamse beleidsprioriteiten; 
 
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 het gemeenteraadsbesluit van 15 december 2014 betreffende de goedkeuring van 
het budget 2015 en het meerjarenplanen 2014-2019; 
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Gelet op de omzendbrief BB 2016/2 van 15 juli 2016 betreffende de aanpassing van de 
meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2017; 
 
Gelet op de administratieve voorbereiding van het budget voor het dienstjaar 2017 door het 
managementteam; dat een voorstel van het budget 2017 door het managementteam op 14 
november 2016 werd voorgelegd aan én besproken met het college van burgemeester en 
schepenen; dat het college van burgemeester en schepenen op basis van het ontwerp van 
het managementteam een definitief ontwerp van het budget voor het dienstjaar 2017 heeft 
opgesteld dat nu ter goedkeuring aan de raad voorligt; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van heden over de goedkeuring van het aangepaste 
meerjarenplan 2014-2019 waaruit blijkt dat het budget voor het dienstjaar 2017 past in het 
aangepaste meerjarenplan 2014-2019; dat het budget 2017 afsluit met een positief resultaat 
op kasbasis (toestandsevenwicht) van 8.141.524 euro en een positieve autofinancierings-
marge (structureel evenwicht) van 1.526.885 euro; 
 
Gelet op het ontwerp van het budget voor het dienstjaar 2017 zoals dit ook wordt voorgelegd 
en besproken tijdens de raadscommissie Financieel Beleid op maandag 12 december 2016; 
 
Gelet op de gevoerde bespreking, 
 
BESLUIT: met 9 neenstemmen van Pieter Brosens, Jan Van Esbroeck, Hans De Schepper, 
Fons Dierckx, David Cleiren, Jozef Duerloo, Clarisse De Rydt, Sigrid Van Heybeeck en 
Veerle De Block, en 13 jastemmen van Stijn de Koning, Stefanie Van Looveren, Didier Van 
Aert, René Francken, Wies Peeters, Jan Breugelmans, Silke Lathouwers, Sandra 
Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De Bock, Jan Oerlemans, Dirk Van Peel en 
Lukas Jacobs. 
 
Artikel 1.- 
De gemeenteraad keurt het budget voor het dienstjaar 2017 goed. 
 
Art. 2- 
De beleidsrapporten worden digitaal gerapporteerd aan de Vlaamse overheid. 
 
9. Goedkeuring van de aanvullende belasting op de personenbelasting 2017. 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het artikel 465 tot en met 470bis van het Wetboek van de Inkomstenbelasting; 
 
Overwegende dat de financiële toestand van de gemeente de invoering vergt van alle 
rendabele belastingen; 
 
Overwegende dat het bestuur voor het aanslagjaar 2017 de aanvullende belasting op de 
personenbelasting niet wenst te wijzigen en dat zij deze belasting wenst vast te leggen op 7,5 
procent; 
 
Gelet op de bespreking van dit dossier tijdens de raadscommissie Financieel Beleid in zitting 
van 12 december 2016;  
 
Overwegende dat de continuïteit bewaard dient te blijven;  
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Gehoord de toelichting door de schepen bevoegd voor financiën; 
 
BESLUIT: met 9 neenstemmen van Pieter Brosens, Jan Van Esbroeck, Hans De Schepper, 
Fons Dierckx, David Cleiren, Jozef Duerloo, Clarisse De Rydt, Sigrid Van Heybeeck en 
Veerle De Block, en 13 jastemmen van Stijn de Koning, Stefanie Van Looveren, Didier Van 
Aert, René Francken, Wies Peeters, Jan Breugelmans, Silke Lathouwers, Sandra 
Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De Bock, Jan Oerlemans, Dirk Van Peel en 
Lukas Jacobs. 
 
Artikel 1.- 
Er wordt voor het aanslagjaar 2017 een aanvullende belasting gevestigd ten laste van de 
rijksinwoners die belastbaar zijn in de gemeente op 1 januari van het aanslagjaar. 
 
Art. 2.- 
De belasting wordt vastgesteld op 7,5 procent van de overeenkomstig het artikel 466 van het 
Wetboek van de inkomstenbelasting 1992 berekende gedeelte voor hetzelfde aanslagjaar. 
Deze belasting wordt gevestigd op basis van het inkomen dat de belastingplichtige heeft 
verworven in het aan het aanslagjaar voorafgaande jaar. 
 
Art. 3.- 
De vestiging en de inning van de gemeentelijke belasting zullen door het toedoen van het 
Bestuur der Directe Belastingen geschieden, zoals bepaald in het artikel 469 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen. 
 
Art. 4.- 
Een kopie van deze beslissing wordt bezorgd aan de toezichthoudende overheid én aan de 
FOD Financiën, Stafdienst Beleidsexpertise en –ondersteuning, Studie- en documentatie-
dienst, Cel Begroting, fiscale ontvangsten en statistiek – North Galaxy – Toren B 25e 
verdieping, Koning Albert II-laan 33 bus 73e te 1030 Brussel.  
 

10. Goedkeuring van de opcentiemen op de onroerende voorheffing 2017. 
 
Gelet op het artikel 170, § 4, van de Grondwet; 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
Gelet op de artikelen 249 en 260 en het artikel 464 van het wetboek op de inkomstenbelas-
tingen; 
 
Gelet op het decreet van 9 juni 1998 houdende bepalingen tot wijziging van het wetboek van 
de inkomstenbelastingen voor wat betreft de onroerende voorheffing; 
 
Gelet op het artikel 3, 5° van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financie-
ring van de Gemeenschappen en Gewesten; 
 
Overwegende dat van het college van burgemeester en schepenen voorstelt om voor het 
aanslagjaar 2017 de opcentiemen op de onroerende voorheffing vast te stellen op 1.100; 
 
Gelet op de bespreking van dit dossier tijdens de raadscommissie Financieel Beleid in zitting 
van 12 december 2016;  
 
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;  
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Overwegende dat de continuïteit bewaard dient te blijven;  
 
Gehoord de toelichting door de schepen bevoegd voor financiën; 
 
BESLUIT:  met 9 neenstemmen van Pieter Brosens, Jan Van Esbroeck, Hans De Schepper, 
Fons Dierckx, David Cleiren, Jozef Duerloo, Clarisse De Rydt, Sigrid Van Heybeeck en 
Veerle De Block, en 13 jastemmen van Stijn de Koning, Stefanie Van Looveren, Didier Van 
Aert, René Francken, Wies Peeters, Jan Breugelmans, Silke Lathouwers, Sandra 
Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De Bock, Jan Oerlemans, Dirk Van Peel en 
Lukas Jacobs. 
 
Artikel 1.- 
Voor het aanslagjaar 2017 worden 1.100 opcentiemen op de onroerende voorheffing 
geheven. Zij worden ingevorderd overeenkomstig de regels bepaald voor de heffing van de 
gewestbelasting waar zij behoren. 
 
Art. 2- 
Een kopie van deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid bezorgd. 
 
11. Goedkeuring van de retributie op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk 

openbaar domein. 

 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28 oktober 2013 over de goedkeuring van de 
retributie op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk opnebaar domein; dat deze 
retributie geldig is voor een termijn tot 31 december 2016;  
 
Gelet op het feit dat de gemeente en de burgers voortdurend geconfronteerd worden met de 
plaatsing van en/of het onderhoud aan verschillende nutsvoorzieningen op gemeentelijk 
grondgebied; 
 
Gelet op het feit dat deze nutsvoorzieningen werkzaamheden vergen langs de gemeentelijke 
wegen en aldus een impact hebben op het openbaar domein; 
 
Gelet op de goedkeuring door de gemeente van de Code voor Infrastructuur- en Nutswerken 
langs gemeentewegen die tot doel heeft een snelle en vlotte uitvoering van de werken te 
bevorderen, teneinde de hinder en de duur van de werken tot een minimum te herleiden; 
 
Gelet op het feit dat deze Code werd opgemaakt door een overlegplatform bestaande uit een 
delegatie van nutsbedrijven en een delegatie van de gemeenten, de Vlaamse Administratie 
van Wegen en Verkeer en van Binnenlandse Aangelegenheden;  
 
Gelet op het feit dat er op het vlak van het onderhoud en de herstellingen ook geregeld 
dringende werken moeten worden uitgevoerd die verband houden met de continuïteit van de 
dienstverlening en dat er daarnaast een aantal werken zijn zoals aansluitingswerken, 
herstellingen en andere kleine onderhoudswerken die omzeggens constant een impact 
hebben op het openbaar domein; 
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BESLUIT: met 22 jastemmen van Pieter Brosens, Jan Van Esbroeck, Hans De Schepper, 
Fons Dierckx, Stijn de Koning, Stefanie Van Looveren, Didier Van Aert, René Francken, Wies 
Peeters, Jan Breugelmans, Silke Lathouwers, Sandra Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh, 
Maarten De Bock, Jan Oerlemans, Dirk Van Peel, David Cleiren, Jozef Duerloo, Clarisse De 
Rydt, Sigrid Van Heybeeck, Veerle De Block en Lukas Jacobs. 
 

Artikel 1. - Algemeen 

Er wordt aan de eigenaar van elke nutsvoorziening een retributie aangerekend op de 
gemeentelijke dienstverlening en het gebruik van het gemeentelijk openbaar domein naar 
aanleiding van werken aan permanente nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar 
domein, in uitvoering en met toepassing van de Code voor Infrastructuur- en Nutswerken 
langs gemeentewegen.  
 

Permanente nutsvoorzieningen zijn : 

 alle installaties (zoals kabels, leidingen, buizen,…), inclusief hun aanhorigheden 
(zoals kabel, verdeel-, aansluit-, e.a. kasten, palen, masten, toezichts-, verbindings-, 
e.a. putten…) dienstig voor het transport van elektriciteit, gas, gasachtige producten, 
stoom, drink-, hemel- en afvalwater, warm water, brandstof, 

 telecommunicatie, 

 radiodistributie en kabeltelevisie, 

 de transmissie van enigerlei data,ongeacht of een privé-gebruiker al dan niet op die 
installaties kan aangesloten worden, 

 alle trein- en tramsporen die zich bevinden op de openbare weg worden eveneens  
           aanzien als nutsvoorzieningen. 
 
De retributie is niet verschuldigd indien de werken worden uitgevoerd samen met of 
onmiddellijk voorafgaand aan wegen- of rioleringswerken uitgevoerd door de gemeente of 
indien het werken zijn die uitgevoerd worden op verzoek van de gemeente. 
 

Onderhavig retributiereglement gaat in vanaf 1 januari 2017 voor een termijn eindigend op 

31 december 2019. 

 

Artikel 2  - Retributie naar aanleiding van sleufwerken 

De retributie naar aanleiding van sleufwerken is verschuldigd per dag en per lopende meter 
openliggende sleuflengte voor alle sleufwerken. Zij bedraagt voor werken in rijwegen 2,17 
euro, voor werken in voetpaden 1,63 euro en voor werken in aardewegen 0,98 euro.   
 
Wanneer in dezelfde sleuf gelijktijdig werken uitgevoerd worden voor twee of meer nutsvoor-
zieningen bedraagt voormelde retributie voor de eigenaar van elke nutsvoorziening 60 % van 
hogervermeld(e) bedrag(en). 
 
Een begonnen dag geldt voor een volledige dag. 
 
Elk deel van een lopende meter wordt als een volledige lopende meter in rekening gebracht. 
 

Artikel 3 - Retributie voor dringende werken, aansluitingswerken, herstellingen, kleine onder-

houdswerken en ter compensatie van diverse heffingen en belastingen 

Voor de hinder veroorzaakt door de dringende werken, aansluitingswerken, herstellingen en 
kleine onderhoudswerken met een sleufoppervlakte van maximum 3 m², wordt per 
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kalenderjaar een retributie geheven van 1,09 euro per op het grondgebied van de gemeente 
aanwezig aansluitingspunt.  
 
Ter compensatie van diverse heffingen en belastingen in hoofde van zowel de distributienet-
beheerder als haar werkmaatschappij wordt een retributie voorzien van 0,54 euro per 
aanwezig aansluitingspunt op het grondgebied van de gemeente. 
 
Deze retributies zijn verschuldigd vóór het einde van ieder jaar. In dit kader doet iedere 
nutsmaatschappij vóór 15 december van ieder jaar opgave van het aantal aansluitingspunten 
op het grondgebied van de gemeente.  
 

Artikel 4 – Inning 

De retributie dient te worden betaald binnen de 30 kalenderdagen na toezending van de 
facturen.   
 

Artikel 5 – Definitief karakter 

Dit retributiereglement wordt toegezonden aan de toezichthoudende overheid. 
 
Het retributiereglement wordt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet 
bekendgemaakt. 
 

12. Goedkeuring van de retributie voor het gebruik van de voetbalvelden C en D van het 

sportpark Heikant. 

 
Gelet op het artikel 170, § 4, van de Grondwet; 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
Overwegende dat het noodzakelijk is een retributie te heffen voor het gebruik van de 
voetbalvelden C en D van het sportpark Heikant gezien de kosten voor het onderhoud die 
dergelijke inrichting met zich brengt;  
 
Overwegende dat de Kalmthoutse voetbalploegen bijdragen tot de goede werking van de 
gemeente en de individuele ontplooiing van de burgers in het algemeen; dat het dus 
gerechtvaardigd is om een gedifferentieerd tarief te vragen voor Kalmthoutse voetbalploegen 
ten opzichte van niet Kalmthoutse voetbalploegen; 
 
Gelet op het voorstel van de sportraad in zitting van 16 november 2016;  
 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Gelet op de bespreking van deze retributie tijdens de raadscommissie financieel beleid van 
maandag 12 december 2016; 
 
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;  
 
Overwegende dat de continuïteit bewaard dient te blijven;  
 
Gehoord de toelichting door de schepen bevoegd voor financiën; 
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BESLUIT: met 22 jastemmen van Pieter Brosens, Jan Van Esbroeck, Hans De Schepper, 
Fons Dierckx, Stijn de Koning, Stefanie Van Looveren, Didier Van Aert, René Francken, Wies 
Peeters, Jan Breugelmans, Silke Lathouwers, Sandra Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh, 
Maarten De Bock, Jan Oerlemans, Dirk Van Peel, David Cleiren, Jozef Duerloo, Clarisse De 
Rydt, Sigrid Van Heybeeck, Veerle De Block en Lukas Jacobs. 
 
Artikel 1.- 
Ten bate van de gemeente wordt voor een termijn beginnend op 1 september 2016 en 
eindigend op 31 december 2019 een retributie geheven op het gebruik van het C-
natuurgrasterrein en het D-kunstgrasterrein van het sportpark Heikant.  
 
Art. 2.-  
De tarieven worden vastgesteld als volgt:  
 
A) Natuurgrasterrein C:  
 
1. Voor wedstrijden voor Kalmthoutse erkende voetbalploegen:  

  per wedstrijd: 18 euro,  

  per seizoen: 200 euro bij 2-wekelijkse wedstrijd (max. 16 wedstrijden),  

  per seizoen: 350 euro bij wekelijkse wedstrijd (max. 32 wedstrijden),  

  tornooien: 50 euro per dag.  
 
2. Voor  wedstrijden voor niet-Kalmthoutse ploegen:  

de onder A) 1. vermelde tarieven + 50%.  
 
3. Voor trainingen voor Kalmthoutse erkende voetbalploegen, uitgezonderd jeugdploegen tot 
en met U21 welke gratis trainen:  

 per uur per volledig terrein: 5 euro,  

 per jaar: 200 euro éénmalig voor de club. 
 
B) Kunstgrasterrein D:  
 
1. Voor wedstrijden voor Kalmthoutse erkende voetbalploegen:  

  per wedstrijd: 25 euro,  
 

2. Voor  wedstrijden voor niet-Kalmthoutse ploegen:  

 de onder B) 1. Vermeld tarief + 50%.  
 
3. Voor trainingen voor Kalmthoutse erkende voetbalploegen:  

 per uur per volledig terrein: 10 euro,  

 seizoensuur per ploeg per volledig terrein (> 24u./seizoen): 5 euro. 
 
4. Voor trainingen voor niet-Kalmthoutse ploegen en dit buiten de bevoorrechte uren van 
voetbalclub KKSK:  

 de onder B) 3. Vermelde tarieven +50% 
 
Art. 3.-  
De retributie is verschuldigd door de daadwerkelijke gebruiker of door de titularis van de 
voorafgaande toelating.  
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Art. 4.- 
Deze retributie zal contant geëist worden tegen afgifte van tickets, abonnementskaarten of 
kwijting, die op elk verzoek van het toezichthoudend personeel dienen getoond te worden.  
 
Art. 5.-  
In geval van betwisting zal de invordering geschieden bij wijze van burgerlijke 
rechtsvordering.  
  
Art.6.- 
Een kopie van deze beslissing wordt bezorgd aan de toezichthoudende overheid. 
 

13. Kennisname van de budgetwijziging 2016 van de kerkfabriek van O.-L.-Vrouw van 

Altijddurende Bijstand (Centrum). 

 
Gelet op de artikels 48, 49 en 50 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële 
organisatie en werking van de erkende erediensten; 
 
Gelet op de ingediende budgetwijziging voor het dienstjaar 2016 van de kerkfabriek Onze-
Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstand zoals goedgekeurd door de respectievelijke kerkraad 
en ingediend bij het Centraal Kerkbestuur; 
 
Gelet op het gunstig advies van 12 oktober 2016 van de bisschop van Antwerpen Johan 
Bonny over de budgetwijziging 2016 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende 
Bijstand te Kalmthout Centrum; 
 
Gelet op het feit dat het budget voor het dienstjaar 2016 van de kerkfabriek Onze-Lieve-
Vrouw van Altijddurende Bijstand na budgetwijziging een positief saldo vertoont van 0 euro 
(exploitatie) en 38.193,70 euro (investeringen); 
 
Overwegende dat de gemeenteraad akte moet nemen van de budgetwijziging van 
kerkfabrieken als de gemeentelijke bijdrage in het budget binnen de grenzen blijft van het 
bedrag dat is opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan; 
 
Gelet op de toelichting door de voorzitter; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1.- 
De gemeenteraad neemt akte van de budgetwijziging voor het dienstjaar 2016 van de 
Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstand  
 
Art. 2.- 
Een kopie van het besluit zal bezorgd worden aan de provinciegouverneur, het Centraal 
Kerkbestuur en de hierboven vermelde kerkfabriek. 
 
PATRIMONIUM. 
 
14. Straatnaamgeving: principiële goedkeuring van de straatnamen in de verkaveling 
Vogelenzang. 
 
Gelet op het artikel 42 § 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 



                    

21 / 29 

 

 

 
Gelet op het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van openbare 
wegen en pleinen, zoals gewijzigd bij decreet van 29 november 2002; 
 
Gelet op de geplande aanleg van twee nieuwe straten in de verkaveling halverwege de 
Vogelenzangstraat; dat deze nieuw aan te leggen straten tot nu toe nog geen naam hebben 
gekregen; 
 
Gelet op het voorstel van mevrouw Daniëlle Schijn aan de cultuurraad van 25 maart 2016 om 
de naam Henry Van de Veldelaan te geven aan één van de nieuw aan te leggen straten in de 
verkaveling; Henry Van de Velde was een bekende architect-ontwerper die ooit vooraan in de 
Vogelenzangstraat woonde; 
 
Gelet op de nota van de heer Jean Bastiaensen aan het college van burgemeester en 
schepenen van 26 september 2016 waarin verschillende straatnamen werden voorgelegd; 
waaronder Krenkhoek en Henry Van de Veldelaan; 
 
Gelet op het voorstel van de cultuurraad tijdens de vergadering van 18 november 2016 om 
deze nieuwe straten de volgende namen te geven:  

- Krenkhoek, verwijzend naar de originele plaatsnaam van het perceel sinds de 17de 
eeuw; 

- Henry Van de Veldelaan, verwijzend naar de architect-ontwerper die ooit vooraan in 
de Vogelenzangstraat woonde; 

 
Overwegende dat de keuze voor deze namen is gebaseerd op gegevens uit de plaatselijke 
geschiedenis, kunst- en cultuurleven, de toponymie en de volkskunde; 
 
Gelet op het voorstel van het schepencollege om de straatnamen Krenkhoek en Henry Van 
de Veldelaan te weerhouden voor de twee nieuwe straten in de verkaveling halverwege de 
Vogelenzangstraat; 
 
Overwegende dat de gemeenteraad bevoegd is om de naam van openbare wegen en pleinen 
vast te stellen of te wijzigen; dat de procedure inhoudt dat de gemeenteraad eerst een 
principebesluit neemt waarbij de voorlopige vaststelling van de naam gebeurt en dat later de 
definitieve vastlegging van de naam door de gemeenteraad zal moeten volgen; 
 
BESLUIT: met 22 jastemmen van Pieter Brosens, Jan Van Esbroeck, Hans De Schepper, 
Fons Dierckx, Stijn de Koning, Stefanie Van Looveren, Didier Van Aert, René Francken, Wies 
Peeters, Jan Breugelmans, Silke Lathouwers, Sandra Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh, 
Maarten De Bock, Jan Oerlemans, Dirk Van Peel, David Cleiren, Jozef Duerloo, Clarisse De 
Rydt, Sigrid Van Heybeeck, Veerle De Block en Lukas Jacobs. 
 
Artikel 1.- 
De gemeenteraad hecht zijn principiële goedkeuring aan de vaststelling van de straatnaam 
Henry Van de Veldelaan voor de nieuw aan te leggen straat A en de straatnaam Krenkhoek 
voor de nieuw aan te leggen straat B in de verkaveling halverwege de Vogelenzangstraat. 
 
Art. 2.- 
De gemeenteraad geeft de opdracht aan het college van burgemeester en schepenen om het 
openbaar onderzoek op te starten.  
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15. KMO-zone Bosduin - verkoop van het lot gelegen Kwade Weide 7a door de firma Jobri: 
uitoefenen van het wederinkooprecht. 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het feit dat dat de firma Jobri BVBA, eigenaar van een perceel KMO-grond met 
bedrijfsgebouw gelegen Kwade Weide 7a (lot 7) en kadastraal bekend als Sectie E nr. 512/02 
N, via het notariskantoor De Boungne en Dejongh uit Kalmthout op 28 oktober 2016 te 
kennen heeft gegeven aan het gemeentebestuur dat zij het perceel grond Kwade Weide 7a 
met bijhorend bedrijfsgebouw wenst te verkopen; 
 
Gelet op het feit dat de verkoper Jobri BVBA (gevestigd op het adres Kwade Weide 7a te 
Kalmthout) zich akkoord verklaarde met de algemene en bijzondere verkoopsvoorwaarden 
welke door het gemeentebestuur van Kalmthout aan hem werden opgelegd en dat hij zich 
verbond om alle verplichtingen hierin stipt te zullen naleven; 
 
Overwegende dat het artikel 5.2 van de goedgekeurde algemene en bijzondere verkoops-
voorwaarden, hoger vermeld, voorziet dat percelen van Bosduin slechts kunnen weder-
verkocht worden binnen een termijn van 20 jaar vanaf de aankoop, mits uitdrukkelijke en 
voorafgaandelijke toestemming vanwege de gemeente Kalmthout;  
 
Overwegende dat het artikel 5.1. van dezelfde algemene en bijzondere verkoopsvoorwaarden 
aan de gemeente Kalmthout een wederinkooprecht voorbehoudt en de modaliteiten van dit 
wederinkooprecht bepaalt; 
 
Overwegende dat de gemeente in de huidige omstandigheden voor zichzelf geen behoefte 
heeft aan een perceel KMO-grond met bedrijfsruimte; dat er geen enkele reden is waarom de 
gemeente in casu haar wederinkooprecht zou moeten uitoefenen; 
 
Overwegende dat de gemeenteraad akkoord kan gaan met de voorgenomen verkoop van het 
perceel gelegen aan de Kwade Weide 7a aan de firma Slip Way BVBA (maatschappelijke 
zetel Langerijt 20 te Wuustwezel); 
 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om akkoord te gaan 
met de voorgestelde wederverkoop door de firma Jobri BVBA van het desbetreffende perceel 
met bedrijfsruimte in de KMO-zone Bosduin; 
 
Gelet op de toelichting van dit dossier in de raadscommissie financieel beleid van maandag 
12 december 2016; 

 
BESLUIT: met 20 neenstemmen van Pieter Brosens, Jan Van Esbroeck, Stijn de Koning, 
Stefanie Van Looveren, Didier Van Aert, René Francken, Wies Peeters, Jan Breugelmans, 
Silke Lathouwers, Sandra Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De Bock, Jan 
Oerlemans, Dirk Van Peel, David Cleiren, Jozef Duerloo, Clarisse De Rydt, Sigrid Van 
Heybeeck, Veerle De Block en Lukas Jacobs, 1 jastem van Hans De Schepper en 1 
onthouding van Fons Dierckx. 
 
Artikel 1.- 
In toepassing van het artikel 5.2. van de algemene en bijzondere verkoopsvoorwaarden 
betreffende de KMO-zone Bosduin, wordt aan de firma Jobri BVBA (verkoper) toestemming 
gegeven tot wederverkoop van zijn eigendom Kwade Weide 7a (lot 7) en kadastraal bekend 
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als Sectie E nr. 512/02 N met een totale oppervlakte van 1.839m², aan de firma Slip Way 
BVBA (Langerijt 20 te Wuustwezel) (koper). Dit zal gebeuren onder de voorwaarde dat de 
verkoper, voornoemd, aan de koper, eveneens voornoemd, kennis zal geven van de 
algemene en bijzondere verkoopsvoorwaarden en dat deze verkoopsvoorwaarden in de akte 
van wederverkoop zullen ingelast worden en van de kopers de verbintenis zullen eisen dat zij 
zich zullen gedragen naar alle in deze verkoopsvoorwaarden vervatte persoonlijke 
verplichtingen.  
 
Art. 2.-  
In zoverre het bepaalde onder het artikel 1 zich volledig realiseert, ziet het gemeentebestuur, 
in toepassing van het artikel 5.1. van de in het artikel 1 genoemde algemene en bijzondere 
verkoopsvoorwaarden betreffende de KMO-zone Bosduin, af van zijn recht tot wederinkoop 
en zijn voorkeurrecht in hoofde van het in eigendom Kwade Weide 7a te 2920 Kalmthout, ten 
kadaster bekend als Sectie E nr. 512/02 N, in het kader van de in het artikel 1. omschreven 
voorgenomen verkoop. 
 
16. KMO-zone Bosduin - verkoop van het lot 53: toewijzing. 
 
De voorzitter licht dit agendapunt toe. 
 
Raadslid David Cleiren (N-VA) vraagt de geheime stemming. Als stemopnemers worden de 
jongste raadsleden David Cleiren (N-VA) en Silke Lathouwers (CD&V) aangeduid. 
 
Gelet op het feit dat het gemeentebestuur sinds geruime tijd instaat voor de ontwikkeling van 
de KMO-zone Bosduin; dat deze ontwikkeling werd gefaseerd en dat men zich nu bevindt in 
de derde uitvoeringsfase van de ontwikkeling van de KMO-zone Bosduin; 
 
Gelet op het feit dat voor de KMO-zone Bosduin een Bijzonder Plan van Aanleg van 
toepassing is en dat dit BPA werd goedgekeurd op 24 mei 1996 door de Vlaamse minister 
bevoegd voor ruimtelijke ordening; dat het plangebied een oppervlakte heeft van ongeveer 28 
hectare; 
 
Gelet op het feit dat er op 27 november 2007 een opmetingsplan door landmeter Rob 
Spitaels voor de derde uitvoeringsfase werd opgesteld; 
 
Gelet op het feit dat het lot met het nummer 53 op het hierboven vermelde opmetingsplan 
nog niet werd verkocht door het gemeentebestuur; dat dit lot 53 een oppervlakte heeft van 
10.646 m²; dat dit lot door het bestuur wordt verkocht aan de prijs van 110 euro per vierkante 
meter; 
 
Gelet op het feit dat er zich twee kandidaat-kopers hebben aangeboden voor het lot 53; 

 Polylak nv (maatschappelijke zetel: Franse Weg 45 te 2920 Kalmthout) aan de hand 
van het inlichtingenformulier gedateerd op 13 oktober 2016; 

 Smet Productions bvba (maatschappelijke zetel: Onderzeel 1 te 2920 Kalmthout) aan 
de hand van het inlichtingenformulier gedateerd op 27 oktober 2016; 

 
Gelet op het feit dat beide kandidaat-kopers hun kandidatuur hebben toegelicht op de 
vergadering van maandag 7 november 2016 van de Corpa; 
 
 
Gelet op het feit dat voor de toewijzing van percelen grond in de KMO-zone Bosduin 
toewijzingscriteria worden gehanteerd; 
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Gelet op het feit dat het hier gaat over volgende criteria: 
1. de herlocalisatie van zonevreemde bedrijven; 

2. de lokale tewerkstelling; 

3. het gemeentelijk voordeel;  

4. de uitbreiding van bestaande bedrijven; 

5. de hoogdringendheid;  

 
Overwegende dat na beraadslaging in de raad volgens een afweging van beide kandidaturen 
aan de hand van de hierboven geschetste kandidaturen blijkt dat firma Polylak nv het best 
beantwoordt aan het verwachte profiel; dat deze keuze is gebaseerd op volgende elementen: 
 - de firma Polylak is reeds 25 jaar gevestigd in de KMO-zone Bosduin en door de 
 aankoop van dit perceel industriegrond zal de mogelijkheid worden geboden om zich 
 in de directe nabijheid van de hoofdzetel uit te breiden; 
 - de firma Polylak is sinds geruime tijd gevestigd op de KMO-zone Bosduin en biedt 
 werk aan 25 voltijdse personeelsleden en twee halftijdse personeelsleden; bij de 
 aankoop van het lot 53 in de KMO-zone Bosduin is een verwachte toename van 15 
 personeelsleden voorzien; 
 - de firma Polylak is een solide bedrijf waarvan verwacht kan worden dat het in de 
 toekomst zijn activiteiten verder zal kunnen ontplooien, mensen te werk te stellen en 
 verder zal investeren; 
 - de firma Polylak is sterk lokaal verankerd. De zaakvoeder is sterk lokaal verbonden 
 en zal door deze aankoop voor lange tijd verankerd worden in Kalmthout; 
 - de firma Polylak heeft een goed onderbouwd en gemotiveerd inlichtingenformulier 
 opgesteld waaruit blijkt dat zij sterk geïnteresseerd zijn in de aankoop van dit perceel 
 industriegrond; 
 
Gaat over tot geheime stemming: 16 stemmen op Polylak nv, 3 stemmen op Smet 
Productions bvba en 3 onthoudingen; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1.- 
De gemeenteraad beslist de Polylak nv (maatschappelijke zetel: Franse Weg 45 te 2920 
Kalmthout) aan te duiden als enige kandidaat-koper van het lot 53 in de KMO-zone Bosduin. 
 
Art. 2.- 
Aan de Polylak nv (maatschappelijke zetel: Franse Weg 45 te 2920 Kalmthout) zal een 
éénzijdige belofte tot aankoop van het lot 53 in de KMO-zone Bosduin worden bezorgd. 
 

17. Aanwijzing van een gemeentelijk omgevingsambtenaar. 
 
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; 
 
Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het 
decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en haar bijlagen; 
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Gelet op het artikel 9 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning 
dat stelt dat elke gemeente verplicht is om minimaal één gemeentelijke omgevingsambtenaar 
aan te wijzen; 
 
Gelet op de artikels 29 en 44 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de 
omgevingsvergunning dat stelt dat de gemeentelijke omgevingsambtenaar een verslag 
opmaakt voor elke beslissing als het college van burgemeester en schepenen de bevoegde 
overheid is; dat deze taak expliciet en rechtstreeks wordt toegewezen aan de gemeentelijke 
omgevingsambtenaar;  
 
Gelet op het feit dat volgens het artikel 9 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de 
omgevingsvergunning en het artikel 146 van het besluit van de Vlaamse regering van 27 
november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de 
omgevingsvergunning en haar bijlagen de gemeentelijke omgevingsambtenaar voldoende 
kennis moet bezitten van zowel ruimtelijke ordening als van milieu; dat deze voldoende 
kennis wordt aangetoond door: 

1. - het gevolgd hebben van cursussen stedenbouw, ruimtelijke ordening of ruimtelijke 
   planning of 
- een relevante beroepservaring inzake ruimtelijke ordening van minstens 2 jaar; 

2. - het gevolgd hebben van cursussen milieu of 
- een relevante beroepservaring inzake milieu van minstens 2 jaar; 

 
Gelet op het artikel 143 van het besluit van de Vlaamse regering van 27 november 2015 tot 
uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en haar 
bijlagen dat aangeeft wie kan worden aangewezen als gemeentelijk omgevingsambtenaar: 

1. de houder van een diploma van het niveau A die minstens beschikken over een 
relevante beroepservaring van minstens 2 jaar; 

2. de houder van een diploma van het niveau B die minstens beschikken over een 
relevante beroepservaring van minstens 2 jaar; 

3. de persoon die houder is van een diploma van het niveau B als de administratieve 
behandeling van de aanvragen tot milieuvergunning, de stedenbouwkundige of 
verkavelingsvergunning op 27 november 2015 één van hun hoofdtaken was; 

4. de persoon die houder is van een diploma van het niveau C als de administratieve 
behandeling van de aanvragen tot milieuvergunning, de stedenbouwkundige of 
verkavelingsvergunning op 27 november 2015 gedurende minstens 5 jaar één van 
hun hoofdtaken was; 

 
Gelet op het feit dat de heer Marc Konings (Kijkuitstraat 49 te 2920 Kalmthout) door de 
gemeenteraad op 23 juni 2011 werd aangesteld als statutair diensthoofd milieu en groen 
(niveau B4-B5) op proef; dat hij op 27 september 2012 definitief werd aangesteld als statutair 
diensthoofd milieu en groen (niveau B4-B5); 
 
Gelet op het feit dat de heer Marc Konings voltijds als milieuambtenaar (B1-B3) in dienst was 
bij het gemeentebestuur van Edegem van 2 februari 1994 tot en met 31 augustus 2011; 
 
Gelet op het feit dat de heer Marc Konings houder is van het diploma van bachelor in de 
chemie, optie milieuzorg; dat een diploma van bachelor behoort tot de diplomacategorie B; 
 
Gelet op het feit dat de heer Marc Konings op 30 september 2013 door de gemeenteraad 
werd aangesteld als waarnemend stedenbouwkundig ambtenaar bij het gemeentebestuur 
van Kalmthout met ingang vanaf 1 oktober 2013; dat de heer Marc Konings de functie van 
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waarnemend stedenbouwkundig ambtenaar bij het gemeentebestuur van Kalmthout tot op 
vandaag heeft waargenomen; 
 
Overwegende dat de heer Marc Konings heeft bewezen dat hij zowel op het vlak van 
ruimtelijke ordening als op het vlak van milieu voldoende kennis heeft opgebouwd; dat deze 
kennis blijkt uit het feit dat hij zowel in het bezit is van een diploma van het niveau B als 
voldoende beroepservaring heeft opgebouwd op de domeinen van ruimtelijke ordening als 
milieu; dat hij17 jaar actief is geweest als milieuambtenaar bij de gemeente Edegem en 5 jaar 
als diensthoofd milieu en groen bij de gemeente Kalmthout; dat hij daarenboven reeds drie 
jaar de functie vervuld van waarnemend stedenbouwkundig ambtenaar bij de gemeente 
Kalmthout; dat hieruit blijkt dat hij ruimschoots aan alle decretaal gestelde voorwaarden 
voldoet; 
 
Overwegende dat de raad vaststelt dat de heer Marc Konings voldoet aan de voorwaarden 
van het artikel 143 § 1 van het besluit van de Vlaamse regering van 27 november 2015 tot 
uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en haar 
bijlagen en dan ook voorstelt om de heer Marc Konings aan te wijzen als gemeentelijke 
omgevingsambtenaar vanaf 23 februari 2017; 
 
 
BESLUIT: met 22 jastemmen van Pieter Brosens, Jan Van Esbroeck, Hans De Schepper, 
Fons Dierckx, Stijn de Koning, Stefanie Van Looveren, Didier Van Aert, René Francken, Wies 
Peeters, Jan Breugelmans, Silke Lathouwers, Sandra Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh, 
Maarten De Bock, Jan Oerlemans, Dirk Van Peel, David Cleiren, Jozef Duerloo, Clarisse De 
Rydt, Sigrid Van Heybeeck, Veerle De Block en Lukas Jacobs. 
 
Artikel 1.- 
De gemeenteraad wijst de heer Marc Konings aan als omgevingsambtenaar bij het 
gemeentebestuur van Kalmthout. Deze aanwijzing geldt vanaf 23 februari 2017. 
 
Art. 2.- 
De bevoegde diensten van de Vlaamse overheid zullen hiervan op de hoogte worden 
gebracht. 
 
PERSONEEL. 
 
18. Aanpassing aan de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel - goedkeuring. 
 
Gelet op van het gemeentedecreet van 15 juli 2007 en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 7 december 2007 houdende de minimale 
voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van 
het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen 
betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn; 
 
Gelet op de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel, goedgekeurd door de 
gemeenteraad in zitting van 18 december 2008 en laatst gewijzigd door de gemeenteraad in 
zitting van 22 juni 2015; 
 
Overwegende dat de artikelen van 152 en 153 van de rechtspositieregeling voor het 
gemeentepersoneel over de meerekenbaarheid van relevante beroepservaring in privé-sector 
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of als zelfstandige best aangepast worden zodat bij aanwerving meer geschikte kandidaten 
kunnen worden gevonden en het gemeentebestuur als werkgever een meer concurrentiële 
positie kan innemen op de arbeidsmarkt; 
 
Overwegende dat de rechtspositieregeling voor het gemeente- en OCMW-personeel op 
elkaar worden afgestemd; 
 
Gelet dat de leden van het syndicaal onderhandelingscomité in zitting van 19 oktober 2016 
zich akkoord verklaarden met de meerekenbaarheid van de relevante beroepservaring in de 
privé-sector of als zelfstandige bij aanwerving; 
 
Gelet op het voorstel van het schepencollege om de aanpassing aan de rechtspositieregeling 
voor het gemeentepersoneel van Kalmthout goed te keuren; 
 
BESLUIT: met 22 jastemmen van Pieter Brosens, Jan Van Esbroeck, Hans De Schepper, 
Fons Dierckx, Stijn de Koning, Stefanie Van Looveren, Didier Van Aert, René Francken, Wies 
Peeters, Jan Breugelmans, Silke Lathouwers, Sandra Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh, 
Maarten De Bock, Jan Oerlemans, Dirk Van Peel, David Cleiren, Jozef Duerloo, Clarisse De 
Rydt, Sigrid Van Heybeeck, Veerle De Block en Lukas Jacobs. 
 
Artikel 1.- 
De gemeenteraad keurt de volgende aanpassing aan de rechtspositieregeling voor het 
gemeentepersoneel van Kalmthout goed: 

- de aanpassing van de artikelen 152 en 153. 
 
Art. 2.- 
De aangepaste rechtspositieregeling treedt in werking op 1 januari 2017 en gaat hierbij 
integraal als bijlage. 
 
Art. 3.- 
Een kopie van deze beslissing wordt bezorgd aan het Agentschap voor Binnenlands Bestuur 
Afdeling Antwerpen (Lange Kievitstraat 111 – 113 bus 10 te 2018 Antwerpen). 
 
Art. 4.- 
Het gemeentepersoneel van Kalmthout wordt op de hoogte gebracht van deze wijzigingen 
aan de rechtspositieregeling. 
 
GOEDKEURING VAN HET VERSLAG. 
 
19. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 28 november 2016 van de 
gemeenteraad. 
 
De raad keurt het verslag van de vergadering van 28 november 2016 van de gemeenteraad 
unaniem goed. 
 
MONDELINGE VRAGEN. 
 
1. Raadslid Jef Duerloo (N-VA) vraagt zich af wat er zal gebeuren met het bedrag van 22.000 
euro dat het bestuur ontving voor de werking rond vluchtelingen. 
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De voorzitter antwoordt dat gemeenten die vluchtelingen opvangen van de federale overheid 
geld ontvangen. Dit geld moet worden gebruikt om de gemeentelijke werking rond 
vluchtelingen te ondersteunen. Dit kan gebruikt worden voor de gebouwen en voor het LOI 
 
OCMW-voorzitter Dirk Van Peel (CD&V) antwoordt dat er overleg met het college van 
burgemeester en schepenen zal worden georganiseerd over de inzet van deze subsidie. Het 
geld moet ten goede komen van de opvang van vluchtelingen. 
 
2. Raadslid Pieter Brosens (N-VA) las in het verslag van de vergadering van 5 december 
2016 dat de nachtwinkel in de Heidestatiestraat gesloten zal worden door de burgemeester. 
Waarom gebeurt dit? 
 
De burgemeester antwoordt dat het hier gaat om een preventieve sluiting en geen definitieve 
sluiting. De sluiting gebeurt om te vermijden dat jongeren tijdens de kerstboomverbranding 
van 7 januari 2017 van de scouts van Heide sterke dranken zouden aankopen in deze 
nachtwinkel. Dit heeft in het verleden geleid tot misbruiken. 
 
3. Raadslid Hans Deschepper (GROEN) heeft opgemerkt dat de firma Van Wellen - Thijs 
opnieuw begonnen is met de werken in de Vogelenzangstraat. Moeten zij niet een aantal 
betonnen funderingen verwijderen en wat is de verdere stand van zaken in dit dossier? 
 
De voorzitter antwoordt dat er een vergunning werd afgeleverd door de Deputatie. De 
vergunning ligt in de lijn van de voorschriften van het RUP Woonbos. 
 
De openbare zitting wordt gesloten om 21.05 uur. 
 
GEHEIME ZITTING 
 
PATRIMONIUM. 
 
20. Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO): aanduiding van een 
nieuw effectief lid en een nieuw plaatsvervangend lid vanwege de geleding milieu-natuur. 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en alle latere wijzigingen, meer bepaald het  
artikel 200 §2 dat handelt over de evenwichtige samenstelling van adviesraden;   
 
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO), in het bijzonder de artikelen 1.3.3. 
en 1.3.4. handelend over de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening, hierna 
“GECORO” genoemd; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 19 mei 2000 tot vaststelling van de nadere 
regels voor de samenstelling, de organisatie en de werkwijze van de provinciale en 
gemeentelijke commissies voor ruimtelijke ordening, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse 
regering van 5 juni 2009;  
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 25 juni 2013 met betrekking tot de samenstelling van 
de GECORO; dat vanwege de maatschappelijke geleding milieu-natuur en als afgevaardigde 
van de Natuurgidsen van de regio Kalmthout de heer Jan Caluwaerts werd aangeduid om als 
effectief lid te zetelen in de GECORO en als afgevaardigde van de vzw WERVEL de heer 
Herman Loos als plaatsvervangend lid; 
 
Gelet op het feit dat de heer Jan Caluwaerts overleden is op 12 juli 2016; 
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Gezien dat er ingevolge het overlijden van de heer Jan Caluwaerts een nieuwe afvaardiging 
vanwege de geleding milieu-natuur moet aangeduid worden; 
 
Overwegende dat het gemeentebestuur een oproep had gelanceerd voor nieuwe kandidaat-
leden namens de maatschappelijke geleding milieu-natuur via de gemeentelijke nieuwsbrief 
van 2 november 2016;     
 
Gelet op het feit dat er twee kandidaturen werden ingediend, met name : 

- De heer Herman Loos, wonende Kapellensteenweg 361/4 te 2920 Kalmthout en thans 
plaatsvervangend lid vanwege de geleding milieu-natuur; de heer Loos wordt opnieuw 
voorgedragen door de vzw WERVEL, ditmaal als effectief lid; 

- De heer Daniel Frickel, wonende Kievitstraat 33 te 2920 Kalmthout; de heer Frickel 
wordt voorgedragen door Natuurpunt Noorderkempen als plaatsvervangend lid voor 
de geleding milieu-natuur; 

 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de kandidaturen 
van de heer Herman Loos als effectief lid en van de heer Daniel Frickel als plaatsvervangend 
lid voor de GECORO namens de maatschappelijke geleding milieu-natuur te aanvaarden; 
 
BESLUIT: unaniem. 
 
Artikel 1.- 
De heer Herman Loos (wonende Kapellensteenweg 361/4 te Kalmthout) wordt voor de 
verdere duur van de huidige bestuursperiode benoemd als effectief lid voor de gemeentelijke 
commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) namens de maatschappelijke gelding milieu-
natuur. 
 
Art. 2.- 
De heer Daniel Frickel (wonende Kievitstraat 33 te Kalmthout) wordt voor de verdere duur 
van de huidige bestuursperiode benoemd als plaatsvervangend lid voor de gemeentelijke 
commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) namens de maatschappelijke gelding milieu-
natuur. 
 
Art. 3- 
Een kopie van deze beslissing wordt bezorgd aan de secretaris van de GECORO. 
 
Mondelinge vraag. 
 
Raadslid Jan Van Esbroeck (N-VA) stelt zich een aantal vragen over de aanstelling van de 
nieuwe omgevingsambtenaar in deze vergadering van de gemeenteraad. 
 
De voorzitter antwoordt samen met de gemeentesecretaris op zijn vragen. 
 
De besloten zitting wordt afgesloten om 21.10 uur. 
 
 
Bij bevel: 
De secretaris      de voorzitter. 
 


