OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2015 VAN DE
GEMEENTERAAD.
OPENBARE ZITTING
FINANCIEEL BELEID.
1.Kennisname van het budget 2015 en goedkeuring van het meerjarenplan 2014-2019
(versie 2015) van het OCMW.
In de vergadering van 22 december 2014 van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn werd
het meerjarenplan 2014-2019 (versie 2015) samen met het budget voor het dienstjaar 2015
goedgekeurd.
Het meerjarenplan 2014-2019 (versie 2015) van het OCMW maakt melding van een totaal
gemeentelijk aandeel voor de volgende dienstjaren:
- dienstjaar 2015: 2.414.175,00€
- dienstjaar 2016: 2.462.458,00€
- dienstjaar 2017: 2.511.707,00€
- dienstjaar 2018: 2.561.942,00€
- dienstjaar 2019: 2.613.180,00€.
Dit meerjarenplan 2014-2019 (versie 2015) wordt nu ter goedkeuring aan de gemeenteraad
voorgelegd.
Volgens het artikel 150 van het OCMW-decreet van 19 december 2008 moet de
gemeenteraad kennisnemen van het budget van het OCMW voor het dienstjaar 2015 vermits
het budget past binnen de voorziene grenzen van het meerjarenplan van het OCMW. Dit is
het geval voor het dienstjaar 2015. De totale gemeentelijke bijdrage voor het dienstjaar 2015
aan het OCMW bedraagt 2.414.175,00 euro.
DE RAAD NEEMT KENNIS VAN HET BUDGET 2015 EN KEURT HET MEERJARENPLAN
2014-2019 (VERSIE 2015) VAN HET OCMW GOED.
MOBILITEIT.
2. Goedkeuring van het aanvullend politiereglement: invoering van parkeerplaatsen met
beperkte parkeertijd voor kampeerwagens op de parking aan de Kalmthoutse Heide.
Aan de gemeenteraad wordt een aanvullend politiereglement voorgelegd met betrekking tot
het mini-kampeerautoterrein aan de Kalmthoutse Heide, op de hoek van de Putsesteenweg
en de Heibloemlaan.
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Door dit politiereglement kunnen de 4 aangeduide parkeerplaatsen enkel gebruikt worden
door toeristen met een kampeerauto. De maximale parkeertijd wordt tevens beperkt tot 48
uur. De politie adviseerde dit ontwerpreglement positief.
DE RAAD VERLEENT ZIJN GOEDKEURING AAN HET AANVULLEND
POLITIEREGLEMENT: INVOERING VAN PARKEERPLAATSEN MET BEPERKTE
PARKEERTIJD VOOR KAMPEERWAGENS OP DE PARKING AAN DE KALMTHOUTSE
HEIDE.
TOERISME.
3. Goedkeuring van het gemeentelijk gebruiksreglement voor kampeerauto’s op de parking
aan de Kalmthoutse Heide.
Om het gebruik van het mini-kampeerautoterrein aan de Kalmthoutse Heide in goede banen
te leiden, is het noodzakelijk dat er duidelijke afspraken en voorschriften op papier worden
gezet.
De gemeentelijke dienst voor toerisme werkte een ontwerp van gebruiksreglement voor
kampeerauto’s op de parking aan de Kalmthoutse Heide, op de hoek van de Heibloemlaan
en de Putsesteenweg, uit. In dit reglement staan voorschriften omtrent verblijf en
accommodatie, handhaving en controle, veiligheid en aansprakelijkheid en gedragsregels.
Dit ontwerp van gebruiksreglement werd onder andere besproken met de lokale politie, de
brandweercommandant en het Vlaams Agentschap voor Natuur en Bos.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit gebruiksreglement voor kampeerauto’s aan de
parking van de Kalmthoutse Heide goed te keuren.
HET GEBRUIKSREGLEMENT VOOR KAMPEERAUTO’S AAN DE PARKING VAN DE
KALMTHOUTSE HEIDE WORDT GOEDGEKEURD.
CULTUUR.
4. Goedkeuring van het aangepaste subsidiereglement sociaal-culturele verenigingen en
waardevolle culturele initiatieven.
Op 29 september 2011 keurde de gemeenteraad het aangepaste subsidiereglement sociaalculturele verengingen en waardevolle culturele initiatieven goed. Uit de concrete toepassing
van het subsidiereglement blijkt dat het reglement moet worden aangepast wat betreft het
beoordelen van aanvragen voor bijzondere- of projectsubsidie. Bovendien is het reglement
niet afgestemd op de huidige terminologie in het kader van de beheers- en beleidscyclus.
Om bovenvermelde redenen werkte het dagelijks bestuur Cultuurraad Kalmthout in zitting van
7 november 2014 en 5 december 2014 een nieuw voorstel uit voor het subsidiereglement
sociaal-culturele verengingen en waardevolle culturele initiatieven.
In het voorstel werd tevens een hoofdstuk toegevoegd om na aftrek van de toegekende
subsidies dat voorzien is op het gemeentelijke budget voor het ‘toekennen van basissubsidie
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cultuurverenigingen en projectsubsidie’ het restbedrag te verdelen onder de erkende
cultuurverenigingen die recht hebben op de basissubsidie in het kader van dit gemeentelijk
subsidiereglement. Op deze manier draagt de gemeente bij aan de ontwikkeling van het
culturele leven in de gemeente, de gemeenschapsvorming en aan de ondersteuning van
particuliere verenigingen en instellingen zoals wordt voorgeschreven door het decreet Lokaal
Cultuurbeleid. Deze aanpassingen hebben uiteindelijk tot doel om via financiële impulsen het
lokale cultuurleven verder te stimuleren en te ondersteunen.
HET AANGEPASTE SUBSIDIEREGLEMENT SOCIAAL-CULTURELE VERENIGINGEN EN
WAARDEVOLLE CULTURELE INITIATIEVEN WORDT GOEDGEKEURD.

GOEDKEURING VAN HET VERSLAG.
5. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 15 december 2014 van de
gemeenteraad.
Aan de leden van de gemeenteraad wordt gevraagd om het verslag van de vergadering van
15 december 2014 van de gemeenteraad goed te keuren.
DE RAAD KEURT HET VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN 15 DECEMBER 2014
VAN DE GEMEENTERAAD GOED.
GEHEIME ZITTING
Nihil.
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