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Gemeenteraad 
 
 
Datum: 27 november 2017. 
 
Aanwezig: L. Jacobs, burgemeester-voorzitter ; M. De Bock, J. Van den Bergh, S. 
Hoppenbrouwers, S. Lathouwers, J. Oerlemans, schepenen ; M. Beyers, voorzitter RMW ;  
D. Van Peel, R. Francken, H. De Schepper, C. De Rydt, L. Peeters, S. Van Heybeeck, D. Van 
Aert, J. Van Esbroeck, S. Van Looveren, J. Duerloo, D. Cleiren, S. de Koning, V. De Block, B. 
Veraart, N. Brosens, P. Brosens, raadsleden ;  
V. Gabriels, secretaris. 
 

Verontschuldigd: J. Breugelmans en F. Dierckx, raadsleden. 
 

Bij lottrekking wordt schepen Jan Oerlemans (CD&V) aangeduid als eerste stemmer. 
 
Vervolgens wordt overgegaan tot afhandeling van de dagorde van de gemeenteraad. 
 
 

D A G O R D E 
 =========== 
 
OPENBARE ZITTING  
 
Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout. 
 
1. Goedkeuring van het aangepaste meerjarenplan 2016-2021.  
 
2. Goedkeuring van de budgetwijziging voor het dienstjaar 2017. 
 
3. Goedkeuring van het budget voor het dienstjaar 2018. 
 
4. Goedkeuring van het aangepaste prijssubsidiereglement. 
 
Patrimonium. 
 
5. Goedkeuring van de ontwerpovereenkomst tot vestiging van een erfpacht voor de 
Kalmthoutse Heide. 
 
6. Goedkeuring van de notariële ontwerpakte voor de kosteloze grondafstand in de 
Pastorijdreef. 
 
Personeel. 
 
7. Goedkeuring van de aanpassingen aan de rechtspositieregeling voor het gemeente-
personeel. 
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Intergemeentelijke samenwerking. 
 
8. Dienstverlenende vereniging IKA: goedkeuring van de kapitaalverhoging. 
 
9. Opdrachthoudende vereniging Water-link: goedkeuring van de agendapunten en vaststelling 
van het mandaat voor de buitengewone algemene vergadering van 21 december 2017. 
 
10. Opdrachthoudende vereniging Water-link: goedkeuring van de agendapunten en 
vaststelling van het mandaat voor de buitengewone algemene vergadering van 15 januari 
2018. 
 
11. Opdrachthoudende vereniging Water-link: goedkeuring van de agendapunten en 
vaststelling van het mandaat voor de buitengewone algemene vergadering van 15 januari 
2018. 
 
12. Opdrachthoudende vereniging IGEAN Milieu en Veiligheid: vaststelling van het mandaat 
van de vertegenwoordiger met betrekking tot de agendapunten van de buitengewone 
algemene vergadering van 20 december 2017. 
 
13. Dienstverlenende vereniging IGEAN dienstverlening: vaststelling van het mandaat van de 
vertegenwoordiger met betrekking tot de agendapunten van de buitengewone algemene 
vergadering op 20 december 2017. 
 
14. Opdrachthoudende vereniging PIDPA: vaststelling van het mandaat van de 
vertegenwoordiger met betrekking tot de agendapunten van de buitengewone algemene 
vergadering op 18 december 2017. 
 
15. Dienstverlenende vereniging CIPAL: vaststelling van het mandaat van de 
vertegenwoordiger met betrekking tot de agendapunten van de algemene vergadering op 15 
december 2017. 
 
16. Intergemeentelijke vereniging PONTES: vaststelling van het mandaat van de vertegen-
woordiger van de gemeente met betrekking tot de algemene vergadering van 20 december 
2017. 
 
Goedkeuring van het verslag. 
 
17. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 23 oktober 2017 van de 
gemeenteraad. 
 
 
GEHEIME ZITTING 
 
Nihil 
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 V E R S L A G 
 =========== 
 
OPENBARE ZITTING  
 
AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF KALMTHOUT. 
 
1. Goedkeuring van het aangepaste meerjarenplan 2016-2021.  
 
De voorzitter verwijst naar de besprekingen van de agendapunten 1 tot en met 4 die reeds 
vandaag werden besproken in de vergadering van de Raad van Bestuur van het Autonoom 
gemeentebedrijf Kalmthout. 
 
Raadslid Jan Van Esbroeck (N-VA) wenst toelichting te geven bij het stemgedrag van zijn 
fractie. Uit de voorgelegde cijfers van het AGB Kalmthout blijkt nergens dat er enige drijfveer 
aanwezig is om winst te genereren. Hij verwijst hier naar de statuten van het AGB Kalmthout 
die duidelijk stipuleren dat er winst moet worden gemaakt. Uit deze cijfers blijkt eerder dat het 
gemeentebestuur een blanco check geeft aan het AGB. Hij had dit liever anders gezien. Er 
zullen in de toekomst volgens de voorgelegde cijfergegevens geen winsten worden 
uitgekeerd aan het gemeentebestuur. 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, meer bepaald het artikel 
243; 
 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 20 juni 2016 betreffende de oprichting en statuten 
van het Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout; 
 
Gelet op het ministerieel besluit van 26 september 2016 over de goedkeuring van de 
oprichting en de statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout (afgekort AGB); dat 
de kennisgeving van de oprichting van het AGB op 10 oktober 2016 werd gepubliceerd in het 
Belgisch Staatsblad; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en 
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn, en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de 
nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de 
rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn, en latere wijzigingen; 
 
Gelet op de omzendbrief BB 2013/4 van 22 maart 2013 betreffende de strategische 
meerjarenplanning en budgettering volgens de beleids- en beheerscyclus; 
 
Gelet op de omzendbrief BB 2013/7 van 6 september 2013 betreffende de digitale 
rapportering over de beleids- en beheerscyclus; 
 
Gelet op de omzendbrief BB 2013/8 van 18 oktober 2013 betreffende de veralgemeende 
invoering van de beleids- en beheerscyclus; 
 
Gelet op de omzendbrief BB 2016/2 van 19 juli 2016 betreffende de aanpassing van de 
meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2017; 
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Gelet op de omzendbrief BB 2017/3 van 14 juli 2017 betreffende de aanpassing van de 
meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2018; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28 november 2016 over de goedkeuring van het 
meerjarenplan 2016-2021 voor het AGB Kalmthout; 
 
Gelet op het ontwerp van aangepast meerjarenplan 2016-2021 van het Autonoom 
Gemeentebedrijf Kalmthout, besproken tijdens het directiecomité in zitting van 13 november 
2017; 
 
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 13 jastemmen van Jan Oerlemans, Maggy Beyers, Stijn de Koning, Dirk Van 
Peel, Stefanie Van Looveren, Didier Van Aert, René Francken, Wies Peeters, Silke 
Lathouwers, Sandra Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De Bock en Lukas 
Jacobs, 8 neenstemmen van David Cleiren, Jozef Duerloo, Clarisse De Rydt, Sigrid Van 
Heybeeck, Nick Brosens, Veerle De Block, Pieter Brosens, Jan Van Esbroeck en 2 
onthoudingen van Hans De Schepper en Bianca Veraart. 
 
Artikel. 1.- 
De gemeenteraad keurt het aangepaste meerjarenplan 2016-2021 voor het Autonoom 
Gemeentebedrijf Kalmthout goed. 
 
Art. 2.- 
De beleidsrapporten worden digitaal gerapporteerd aan de Vlaamse overheid. 
 
2. Goedkeuring van de budgetwijziging 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; 
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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 2016/2 van 19 juli 2016 betreffende de aanpassing van de 
meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2017; 
 
Gelet op de omzendbrief BB 2017/3 van 14 juli 2017 betreffende de aanpassing van de 
meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2018; 
 
Gelet op het ontwerp van budgetwijziging voor het dienstjaar 2017 van het Autonoom 
Gemeentebedrijf Kalmthout, besproken tijdens het directiecomité in zitting van 13 november 
2017; 
 
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 13 jastemmen van Jan Oerlemans, Maggy Beyers, Stijn de Koning, Dirk Van 
Peel, Stefanie Van Looveren, Didier Van Aert, René Francken, Wies Peeters, Silke 
Lathouwers, Sandra Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De Bock en Lukas 
Jacobs, 8 neenstemmen van David Cleiren, Jozef Duerloo, Clarisse De Rydt, Sigrid Van 
Heybeeck, Nick Brosens, Veerle De Block, Pieter Brosens, Jan Van Esbroeck en 2 
onthoudingen van Hans De Schepper en Bianca Veraart. 
 
Artikel. 1.- 
De gemeenteraad keurt de budgetwijziging voor het dienstjaar 2017 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 2018. 
 
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; 
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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 de omzendbrief BB 2017/3 van 14 juli 2017 betreffende de aanpassing van de 
meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2018; 
 
Gelet op het ontwerp van budgetwijziging voor het dienstjaar 2017 van het Autonoom 
Gemeentebedrijf Kalmthout, besproken tijdens het directiecomité in zitting van 13 november 
2017; 
 
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 13 jastemmen van Jan Oerlemans, Maggy Beyers, Stijn de Koning, Dirk Van 
Peel, Stefanie Van Looveren, Didier Van Aert, René Francken, Wies Peeters, Silke 
Lathouwers, Sandra Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De Bock en Lukas Jacobs, 
8 neenstemmen van David Cleiren, Jozef Duerloo, Clarisse De Rydt, Sigrid Van Heybeeck, 
Nick Brosens, Veerle De Block, Pieter Brosens, Jan Van Esbroeck en 2 onthoudingen van 
Hans De Schepper en Bianca Veraart. 
 
Artikel. 1.- 
De gemeenteraad keurt de budgetwijziging voor het dienstjaar 2017 voor het Autonoom 
Gemeentebedrijf Kalmthout goed. 
 
Art. 2.- 
De beleidsrapporten worden digitaal gerapporteerd aan de Vlaamse overheid. 
 
4. Goedkeuring van het aangepaste prijssubsidiereglement. 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
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Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 20 juni 2016 betreffende de oprichting en statuten 
van het Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout; 
 
Gelet op het ministerieel besluit van 26 september 2016 over de goedkeuring van de 
oprichting en de statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout (afgekort AGB); dat 
de kennisgeving van de oprichting van het AGB op 10 oktober 2016 werd gepubliceerd in het 
Belgisch Staatsblad; 
 
Gelet op het artikel 14 van de beheersovereenkomst tussen de gemeente en het Autonoom 
Gemeentebedrijf Kalmthout, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 28 
november 2016; 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 prijssubsidie-
reglement; 
 
Overwegende dat het past afspraken te maken over de de prijssubidies 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; 
 
Gelet op het gemeenteraadbesluit én het besluit van de raad van bestuur van het AGB van 
30 januari 2017 over de goedkeuring van het prijssubsidiereglement voor het gemeentelijk 
zwembad; dat de prijssubsidiefactor nu herberekend moet worden op basis van de cijfers 
voor de budgetwijziging voor het dienstjaar 2017 en de geraamde budgetcijfers voor het 
dienstjaar 2018; dat het prijssubsidiereglement dus moet aangepast worden; 
 
Overwegende dat de raad van bestuur van het AGB Kalmthout het aangepaste 
prijssubsidiereglement (niet) goedkeurde in zitting van heden; 
 
BESLUIT: met 13 jastemmen van Jan Oerlemans, Maggy Beyers, Stijn de Koning, Dirk Van 
Peel, Stefanie Van Looveren, Didier Van Aert, René Francken, Wies Peeters, Silke 
Lathouwers, Sandra Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De Bock en Lukas 
Jacobs, 8 neenstemmen van David Cleiren, Jozef Duerloo, Clarisse De Rydt, Sigrid Van 
Heybeeck, Nick Brosens, Veerle De Block, Pieter Brosens, Jan Van Esbroeck en 2 
onthoudingen van Hans De Schepper en Bianca Veraart. 
 
Enig artikel.- 
De gemeenteraad keurt het aangepaste prijssubsidiereglement voor het gemeentelijk 
zwembad goed. Het reglement geldt voor de periode van 1 december 2017 tot 31 december 
2018. 
 
Het prijssubsidiereglement gaat hierbij integraal als bijlage. 
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“PRIJSSUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET GEMEENTELIJK ZWEMBAD. 

 

  
 
TUSSEN 
I. De gemeente Kalmthout, gevestigd te Kerkeneind 13, 2920 Kalmthout, 

vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen, voor wie 
optreden, de heer Lukas Jacobs, burgemeester en de heer Vincent Gabriels, 
gemeentesecretaris. 
 

EN 
II. Het Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout, met zetel te Kerkeneind 13, 2920 

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

 
wordt overeengekomen dat de gemeente Kalmthout prijssubsidies zal toekennen aan het 
Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout voor het verlenen van recht op toegang aan gebruikers 
van het zwembad.  
 
Dit prijssubsidiereglement legt de toekenning van deze prijssubsidies vast en geldt voor de 
periode vanaf 1 december 2017 tot en met 31 december 2017 en voor de periode van 1 januari 
2018 tot 31 december 2018. 
 
VOORWAARDEN  

• Periode 1 december 2017 tot 31 december 2017: 
Het Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout heeft haar inkomsten en uitgaven herraamd 
voor een periode van 12 maanden, i.e. van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017 
(zie bijlage). Op basis van deze ramingen voor de nog komende periode en de reeds 
verwerkte ontvangsten en uitgaven, heeft het Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout 
vastgesteld dat de inkomsten uit het recht op toegang tot het zwembad reeds economisch 
rendabel zijn zodat er voor de periode van 1 december 2017 tot 31 december 2017 geen 
prijssubsidies door de gemeente meer nodig zijn.   

  

• Periode 1 januari 2018 tot 31 december 2018: 
Het Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout heeft haar inkomsten en uitgaven geraamd voor 
een periode van 1 jaar, i.e. van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018 (zie bijlage). 
Op basis van deze ramingen heeft het Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout vastgesteld 
dat de inkomsten uit recht op toegang tot het zwembad minstens EUR 320.402,36 euro 
(exclusief 6% btw) voor bovenvermelde periode moeten bedragen om economisch 
rendabel te zijn. 
 
Om economisch rendabel te zijn, wenst het Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout vanaf 1 
januari 2018 de voorziene toegangsprijzen (exclusief btw) voor recht op toegang tot het 
zwembad te vermenigvuldigen met een factor 4,75. De gemeente Kalmthout erkent dat het 
Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout, op basis van deze ramingen, de voorziene 
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toegangsprijzen (exclusief btw) voor recht op toegang tot het zwembad moet 
vermenigvuldigen met een factor 4,75 om economisch rendabel te zijn. 

• Rekening houdend met de sportieve en sociale functie van het zwembad wenst de 
gemeente Kalmthout dat er geen prijsverhogingen doorgevoerd worden ten aanzien van 
gebruikers van het zwembad. De gemeente Kalmthout wenst immers de toegangsgelden 
te beperken opdat het zwembad toegankelijk is voor iedereen.  
 
De gemeente Kalmthout verbindt er zich toe om voor de periode vanaf 1 januari 2018 tot 
en met 31 december 2018 deze beperkte toegangsgelden te subsidiëren middels de 
toekenning van prijssubsidies. De waarde van de prijssubsidie toegekend door de 
gemeente Kalmthout bedraagt de prijs (exclusief btw) die de gebruiker voor recht op 
toegang betaalt, vermenigvuldigd met een factor 4,75. 
 

• De gesubsidieerde toegangsgelden (exclusief 6% btw) kunnen steeds geherevalueerd 
worden tijdens de periode van 1 januari 2018 t.e.m. 31 december 2018 in het kader van 
een periodieke evaluatie van de exploitatieresultaten van het Autonoom Gemeentebedrijf 
Kalmthout. In de mate er een prijssubsidieaanpassing noodzakelijk is, zal de gemeente 
Kalmthout deze steeds documenteren (bv. aan de hand van een 
gemeenteraadsbeslissing). 
 

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

• Een nieuw prijssubsidiereglement geldig vanaf 1 januari 2019 zal worden onderhandeld 
tussen de gemeente Kalmthout en het Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout vóór 1 
februari 2019. 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

Voor de gemeente Kalmthout 
 
 
 
__________________________ 
Naam:  
Hoedanigheid:  
 
 
_________________________ 
Naam:  
Hoedanigheid:  
 
 
 
 

Voor het autonoom gemeentebedrijf 
Kalmthout 
 
 
__________________________ 
Naam:  
Hoedanigheid:  
 
 
____________________________ 
Naam:  
Hoedanigheid: “ 
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PATRIMONIUM. 
 
5. Goedkeuring van de ontwerpovereenkomst tot vestiging van een erfpacht voor de 
Kalmthoutse Heide. 
 
De voorzitter licht dit agendapunt uitvoerig toe. 
 
Raadslid Jan Van Esbroeck (N-VA) zegt dat zijn fractie de ontwerpovereenkomst steunt. De 
gemeente moet er wel op toezien dat er een goede opvolging zal gebeuren van de afspraken 
in de erfpachtovereenkomst. 
 
Raadslid Bianca Veraart (SP.a) steunt op haar beurt dit voorstel. Ook zij wenst een goed toeicht 
op de investeringen door de Vlaamse overheid. Ze vraagt zich wel af waarom er een aantal 
overeenkomsten met gebruikers van gronden toch zijn opgenomen in de 
ontwerpovereenkomst. 
 
De voorzitter antwoordt dat dit werd overgenomen uit de bestaande huurovereenkomst. Het 
bestuur bewandelt de weg van de geleidelijkheid. 
 
Raadslid Hans De Schepper (GROEN) sluit zich aan bij de steun van de andere raadsleden. 
Hij vraagt zich wel af waarom het punt vooraf niet werd besproken in de milieuraad. 
 
Schepen van milieu Maarten De Bock (CD&V) antwoordt dat dit vroeger wel besproken werd 
op de milieuraad. Enkel de finale opmerkingen zijn niet ter sprake gekomen in de milieuraad. 
 
Raadslid Hans De Schepper (GROEN) vraagt zich af op welke basis de afspraken zullen 
worden gecheckt door het gemeentebestuur. 
 
De voorzitter verwijst naar het artikel 4 van de overeenkomst. Hierin staat duidelijk beschreven 
dat er jaarlijks een overlegvergadering moet worden georganiseerd. Het zou misschien 
interessant zijn om op jaarlijkse basis een toelichting te krijgen van deze afspraken door een 
vertegenwoordiger van het Agentschap Natuur en Bos. 
 
Raadslid Clarisse De Rydt (N-VA) vraagt of de nieuwe boswachter zich zal vestigen in de 
woning van de vorige boswachter aan De Vroente. 
 
De voorzitter antwoordt dat de nieuwe boswachter Jef De Winter afkomstig is uit Nieuwmoer 
en dat hij momenteel woont in Appels bij Dendermonde. Hij legt voorlopig het traject 
Dendermonde – Kalmthout dagelijks af met de fiets of motor. 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
Gelet op de huidige huurovereenkomst voor de Kalmthoutse Heide van 24 juni 1968 tussen 
de gemeente Kalmthout en de Belgische staat, en ingevolgde de staatshervorming de 
Vlaamse overheid; 
 
Overwegende dat de lopende huurovereenkomst voor de Kalmthoutse Heide op 31 
december 2017 eindigt; 
  
Overwegende dat de continuïteit moet bewaard blijven; 
 



                    

11 / 30 

 

 

Overwegende dat het gemeentebestuur het beheer van de Kalmthoutse Heide verder wil 
laten opnemen door het Vlaamse gewest, Agentschap Natuur en Bos (Herman Teirlinck-
gebouw, Havenlaan 88 bus 75 te 1000 Brussel); 
 
Overwegende dat beide partijen de modaliteiten voor beheer van de Kalmthoutse Heide 
wensen te regelen via een erfpachtovereenkomst; 
 
Gelet op het ontwerp van erfpachtovereenkomst;  
 
Gehoord de voorzitter; 
 
BESLUIT: met 23 jastemmen van Jan Oerlemans, Maggy Beyers, David Cleiren, Jozef 
Duerloo, Clarisse De Rydt, Sigrid Van Heybeeck, Nick Brosens, Veerle De Block, Pieter 
Brosens, Jan Van Esbroeck, Hans De Schepper, Bianca Veraart, Stijn de Koning, Dirk Van 
Peel, Stefanie Van Looveren, Didier Van Aert, René Francken, Wies Peeters, Silke 
Lathouwers, Sandra Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De Bock en Lukas 
Jacobs. 
 
Artikel 1.- 
De gemeenteraad keurt het ontwerp van erfpachtovereenkomst voor het beheer van de 
Kalmthoutse Heide tussen het gemeentebestuur van Kalmthout en het Vlaamse gewest, 
Agentschap Natuur en Bos, goed. 
 
Deze erfpachtovereenkomst gaat hierbij integraal als bijlage. 
 
Art. 2.- 
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van onderhavige 
erfpachtovereenkomst. 
 
6. Goedkeuring van de notariële ontwerpakte voor de kosteloze grondafstand in de 
Pastorijdreef. 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
Gelet op de aanvraag tot het bekomen van een verkavelingsvergunning, ingediend bij het 
college van burgemeester en schepenen op 27 augustus 2015 door landmeter-expert Jan 
Winkeler (Achterbroeksteenweg 60 te Kalmthout) voor de consoorten Vergouwen strekkende 
tot een aanvraag voor de verkaveling van een eigendom in 2 percelen, bestemd voor 
halfopen bebouwing langsheen de Pastorijdreef 17 (kadastraal bekend als Afdeling 2, sectie 
C, 841 Y/deel); 
 
Overwegende dat het hierboven vermelde eigendom zich situeert in woongebied; 
 
Gelet op de verkavelingsvergunning afgeleverd door het schepencollege op 28 december 
2015 voor de verkaveling van een eigendom in 2 percelen, bestemd voor halfopen 
bebouwing langsheen de Pastorijdreef 17; dat als voorwaarde in de verkavelingsvergunning 
werd opgelegd dat een repel grond gelegen tussen de huidige en de ontworpen rooilijn welke 
gelegen is op 6m uit de as van de weg, met een oppervlakte van 35m² langsheen de 
Pastorijdreef, kosteloos wordt overgedragen aan de gemeente Kalmthout; dat deze kosteloze 
overdracht moet gebeuren vooraleer de verkaveling wordt uitgevoerd of één perceel te koop 
wordt aangeboden;  
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Gelet op het verkavelingsplan van 13 januari 2016 zoals opgesteld door landmeter-expert Jan 
Winkeler uit Kalmthout; 
 
Overwegende dat de notariële ontwerpakte opgesteld door de geassocieerde notarissen De 
Boungne en Dejongh uit Kalmthout voor de kosteloze grondafstand betrekking heeft op een  
repel grond gelegen tussen de huidige en de ontworpen rooilijn die gelegen is op 6m uit de as 
van de weg, langsheen de Pastorijdreef (thans kadastraal bekend als Afdeling 2, sectie C, 
deel van nummer 841/Y/P0000) met een opgemeten oppervlakte van 35m², op het 
verkavelingsplan opgenomen als lot 3; 
 
Overwegende dat deze grondafstand gratis zal gebeuren en dat deze verkrijging door het 
gemeentebestuur zal gebeuren om ingelijfd te worden in het openbaar domein voor openbare 
wegenis; 
 
BESLUIT: met 23 jastemmen van Jan Oerlemans, Maggy Beyers, David Cleiren, Jozef 
Duerloo, Clarisse De Rydt, Sigrid Van Heybeeck, Nick Brosens, Veerle De Block, Pieter 
Brosens, Jan Van Esbroeck, Hans De Schepper, Bianca Veraart, Stijn de Koning, Dirk Van 
Peel, Stefanie Van Looveren, Didier Van Aert, René Francken, Wies Peeters, Silke 
Lathouwers, Sandra Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De Bock en Lukas 
Jacobs. 
 

Artikel 1.-  
De notariële ontwerpakte zoals opgesteld door geassocieerde notarissen De Boungne en 
Dejongh uit Kalmthout voor de kosteloze grondafstand door de consoorten Bastiaenssen van 
een repel grond gelegen tussen de huidige en de ontworpen rooilijn welke gelegen is op 6m 
uit de as van de weg, langsheen de Pastorijdreef (thans kadastraal bekend als Afdeling 2, 
sectie C, deel van nummer 841/Y/P0000) met een opgemeten oppervlakte van 35m², wordt 
goedgekeurd. 
 
Art. 2.- 
Een kopie van deze beslissing wordt bezorgd aan de geassocieerde notarissen De Boungne 
en Dejongh uit Kalmthout. 
 
PERSONEEL. 
 
7. Goedkeuring van de aanpassingen aan de rechtspositieregeling voor het gemeente-
personeel. 
 
De voorzitter geeft het woord aan de gemeentesecretaris die dit punt toelicht. 
 
De gemeentesecretaris zegt dat er een aantal aanpassingen aan de rechtspositieregeling 
gebeuren op vraag van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur. Er gebeuren ook een aantal 
aanpassingen op basis van wettelijke of decretale wijzigingen. Dit werd overlegd tussen het 
gemeentebestuur en het OCMW-bestuur. Het protocol van akkoord werd zonder opmerkingen 
ondertekend door de vertegenwoordigers van de syndicale organisaties op 18 oktober 2017. 
Ondertussen werden de aanpassingen aan de rechtspositieregeling ook goedgekeurd op 25 
oktober 2017 door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. 
 
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 
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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 wet van 27 juni 2016 tot wijziging van de wet van 5 augustus 1978 houdende 
economische en budgettaire hervormingen in verband met de ambtshalve opruststelling na 
dagen afwezigheid wegens ziekte; 
 
Gelet op de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten en latere wijzigingen; 
 
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 27 maart 2017; 
 
Gelet op de opmerkingen op de rechtspositeregeling voor het gemeentepersoneel zoals 
goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 27 maart 2017 vanwege het Agentschap 
Binnenlands Bestuur – Afdeling lokale samenwerking, verzelfstandiging en personeel (Lange 
Kievitstraat 111-113, bus 10 te 2018 Antwerpen), toegekomen op het gemeentebestuur op 16 
mei 2017 en op het OCMW van Kalmthout op 21 juni 2017; 
 
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 18 oktober 2017 
zich akkoord verklaarden met deze aanpassingen aan de rechtspositieregeling voor het 
gemeentepersoneel; 
 
Gelet op het voorstel van het schepencollege om de aanpassing aan de rechtspositieregeling 
voor het gemeentepersoneel van Kalmthout goed te keuren; 
 
BESLUIT: met 23 jastemmen van Jan Oerlemans, Maggy Beyers, David Cleiren, Jozef 
Duerloo, Clarisse De Rydt, Sigrid Van Heybeeck, Nick Brosens, Veerle De Block, Pieter 
Brosens, Jan Van Esbroeck, Hans De Schepper, Bianca Veraart, Stijn de Koning, Dirk Van 
Peel, Stefanie Van Looveren, Didier Van Aert, René Francken, Wies Peeters, Silke 
Lathouwers, Sandra Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De Bock en Lukas 
Jacobs. 
 
Artikel 1.- 
De gemeenteraad keurt de aanpassingen aan de rechtspositieregeling voor het 
gemeentepersoneel van Kalmthout goed. 
 
Art. 2.- 
De aangepaste rechtspositieregeling treedt in werking op 1 december 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. 
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INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING. 
 
8. Dienstverlenende vereniging IKA: goedkeuring van de kapitaalverhoging. 
 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij het intergemeentelijk samenwerkings-
verband IKA; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente wordt opgeroepen in te tekenen op kapitaalverhogingen van 
IKA per aangetekend schrijven van 17/10/2017;  
 
Gelet op het voorstel van incorporatie van reserves; 
 
Gelet op het voorstel van liquidatie van de rekening courant; 
 
Overwegende dat de Raad van Bestuur van IKA op 9 oktober 2017 heeft besloten over te gaan 
tot een kapitaalverhoging ter dekking van de reeds in opdracht van de gemeenten verworven 
financieel vaste activa; 
 
Overwegende dat de kapitaalverhoging wordt georganiseerd om de namens de gemeenten 
aangehouden financieel vaste activa ook in de gemeentelijke boekhouding te kunnen 
opvolgen; 
 
Overwegende dat naar aanleiding van de kapitaalverhoging de overtollige reserves uitgekeerd 
zullen worden bij wijze van tussentijds dividend; 
 
Gelet op het nieuwe gemeentedecreet; 
 
BESLUIT: met 22 jastemmen van Jan Oerlemans, Maggy Beyers, David Cleiren, Jozef 
Duerloo, Clarisse De Rydt, Sigrid Van Heybeeck, Nick Brosens, Veerle De Block, Pieter 
Brosens, Jan Van Esbroeck, Bianca Veraart, Stijn de Koning, Dirk Van Peel, Stefanie Van 
Looveren, Didier Van Aert, René Francken, Wies Peeters, Silke Lathouwers, Sandra 
Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De Bock en Lukas Jacobs en 1 onthouding 
van Hans De Schepper. 
 
Artikel 1.- 
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan: 

- het voorstel van  kapitaalverhoging voor een totaalbedrag van € 15.564.109,72; 
- de incorporatie van reserves voor een totaal bedrag van € 15.121.602,01; 
- de aanwending en storting van de rekening courant voor een totaalbedrag van € 

13.722.384,55; 
- de storting van de overtollige reserves bij wijze van tussentijds dividend voor een 

totaalbedrag van € 8.331.077,92. 
 
Art. 2.- 
De gemeenteraad beslist om in te tekenen op: 
18  aandelen KG 4a voor een nominaal bedrag van 53.525,34 Euro 
3 aandelen KG 4b voor een nominaal bedrag van 59.634,00 Euro 
1 aandelen KG 4c voor een nominaal bedrag van 38.940,00 Euro 
8 aandelen KG 5e voor een nominaal bedrag van 3.558,64 Euro 
1.919 aandelen KG 6b voor een nominaal bedrag van 95.950,00 Euro 
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24 aandelen KG 9c voor een nominaal bedrag van 12.000,00 Euro 
4 aandelen KG 9c voor een nominaal bedrag van 2.000,00 Euro 
12 aandelen KG 10 voor een nominaal bedrag van 6.000,00 Euro 
 
voorgaande te volstorten door incorporatie van reserves voor een bedrag van 271.607,98 euro  
 
IKA te verzoeken de rekening courant te lichten; 
 
IKA te verzoeken het aan de gemeente cash uitkeerbaar bedrag nav incorporatie reserves en 
liquidatie rekening courant voor een bedrag van 353.655,93 euro te storten aan de gemeente 
voor 31/12; 
 
Art. 3.- 
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van de hierbij 
genomen beslissing en er onder meer kennis van te geven aan IKA, p/a  INTERMIXT 
Ravensteingalerij 4 b 2 , 1000 Brussel en aan de Vlaamse minister van Binnenlandse 
Aangelegenheden. 
 
9. Opdrachthoudende vereniging Water-link: goedkeuring van de agendapunten en vaststelling 
van het mandaat voor de buitengewone algemene vergadering van 21 december 2017. 
 
Gelet op het feit dat de gemeente deelgenoot is van de opdrachthoudende vereniging Water-
link;  
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;  
 
Gelet op de oproepingsbrief van 31 oktober 2017 voor de buitengewone algemene 
vergadering van de  opdrachthoudende vereniging Water-link, die plaatsvindt op 21 
december 2017 om 16.00 uur in de kantoren van de vereniging, Mechelsesteenweg 66 te 
2018 Antwerpen met als agenda: 
Begroting 2018 en overzicht van de te ontwikkelen activiteiten in 2018 binnen de strategie 
2016-22 – goedkeuring. 
Varia en mededelingen; 
 
Gelet op de statuten van Water-link;  
 
Overwegende dat het artikel 44 van voormeld decreet bepaalt dat de benoemingsprocedure 
met de vaststelling van het mandaat van de afgevaardigde dient te worden herhaald voor 
elke algemene vergadering;  
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26 mei 2014 met betrekking tot de aanduiding van 
raadslid David Cleiren als vertegenwoordiger en raadslid Jef Duerloo als plaatsvervangend 
vertegenwoordiger van de gemeente voor alle algemene vergaderingen van de 
opdrachthoudende vereniging Water-link die georganiseerd worden tot en met 31 december 
2018; 
 
Overwegende dat de vertegenwoordiger van de gemeente, die bij afzonderlijke beraadslaging 
werd aangeduid, binnen de perken van zijn mandaat in naam van de gemeente de nodige 
beslissingen dient te nemen betreffende de punten van de agenda’s van deze vergaderingen; 
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BESLUIT: met 22 jastemmen van Jan Oerlemans, Maggy Beyers, David Cleiren, Jozef 
Duerloo, Clarisse De Rydt, Sigrid Van Heybeeck, Nick Brosens, Veerle De Block, Pieter 
Brosens, Jan Van Esbroeck, Bianca Veraart, Stijn de Koning, Dirk Van Peel, Stefanie Van 
Looveren, Didier Van Aert, René Francken, Wies Peeters, Silke Lathouwers, Sandra 
Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De Bock en Lukas Jacobs en 1 onthouding 
van Hans De Schepper. 
 
Artikel 1.-  
De gemeenteraad neemt kennis van de agenda voor de buitengewone algemene vergadering 
van de opdrachthoudende vereniging Water-link van 21 december 2017 en verleent er 
goedkeuring aan. 
 
Art. 2.-   
Bovengenoemde vertegenwoordiger of bij belet bovengenoemde plaatsvervanger wordt 
gemandateerd om op de buitengewone algemene vergadering van Water-link van 21 
december 2017 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te 
handelen en te beslissen conform de beslissingen die door de gemeenteraad zijn genomen 
over de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Water-link van 21 
december 2017 en verder al het nodige te doen voor de afwerking van de volledige agenda. 
 
Art. 3.- 
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en 
in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan het intergemeentelijk samenwerkings-
verband Water-link ov, Mechelsesteenweg 66 te 2018 Antwerpen. 
 
10. Opdrachthoudende vereniging Water-link: goedkeuring van de agendapunten en 
vaststelling van het mandaat voor de buitengewone algemene vergadering van 15 januari 
2018. 
 
Gelet op het feit dat de gemeente deelgenoot is van de opdrachthoudende vereniging Water-
link;  
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;  
 
Gelet op de oproepingsbrief van 13 oktober 2017 voor de buitengewone algemene vergadering 
van de opdrachthoudende vereniging Water-link, die plaatsvindt op 15 januari 2018 om 16.30 
uur in de kantoren van de vereniging, Mechelsesteenweg 66 te 2018 Antwerpen met als 
agenda: 

1. Fusievoorstel en andere stukken vermeld in artikel 720 van het Wetboek van 
Vennootschappen. 

2. Met fusie gelijkgestelde overname van het gehele vermogen van de vennootschap 
Induss NV door Water-link. 

3. Varia en mededelingen; 
 
Gelet op de statuten van Water-link;  
 
Overwegende dat het artikel 44 van voormeld decreet bepaalt dat de benoemingsprocedure 
met de vaststelling van het mandaat van de afgevaardigde dient te worden herhaald voor elke 
algemene vergadering;  
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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; 
 
Overwegende dat de vertegenwoordiger van de gemeente, die bij afzonderlijke beraadslaging 
werd aangeduid, binnen de perken van zijn mandaat in naam van de gemeente de nodige 
beslissingen dient te nemen betreffende de punten van de agenda’s van deze vergaderingen; 
 
BESLUIT: met 22 jastemmen van Jan Oerlemans, Maggy Beyers, David Cleiren, Jozef 
Duerloo, Clarisse De Rydt, Sigrid Van Heybeeck, Nick Brosens, Veerle De Block, Pieter 
Brosens, Jan Van Esbroeck, Bianca Veraart, Stijn de Koning, Dirk Van Peel, Stefanie Van 
Looveren, Didier Van Aert, René Francken, Wies Peeters, Silke Lathouwers, Sandra 
Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De Bock en Lukas Jacobs en 1 onthouding 
van Hans De Schepper. 
 
Artikel 1.-  
De gemeenteraad neemt kennis van de agenda voor de buitengewone algemene vergadering 
van de opdrachthoudende vereniging Water-link van 15 januari 2018 en verleent er 
goedkeuring aan. 
 

Art. 2.-   
Bovengenoemde vertegenwoordiger of bij belet bovengenoemde plaatsvervanger wordt 
gemandateerd om op de buitengewone algemene vergadering van Water-link van 15 januari 
2018 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen 
en te beslissen conform de beslissingen die door de gemeenteraad zijn genomen over de 
agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Water-link van 15 januari 2018  
en verder al het nodige te doen voor de afwerking van de volledige agenda. 
 

Art. 3.- 
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en 
in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan het intergemeentelijk samenwerkings-
verband Water-link ov, Mechelsesteenweg 66 te 2018 Antwerpen. 
 
11. Opdrachthoudende vereniging Water-link: goedkeuring van de agendapunten en 
vaststelling van het mandaat voor de buitengewone algemene vergadering van 15 januari 
2018. 
 
Gelet op het feit dat de gemeente deelgenoot is van de opdrachthoudende vereniging Water-
link;  
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;  
 
Gelet op de oproepingsbrief van 13 oktober 2017 voor de buitengewone algemene vergadering 
van de  opdrachthoudende vereniging Water-link, die plaatsvindt op 15 januari 2018 om 16.00 
uur in de kantoren van de vereniging, Mechelsesteenweg 66 te 2018 Antwerpen met als 
agenda: 

1. Fusievoorstel en andere stukken vermeld in het artikel 720 van het Wetboek van 
Vennootschappen. 
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2. Met fusie gelijkgestelde overname van het gehele vermogen van de vennootschap Rio-
Link NV door Water-link. 

3. Varia en mededelingen; 
 
Gelet op de statuten van Water-link;  
 
Overwegende dat het artikel 44 van voormeld decreet bepaalt dat de benoemingsprocedure 
met de vaststelling van het mandaat van de afgevaardigde dient te worden herhaald voor elke 
algemene vergadering;  
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26 mei 2014 met betrekking tot de aanduiding van 
raadslid David Cleiren als vertegenwoordiger en raadslid Jef Duerloo als plaatsvervangend 
vertegenwoordiger van de gemeente voor alle algemene vergaderingen van de 
opdrachthoudende vereniging Water-link die georganiseerd worden tot en met 31 december 
2018; 
 
Overwegende dat de vertegenwoordiger van de gemeente, die bij afzonderlijke beraadslaging 
werd aangeduid, binnen de perken van zijn mandaat in naam van de gemeente de nodige 
beslissingen dient te nemen betreffende de punten van de agenda’s van deze vergaderingen; 
 
BESLUIT: met 22 jastemmen van Jan Oerlemans, Maggy Beyers, David Cleiren, Jozef 
Duerloo, Clarisse De Rydt, Sigrid Van Heybeeck, Nick Brosens, Veerle De Block, Pieter 
Brosens, Jan Van Esbroeck, Bianca Veraart, Stijn de Koning, Dirk Van Peel, Stefanie Van 
Looveren, Didier Van Aert, René Francken, Wies Peeters, Silke Lathouwers, Sandra 
Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De Bock en Lukas Jacobs en 1 onthouding 
van Hans De Schepper. 
 
Artikel 1.-  
De gemeenteraad neemt kennis van de agenda voor de buitengewone algemene vergadering 
van de opdrachthoudende vereniging Water-link van 15 januari 2018 en verleent er 
goedkeuring aan. 
 
Art. 2.-   
Bovengenoemde vertegenwoordiger of bij belet bovengenoemde plaatsvervanger wordt 
gemandateerd om op de buitengewone algemene vergadering van Water-link van 15 januari 
2018 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen 
en te beslissen conform de beslissingen die door de gemeenteraad zijn genomen over de 
agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Water-link van 15 januari 2018  
en verder al het nodige te doen voor de afwerking van de volledige agenda. 
 

Art. 3.- 
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en 
in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan het intergemeentelijk samenwerkings-
verband Water-link ov, Mechelsesteenweg 66 te 2018 Antwerpen. 
 
12. Opdrachthoudende vereniging IGEAN Milieu en Veiligheid: vaststelling van het mandaat 
van de vertegenwoordiger met betrekking tot de agendapunten van de buitengewone 
algemene vergadering van 20 december 2017. 
 
Gelet op het K.B. van 3 januari 1969 tot oprichting van de coöperatieve vennootschap 
Intercommunale Grondbeleid en Expansie Antwerpen, verder IGEAN cv genoemd; 
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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; 
 
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 nummer 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 de statutenwijziging en verlenging van IGEAN dienstverlening tot 21.06.2034, 
goedgekeurd tijdens de buitengewone algemene vergadering van 17 juni 2016, bevestigd bij 
het Ministerieel Besluit van 3 oktober 2016 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, 
Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding; 
 
Gelet op het lidmaatschap van de gemeente bij IGEAN dienstverlening; 
 

Gelet op het artikel 44 van het decreet en artikel 35 van de statuten bepalen dat er 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 strategie voor het volgende boekjaar worden besproken, alsook een door de 
raad van bestuur opgestelde begroting wordt voorgelegd; 
 
Gelet op de beslissing van de raad van bestuur van 25 oktober 2017 om de buitengewone 
algemene vergadering te organiseren in de burelen van IGEAN, gelegen aan de 
Doornaardstraat 60 te Wommelgem op woensdag 20 december 2017 om 19u met volgende 
dagorde: 

1. goedkeuring van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie  
voor 2018. 

2. goedkeuring van de begroting 2018. 
3. benoeming leden raad van bestuur. 
4. toetreding aanvaarden van politiezones en hulpverleningszones; 

 
Gelet op het schrijven van IGEAN dienstverlening van 27 oktober 2017 waarbij de uitnodiging 
voor de buitengewone algemene vergadering van woensdag 20 december 2017 werd 
overgemaakt, met de mededeling dat de volgende documenten via het infonet ter beschikking 
gesteld worden: 

1. een uittreksel uit de beslissing van de 420e raad van bestuur van 25 oktober 2017; 
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2. de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie in 2018; 
3. de begroting 2018; 
4. de cijfergegevens over de inwoners en het kapitaal; 

 
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; 
 
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; 
 
Gelet op de toelichting en bespreking van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te 
volgen strategie voor 2018 en van de begroting 2018 op het directiecomité van 20 september 
2017 en 11 oktober 2017 en op de raad van bestuur van 25 oktober 2017; 
 
BESLUIT: met 22 jastemmen van Jan Oerlemans, Maggy Beyers, David Cleiren, Jozef 
Duerloo, Clarisse De Rydt, Sigrid Van Heybeeck, Nick Brosens, Veerle De Block, Pieter 
Brosens, Jan Van Esbroeck, Bianca Veraart, Stijn de Koning, Dirk Van Peel, Stefanie Van 
Looveren, Didier Van Aert, René Francken, Wies Peeters, Silke Lathouwers, Sandra 
Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De Bock en Lukas Jacobs en 1 onthouding 
van Hans De Schepper. 
 
Artikel 1.- 
De gemeenteraad neemt kennis van de volledige dagorde van de buitengewone algemene 
vergadering van IGEAN dienstverlening die zal gehouden worden in de burelen van IGEAN, 
gelegen aan de Doornaardstraat 60 te Wommelgem op woensdag 20 december 2017 om 19u 
evenals van alle daarbij horende documenten en neemt op basis hiervan volgende 
beslissingen:  

1. een uittreksel uit de beslissing van de 420e raad van bestuur van 25 oktober 2017,  
2. de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie in 2018; 
3. de begroting 2018; 
4. de cijfergegevens over de inwoners en het kapitaal. 

 
Art. 2.- 
De vertegenwoordiger van de gemeente, die met een afzonderlijk besluit werd benoemd, wordt 
gemandateerd om op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN dienstverlening van 
20 december 2017 deel te nemen aan de bespreking over de in het artikel 1 vermelde 
agendapunten en te beraadslagen en te beslissen overeenkomstig dit besluit en verder al het 
nodige te doen om de volledige agenda af te werken. 
 
Art. 3.- 
Twee uittreksels van deze gemeenteraadsbeslissing zullen aan IGEAN dienstverlening worden 
bezorgd. 
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13. Dienstverlenende vereniging IGEAN dienstverlening: vaststelling van het mandaat van de 
vertegenwoordiger met betrekking tot de agendapunten van de buitengewone algemene 
vergadering op 20 december 2017. 
 
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, Binnenlands 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; 
 
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 123ste  bijeenkomst van de raad van bestuur van 25 oktober 2017 werd 
beslist om de buitengewone algemene vergadering over de activiteiten en de begroting 2018 
te organiseren op woensdag 20 december 2017 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:  
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1. Goedkeuren van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie in 
2018. 

2. Goedkeuren van de begroting 2018. 
3. Innovatiefonds – bepalen van de bijdrage. 
4. Benoemen van de leden van de adviescomités. 
5. Toetreding van de politiezones en de hulpverleningszones; 

 

Gelet op de beslissing genomen tijdens de 114e bijeenkomst van de raad van bestuur van 25 
oktober 2017 waarmee goedkeuring wordt gehecht aan de nota over de te ontwikkelen 
activiteiten en de te volgen strategie in 2018 evenals aan de begroting 2018 en aan de nota 
over het innovatiefonds; 
 
Gelet op het schrijven van IGEAN Milieu en Veiligheid van 27 oktober 2017 met de uitnodiging 
voor de buitengewone algemene vergadering van woensdag 20 december 2017 met de 
mededeling dat de volgende documenten via het infonet ter beschikking gesteld worden: 

5. een uittreksel uit de beslissing van de 123e raad van bestuur van 25 oktober 2017; 
6. de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie in 2018; 
7. de begroting 2018; 
8. 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; 
 

BESLUIT: met 22 jastemmen van Jan Oerlemans, Maggy Beyers, David Cleiren, Jozef 
Duerloo, Clarisse De Rydt, Sigrid Van Heybeeck, Nick Brosens, Veerle De Block, Pieter 
Brosens, Jan Van Esbroeck, Bianca Veraart, Stijn de Koning, Dirk Van Peel, Stefanie Van 
Looveren, Didier Van Aert, René Francken, Wies Peeters, Silke Lathouwers, Sandra 
Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De Bock en Lukas Jacobs en 1 onthouding 
van Hans De Schepper. 
 
Artikel 1.- 
De gemeenteraad neemt kennis van de volledige dagorde van de buitengewone algemene 
vergadering van IGEAN milieu & veiligheid die zal gehouden worden in de burelen van IGEAN, 
gelegen aan de Doornaardstraat 60 te Wommelgem op 20.12.2017 om 19 u 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  
            voor 2018. 
2. goedkeuren van de begroting 2018 
3. innovatiefonds – bepalen van de bijdrage 
4. benoemen leden adviescomités 
5. aanvaarden van de toetreding politiezones en hulpverleningszones. 
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Art. 2.- 
De vertegenwoordiger van de gemeente, die met een afzonderlijk besluit werd benoemd, wordt 
gemandateerd om op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN milieu & veiligheid 
van 20.12.2017 deel te nemen aan de bespreking over de in 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 kopieën van deze gemeenteraadsbeslissing zullen aan IGEAN Milieu en Veiligheid 
worden bezorgd. 
 
14. Opdrachthoudende vereniging PIDPA: vaststelling van het mandaat van de 
vertegenwoordiger met betrekking tot de agendapunten van de buitengewone algemene 
vergadering op 18 december 2017. 
 
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 uitnodiging van 16 oktober 2017 voor de buitengewone algemene vergadering van 
Pidpa die zal plaats hebben op maandag 18 december 2017 in het congrescentrum van het 
Aldhem Hotel, Jagersdreef 1 te 2280 Grobbendonk; 
 
Overwegende dat de agenda van de algemene vergadering van Pidpa van 18 december 2017 
volgende agendapunten bevat: 

1. Nazicht van de volmachten/raadsbesluiten voor de afgevaardigden. 
2. Begroting 2018 met kennisgeving van de te ontwikkelen activiteiten en te volgen 

strategieën in 2018. 
3. Benoeming(en). 
4. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering. 

 
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; 
 
BESLUIT: met 22 jastemmen van Jan Oerlemans, Maggy Beyers, David Cleiren, Jozef 
Duerloo, Clarisse De Rydt, Sigrid Van Heybeeck, Nick Brosens, Veerle De Block, Pieter 
Brosens, Jan Van Esbroeck, Bianca Veraart, Stijn de Koning, Dirk Van Peel, Stefanie Van 
Looveren, Didier Van Aert, René Francken, Wies Peeters, Silke Lathouwers, Sandra 
Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De Bock en Lukas Jacobs en 1 onthouding 
van Hans De Schepper. 
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Artikel 1.- 
De gemeenteraad neemt akte van de strategieën en de te ontwikkelen activiteiten van Pidpa 
met betrekking tot het boekjaar 2018. 
 
Art. 2.- 
De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de door de raad van bestuur van Pidpa 
voorgelegde begroting 2018 en het toelichtend verslag. 
 
Art. 3.-   
Aan de vertegenwoordiger wordt de opdracht gegeven om op de algemene vergadering van 
18 december 2017, 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. 4.- 
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. 
 

15. Dienstverlenende vereniging CIPAL: vaststelling van het mandaat van de 
vertegenwoordiger met betrekking tot de agendapunten van de algemene vergadering op 15 
december 2017. 
 
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van de dienstverlenende vereniging CIPAL 
(hierna kortweg “CIPAL”); 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en in het bijzonder de artikelen 19 tot en met 
43 inzake de werking en de bevoegdheid van de gemeenteraad; 
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna 
kortweg “DIS”); 
 
Gelet op de statuten van CIPAL; 
 
Overwegende dat het artikel 35 van de statuten van CIPAL bepaalt dat de benoemings-
procedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor 
elke algemene vergadering; 
 
Gelet op de buitengewone algemene vergadering van CIPAL die plaatsvindt op vrijdag 15 
december 2017 om 10.30 uur in het seminariecomplex De Vesten, Kanaalweg 6/1, 2430 
Laakdal, waarbij tevens de mogelijkheid geboden wordt om de algemene vergadering op 
afstand bij te wonen via videoconferencing in het seminariecentrum Aula Schaubroeck, 
Steenweg Deinze 154, 947; 
 
Gelet op de oproepingsbrief van 10 oktober 2017 met de agenda van de buitengewone 
algemene vergadering van 15 december 2017 die volgende agendapunten bevat: 
 
1. Bespreking en goedkeuring van de begroting voor het boekjaar 2018 met inbegrip van 

de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie. 
2. Wijziging van de naam van de vereniging “CIPAL” naar “Cipal” en bijgevolg wijziging 

van het artikel 1 van de statuten. 
3. Verplaatsing van de zetel naar 2440 Geel, Winkelom 4 en bijgevolg wijziging van de 

eerste zin van het artikel 5 van de statuten. 
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4. Wijziging van de eerste zin van het artikel 2 van de statuten om deze zin te vervangen 
door volgende zin: 

“Naast gemeenten en provincies kunnen uitsluitend aan de vereniging 
deelnemen: autonome gemeentebedrijven, openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn en hun verenigingen, in zoverre die uitsluitend uit 
openbare rechtspersonen bestaan, en andere samenwerkingsverbanden, 
opgericht volgens de bepalingen van het Vlaams Decreet van 6 juli 2001 
houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna aangeduid als "het 
decreet"), politiezones, hulpverleningszones, alsook elke andere persoon 
waarvan de deelname decretaal is toegestaan.” 

5. Wijziging aan het artikel 4bis van de statuten, om er §2 te vervangen door volgende 
tekst: 

“§2. De vereniging kan overeenkomstig de ter zake geldende decretale 
voorschriften in eigen naam en voor eigen rekening overgaan tot de 
onteigeningen die noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van haar 
doelstellingen.” 

6. Wijziging van het artikel 7 van de statuten om dit artikel te vervangen door volgende 
tekst: 

“De toetreding van een nieuwe deelnemer is afhankelijk van een daartoe 
strekkende beslissing van het daartoe bevoegde orgaan, dat in het geval van 
gemeenten of provincies wordt genomen op basis van een onderzoek, 
eventueel vergelijkend in de mate er zich verschillende beheersvormen reëel 
aanbieden. Een toetredingsbeslissing kan niet genomen worden in de loop van 
het jaar waarin verkiezingen voor een algehele vernieuwing van de 
gemeenteraden worden georganiseerd. 
Deze beslissing dient door de algemene vergadering van de vereniging te 
worden aanvaard. Aan een toetreding kan geen terugwerkende kracht worden 
verleend.” 

7. Wijziging van de eerste twee zinnen van het artikel 9 van de statuten om deze zinnen 
te vervangen door volgende tekst: 

“De deelnemer die op enig decretaal toegestaan moment uit de vereniging treedt 
(hierna ook de “uittredende” deelnemer) of de uitgesloten deelnemer (hierna ook 
de “uitgesloten” deelnemer) kan de vereffening van de vereniging niet vorderen.  
De uittredende deelnemer kan enkel aanspraak maken op zijn aandeel aan 
nominale waarde in de vereniging zoals dat blijkt uit de balans van het boekjaar 
waarin deze uittreding heeft plaatsgehad.” 

8. Wijziging van het artikel 13 van de statuten om dit artikel te vervangen door volgende 
tekst: 

“§1.  De bedragen die bij de toetreding moeten worden onderschreven door 
de deelnemers, worden bepaald door de algemene vergadering. 
§2.  Het maatschappelijk kapitaal wordt bij de plaatsing volledig in speciën 
gestort. De algemene vergadering kan evenwel ook, ten belope van een door 
haar aanvaard bedrag, de inbreng in kapitaal aanvaarden van andere materiële 
of immateriële goederen die dienstig zijn voor het realiseren van de 
doelstellingen van de vereniging, zoals onder meer meubilair, programma’s, 
cliënteel, know-how en lopende verbintenissen voor zover deze naar 
economische maatstaven kunnen worden gewaardeerd, met uitsluiting van 
verplichtingen tot het verrichten van werk of diensten. Die andere materiële of 
immateriële inbrengen worden gewaardeerd op grond van een verslag van de 
commissaris. 
§3.  In elk jaar dat volgt op het jaar van de verkiezingen voor een algehele 
vernieuwing van de gemeenteraden, kan door de raad van bestuur besloten 
worden om het kapitaal te verhogen met het oog op de correctie van de 
verhoudingen tussen de aandelen die de verschillende deelnemers aanhouden.” 



                    

26 / 30 

 

 

9. Wijziging aan het artikel 15 van de statuten, om er in §2, na de eerste zin volgende zin 
toe te voegen: 

“De bestuurders vertegenwoordigen alle deelnemers.” 
10. Wijziging aan het artikel 16, §2 van de statuten om er na de eerste zin volgende zinsdeel 

te schrappen: 
“-  op verzoek, naar gelang van het geval, van de provincieraad, van de 

gemeenteraad of van de raad van bestuur, respectievelijk het 
bestuursorgaan, die c.q. hen heeft voorgedragen en voor zover een nieuwe 
kandidaat werd voorgedragen te hunner vervanging” 

11. Afschaffing met ingang van 1 januari 2019 van het adviescomité - schrapping van het 
artikel 25bis van de statuten. 

12. Wijziging aan het artikel 36, §1 van de statuten, om er na de laatste zin volgende lid toe 
te voegen: 

“Is het aantal vertegenwoordigde stemmen onvoldoende om geldig te 
beraadslagen en te beslissen, geldt een termijn van 30 kalenderdagen om een 
nieuwe algemene vergadering bijeen te roepen.” 

13. Wijziging aan de statuten om er in fine een nieuw hoofdstuk in te voegen, houdende 
volgende tijdelijke en overgangsbepalingen: 

“HOOFDSTUK VI. – Tijdelijke en overgangsbepalingen 
Artikel 48 
De provincies treden uiterlijk op 31 december 2018 uit. De provinciale aandelen 
worden overgenomen of vernietigd tegen een tussen de partijen overeen te 
komen waarde van de overnameprijs of het scheidingsaandeel. 
§1.  Van zodra de provincies niet langer deelnemen in de vereniging, worden 
volgende bepalingen van de statuten van rechtswege opgeheven: 
Artikel 2, eerste lid de woorden “en provincies”; 
Artikel 7, eerste lid de woorden “of provincies 
Artikel 15, §2, eerste lid, eerste gedachtestreepje; 
Artikel 23, §2, eerste lid, de woorden “en van de provincieraadsleden op de 
griffie van de provinciehuizen van de aangesloten provincies”; 
Artikel 23, §3 de woorden “en provincies”, de woorden “of van de provincieraad” 
en de woorden “en provincies”; 
Artikel 35, zesde lid “Iedere provincie mag zich slechts door één 
vertegenwoordiger laten vertegenwoordigen. Desgewenst kan iedere provincie 
ook één of meer plaatsvervanger(s) met vermelding van hun onderlinge 
rangorde aanduiden.” 
Artikel 40, zevende lid de woorden “in de provinciehuizen van de deelnemende 
provincies” 
§2.  Van zodra de provincies niet langer deelnemen in de vereniging, wordt 
in artikel 15, §1 het getal “vijfentwintig” vervangen door “tweeëntwintig”. 
§3.  Er wordt volmacht verleend aan de Raad van Bestuur om de statuten te 
coördineren van zodra de wijzigingen bedoeld in de twee voorgaande 
paragrafen plaatsvinden.” 

14. Wijzigingen aan het opschrift van de statuten om deze in overeenstemming te brengen 
met de genomen besluiten. 

15. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemer(s). 
16. Statutaire ontslagen en benoemingen 
17. Machten te verlenen tot uitvoering van de genomen besluiten. 
 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 23 oktober 2017 tot goedkeuring van de 
agendapunten 2 tot en met 14  met betrekking tot het ontwerp van statutenwijziging van CIPAL 
overeenkomstig het op 13 september 2017 aan de deelnemers verstuurde ontwerp; 
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Gelet op de toelichtende nota bij de overige agendapunten 1, 15, 16 en 17 van de 
buitengewone algemene vergadering; 
 
Gelet op het voorstel van de raad van bestuur van CIPAL; 
 
Overwegende dat geen redenen voorhanden zijn om goedkeuring van de agendapunten 1, 15, 
16 en 17 te weigeren; 
 
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 22 jastemmen van Jan Oerlemans, Maggy Beyers, David Cleiren, Jozef 
Duerloo, Clarisse De Rydt, Sigrid Van Heybeeck, Nick Brosens, Veerle De Block, Pieter 
Brosens, Jan Van Esbroeck, Bianca Veraart, Stijn de Koning, Dirk Van Peel, Stefanie Van 
Looveren, Didier Van Aert, René Francken, Wies Peeters, Silke Lathouwers, Sandra 
Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De Bock en Lukas Jacobs en 1 onthouding 
van Hans De Schepper. 
 
Artikel 1.-  
Op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota verleent de gemeenteraad zijn 
goedkeuring aan de agendapunten 1, 15, 16 en 17 van de buitengewone algemene 
vergadering van CIPAL van 15 december 2017, zoals overgemaakt per e-mail van 17 oktober 
2017. 
 
Art. 2.- 
Bovengenoemde vertegenwoordiger of bij belet bovengenoemde plaatsvervanger wordt 
gemandateerd om op de buitengewone algemene vergadering van CIPAL van 15 december 
2017 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen 
en te beslissen conform de beslissingen die door de gemeenteraad zijn genomen over de 
agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van CIPAL van 15 december 2017 
en verder al het nodige te doen voor de afwerking van de volledige agenda. 
 
Art. 3.- 
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en 
in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan CIPAL. 
 
16. Intergemeentelijke vereniging PONTES: vaststelling van het mandaat van de vertegen-
woordiger van de gemeente met betrekking tot de algemene vergadering van 20 december 
2017. 
 
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 20 december 2017; 



                    

28 / 30 

 

 

Overwegende dat de agenda van de algemene vergadering van PONTES van 20 december 
2017 volgende agendapunten bevat: 

1. Algemene vergadering: verslag 14 juni 2017 – goedkeuring; 
2. Beleid: beleidsnota 2018 – goedkeuring; 
3. Financiën: budget 2018 – goedkeuring; 
4. 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 20 december 2017; 
 
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 22 jastemmen van Jan Oerlemans, Maggy Beyers, David Cleiren, Jozef 
Duerloo, Clarisse De Rydt, Sigrid Van Heybeeck, Nick Brosens, Veerle De Block, Pieter 
Brosens, Jan Van Esbroeck, Bianca Veraart, Stijn de Koning, Dirk Van Peel, Stefanie Van 
Looveren, Didier Van Aert, René Francken, Wies Peeters, Silke Lathouwers, Sandra 
Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De Bock en Lukas Jacobs en 1 onthouding 
van Hans De Schepper. 
 
Artikel 1.-   
De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan de agenda van de algemene vergadering van 
PONTES van 20 december 2017, die bestaat uit de volgende agendapunten: 

1. Algemene vergadering: verslag 14 juni 2017 – goedkeuring; 
2. Beleid: beleidsnota 2018 – goedkeuring; 
3. Financiën: budget 2018 – goedkeuring; 
4. Varia en rondvraag. 
 

Art. 2.-  
De voorstellen van beslissingen worden goedgekeurd en de vertegenwoordiger van de 
gemeente wordt opgedragen om zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de besluiten van de 
gemeenteraad inzake onderhavige 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. 
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GOEDKEURING VAN HET VERSLAG. 
 
17. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 23 oktober 2017 van de 
gemeenteraad. 
 
Raadslid Bianca Veraart (SP.a) wijst op een anomalie in het verslag op pagina 7. De zinsnede 
“en Selab” wordt verwijderd uit het verslag. De raad gaat hiermee akkoord. 
 
Na aanpassing wordt het verslag van de vergadering van 23 oktober 2017 van de 
gemeenteraad unaniem goedgekeurd. 
 
MONDELINGE VRAGEN. 
 
1. Raadslid David Cleiren (N-VA) meldt aan de raadsleden dat hij ontslag neemt als raadslid. 
Hij verwijst naar het feit dat zijn drukke bezigheden als kabinetsmedewerker veel tijd vergen. 
Daarnaast wenst hij ook meer tijd te besteden aan het besturen van de familiale vennootschap. 
Door tijdsgebrek ziet hij zich dan ook genoodzaakt om een stap terug te zetten uit de lokale 
politiek. Hij dankt iedereen voor de fijne samenwerking. 
 
Raadslid Jan Van Esbroeck (N-VA) wenst David Cleiren hartelijk te danken voor de geleverde 
inspanningen en wenst hem succes in al zijn nieuwe uitdagingen. 
 
De voorzitter voegt er namens het college van burgemeester en schepenen nog aan toe dat 
ook hij dankbaar is voor de inspanningen. Hij vindt het een verrassende beslissing. David heeft 
zich sinds zijn lidmaatschap van de gemeentelijke jeugdraad steeds ingezet voor de lokale 
gemeenschap en het algemeen belang. Hij was een aangename collega die stond voor zijn 
overtuiging. Hij was kordaat maar steeds hoffelijk en vriendelijk. Hij wenst hem succes in zijn 
verdere loopbaan zowel in Brussel als in Kalmthout. Nu hij actief zal worden in de 
vastgoedsector zal de voorzitter zich met plezier vrijmaken om een cola zero te degusteren op 
een later aangenaam moment. 
 
Raadslid Stijn de Koning (CD&V) sluit zich namens de CD&V-fractie aan bij de vorige sprekers. 
 
2. Raadslid Jef Duerloo (N-VA) vraagt waar de te restaureren beelden van de Sint-Jacobskapel 
zullen terecht komen. 

 
De voorzitter antwoordt dat het de bedoeling is dat zij in de kerk van het centrum zullen worden 
tentoongesteld. De beelden worden vandaag beheerd door de Oudheidkundige Kring van 
Kalmthout. 
 
3. Raadslid Jef Duerloo (N-VA) vraagt naar de stand van zaken in het dossier van het RUP 
Markgraaf. 
 
Schepen voor ruimtelijke planning Jef Van den Bergh (CD&V) verwijst naar de besprekingen 
van dit dossier in de laatste Corpavergadering. De bedoeling is om het huidige strakke BPA 
aan te passen via een RUP. Door het strikte kader van het bestaande BPA is het domein 
Markgraaf momenteel zo goed als onverkoopbaar. Als bestuur trachten we nu met respect voor 
de omgeving rond de Kalmthoutse Heide na te gaan of een beperkte en lichte recreatie op de 
Markgraaf mogelijk is. Het opstellen van dit RUP zal gebeuren op kosten van de huidige 
eigenaar. Belangrijke discussiepunten zijn de toekomst van de manége én het 
mobiliteitsvraagstuk. We streven naar een evenwichtig voorstel. 
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4. Raadslid Jef Duerloo (N-VA) vraagt naar de stand van zaken wat betreft het 
bovengemeentelijk lokaal openbaar vervoer. 
 
Schepen voor mobiliteit Jef Van den Bergh (CD&V) antwoordt dat dit project afgelopen 
zaterdag een goedkeuring kreeg van de stuurgroep van het Leader-project. Er worden nu via 
Leader financiële middelen vrijgemaakt om dit project op te starten voor een periode van twee 
jaar. Het project moet volgend jaar tegen maart worden opgestart. Waarschijnlijk zal er gewerkt 
worden met externe busfirma’s en niet met De Lijn. Het gaat over de uitbating van één spitslijn 
en drie dallijnen. Het gaat over een proefproject dat heel flexibel kan worden aangepast en 
misschien in de toekomst zou kunnen worden ingepast in de vervoerregio Antwerpen. 
 
5. Raadslid Hans De Schepper (GROEN) vraagt zich af wat er bedoeld wordt met het 
uitbreidingsproject Delhaize dat werd besproken in de vergadering van 16 oktober 2017 van 
het college van burgemeester en schepenen. 
 
De voorzitter antwoordt dat er recent een bouwvergunning werd goedgekeurd door het college 
van burgemeester en schepenen. Het gaat over de uitbreiding met een kantoorgebouw en de 
aanpassing van een magazijn. De winkel zelf wordt niet uitgebreid. 
 
6. Raadslid Pieter Brosens (N-VA) heeft opgemerkt in een verslag van het college van 
burgemeester en schepenen dat er uitkoopsom van ongeveer 18.000 euro zal worden betaald 
voor een evenement op 14 augustus 2018. 
 
De voorzitter antwoordt dat dit evenement een herhaling is van het evenement dat dit jaar werd 
georganiseerd op het Marktplein. Het zal worden herhaald op 14 augustus 2018 en deze 
uitkoopsom wordt betaald aan de organisator hiervan. Er zal in 2018 meer drankgelegenheden 
worden voorzien. 
 
7. Raadslid Bianca Veraart (SP.a) vraagt of er een raadscommissie Algemene Zaken kan 
worden bijeengeroepen voor een stand van zaken in het kader van de toekomstige 
rioleringsprojecten. 
 
De voorzitter antwoordt dat dit geen probleem is en dat dit kan worden georganiseerd in het 
voorjaar van 2018. 
 
8. De voorzitter nodigt de leden van de gemeenteraad uit voor de raadscommissie financieel 
beleid die zal doorgaan op maandag 11 december 2017. Aansluitend zal ook het Gemeentelijk 
Ruimtelijk Structuurplan ter bespreking worden voorgelegd. 
 
 
De openbare zitting wordt gesloten om 20.35 uur. 
 
 
 
In opdracht: 
De secretaris   de voorzitter. 
 
 
 


