OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 30 NOVEMBER 2015 VAN
DE GEMEENTERAAD.
OPENBARE ZITTING
FINANCIEEL BELEID.
1. Goedkeuring van het reglement 'subsidies ouderenverenigingen, kaartclubs en
woonzorgcentra'.
Het reglement voor de verdeling van de subsidies voor ouderenverenigingen, woonzorgcentra en kaart- en biljartlokalen werd op 28 september 2002 goedgekeurd door de
gemeenteraad en gewijzigd door de gemeenteraad op 23 december 2013.
Aan dit reglement worden naast een aantal tekstuele wijzigingen ook een aanpassing van de
verdeling van deze subsidies over de verschillende in aanmerking komende partijen
aangebracht.
Op 2 oktober 2015 werden de aanpassingen aan dit reglement unaniem goedgekeurd door
de ouderenadviesraad.
DE RAAD VERLEENT ZIJN GOEDKEURING AAN HET AANGEPASTE REGLEMENT
‘SUBSIDIES OUDERENVERENIGINGEN, KAARTCLUBS EN WOONZORGCENTRA’.
2. Goedkeuring van het aangepaste beleidssubsidiereglement voor sportverenigingen.
Op 31 maart 2011 keurde de gemeenteraad het subsidiereglement voor de sportverenigingen goed.
Tijdens de vergadering van 10 november 2015 werden door de sportraad een aantal
voorstellen tot wijziging van dit subsidiereglement geformuleerd.
De voorgestelde wijzigingen houden het volgende in:
- het plafonneren van het totaalbedrag dat voorbehouden wordt voor alle bijzondere
manifestaties. Door het vastleggen van een voorafgaand plafondbedrag uitgedrukt in
procenten van de kwantitatieve subsidies, wordt dit op een rekenkundige manier opgelost;
- de term "speciale manifestaties" wordt vervangen door “manifestaties”.
Op 10 november 2015 werden de aanpassingen aan dit reglement unaniem goedgekeurd
door de sportraad.
Aan de gemeenteraad wordt nu gevraagd om dit reglement goed te keuren.
DE RAAD KEURT HET AANGEPASTE BELEIDSSUBSIDIEREGLEMENT VOOR
SPORTVERENIGINGEN GOED.
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3. Kennisname van de budgetwijziging 2015 van de kerkfabriek van O.-L.-Vrouw van
Altijddurende Bijstand (Centrum).
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om kennis te nemen van de budgetwijzigingen voor
het dienstjaar 2015 van de kerkfabriek van Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstand
Centrum).
De bisschop van Antwerpen verleende op 29 oktober 2015 zijn gunstig advies over deze
budgetwijziging.
DE RAAD NEEMT KENNIS VAN DE BUDGETWIJZIGING 2015 VAN DE KERKFABRIEK
VAN ONZE-LIEVE-VROUW VAN ALTIJDDURENDE BIJSTAND (CENTRUM).
4. Vaststelling van de gemeentelijke bijdrage voor het dienstjaar 2016 aan de
hulpverleningzone Rand.
De gemeenteraad keurde op 27 oktober 2014 de overeenkomst tussen de prezone Rand en
de 21 gemeenten voor de financiële verdeelsleutel en de daaraan verbonden modaliteiten
goed. De gemeentelijke dotatie werd vastgelegd op basis van volgende criteria: 75 procent
volgens het inwonersaantal en 25 procent volgens het kadastraal inkomen.
De aanpassing van de dotatie zal over een termijn van 3 jaar gebeuren: het verschil tussen
de huidige uitgaven en de toekomstige uitgaven, op basis van de verdeelsleutel, zal in het
eerste jaar voor 50 procent worden doorgerekend, in het tweede jaar voor 75 procent en in
het derde jaar zal de volledige verdeelsleutel worden doorgerekend. Het gemeentelijk
aandeel bedraagt 4,55 % van het te financieren saldo voor 2016 van zone Rand.
De prezone Rand heeft op 30 oktober 2015 zijn goedkeuring verleend aan de begroting 2016.
Het aandeel van de gemeente Kalmthout bedraagt 567.569,10 euro.
DE GEMEENTERAAD STELT DE DOTATIE VOOR HET DIENSTJAAR 2016 AAN DE
HULPVERLENINGSZONE RAND VAST.
5. Interne controle - goedkeuring van het charter voor organisatiebeheersing.
Het systeem van interne controle werd in het gemeentedecreet ingeschreven. Interne
controle of organisatiebeheersing is een proces dat zowel door het management van de
organisatie als door de personeelsleden wordt opgezet om er voor te zorgen dat de
doelstellingen van de organisatie worden gerealiseerd.
Interne controle wordt dan ook omschreven als het geheel van maatregelen en procedures
die ontworpen zijn om een redelijke zekerheid te verschaffen over:
- het bereiken van doelstellingen;
- het naleven van wetgeving en procedures;
- de beschikbaarheid van betrouwbare financiële en beheersinformatie;
- het efficiënt en economisch gebruik van middelen;
- de bescherming van activa;
- het voorkomen van fraude.
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Aan de gemeenteraad wordt nu een charter dat het kader voor de aanpak van de
organisatiebeheersing beschrijft, voorgelegd. Dit charter dient als raamwerk voor alle
initiatieven en rapportering op het vlak van interne controle. In dit charter worden zowel het
regelgevend kader, de projectstructuur, de bepaling van de prioriteiten, het bepalen van de
maatregelen als de monitoring en de periodieke opvolging beschreven. Het ganse proces
omvat een cyclus van beheersmaatregelen en periodieke opvolging voor de ganse
organisatie als voor het niveau van de diensten zelf.
DE RAAD VERLEENT ZIJN GOEDKEURING AAN HET CHARTER VOOR ORGANISATIEBEHEERSING OP HET VLAK VAN INTERNE CONTROLE.

MOBILITEIT.
6. Bekrachtiging van de beslissing van 19 oktober 2015 van het college van burgemeester en
schepenen over de verlenging van de overeenkomst met de Vlaamse Overheid met
betrekking tot Module 13 C: aanleg van fietspaden langsheen de Roosendaalsebaan.
Op 8 november 2000 werd een overeenkomst afgesloten tussen het gemeentebestuur en de
Vlaamse Overheid wat betreft de projectbijakte 2 ’infrastructuur’ bij de mobiliteitsconvenant nr
11.022/0 van 2 juli 1997 én de module 13b bij de projectbijakte 2 voor de subsidiëring van
nieuwe verbindende fietspaden langs gewestwegen.
Dit dossier gaat over de aanleg van een verbindend fietspad langsheen de N117 Roosendaalsebaan voor het gedeelte tussen de kilometerpaal 13,1 aan de Vossenstraat en de
kilometerpaal 15,0 aan de grens met Essen.
Het studiebureau Vectris uit Leuven werd door het college van burgemeester en schepenen
op 28 november 2011 aangesteld voor het opstellen van de studie en de plans voor de
aanleg van de fietspaden langsheen de Roosendaalsebaan.
De duur van de hierboven vermelde overeenkomst was vastgelegd op 15 jaar en verliep dus
op 8 november 2015. Op 19 oktober 2015 werd door het college van burgemeester en
schepenen goedkeuring verleend aan het addendum bij de projectbijakte 11.022/B van
8/11/2000 met module 13b betreffende de subsidiëring van de aanleg van of verbetering van
fietspaden langs gewestwegen door de lokale overheid. In dit addendum werd de duur van de
lopende overeenkomst aangepast van 15 jaar naar 20 jaar.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om dit collegebesluit te bekrachtigen.
DE GEMEENTERAAD BEKRACHTIGT DE BESLISSING VAN 19 OKTOBER 2015 VAN HET
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN OVER DE VERLENGING VAN DE
OVEREENKOMST MET DE VLAAMSE OVERHEID MET BETREKKING TOT MODULE 13
C: AANLEG VAN FIETSPADEN LANGSHEEN DE ROOSENDAALSEBAAN.
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INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING
7. Dienstverlenende vereniging IKA: goedkeuring van de agenda en vaststelling van het
mandaat van gemeentelijke vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering
van 7 december 2015.
De buitengewone algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging IKA gaat door
op 7 december 2015.
Volgende punten zullen worden behandeld tijdens deze vergadering:
1. Strategie voor het boekjaar 2016
2. Begroting over het boekjaar 2016 en meerjarenbegroting.
3. Statutaire benoemingen en mededelingen.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de gemeentelijke afgevaardigde Alfons Dierckx
(sp.a) te mandateren én deze agenda goed te keuren.
De aanduiding van een vertegenwoordiger en zijn opvolger voor deze buitengewone
algemene vergadering werd reeds door de gemeenteraad in zitting van 24 november 2014
goedgekeurd.
HET MANDAAT VAN DE GEMEENTELIJKE VERTEGENWOORDIGER MET BETREKKING
TOT DE AGENDAPUNTEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 7
DECEMBER 2015 VAN IKA WORDT VASTGESTELD EN DE AGENDA WORDT
GOEDGEKEURD.
8. Opdrachthoudende vereniging PIDPA: vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agenda van de buitengewone algemene
vergadering van 14 december 2015.
Op 14 december 2015 houdt de opdrachthoudende vereniging PIDPA zijn buitengewone
algemene vergadering.
De agenda van deze vergadering bestaat uit volgende punten:
1. Nazicht van de volmachten/raadsbesluiten voor de afgevaardigden.
2. Begroting 2016 met kennisgeving van de te ontwikkelen activiteiten en te volgen
strategieën in 2016.
3. Benoemingen.
4. Statutenwijziging.
5. Goedkeuring van het verslag staande de vergadering.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de gemeentelijke afgevaardigde Jef Duerloo
(N-VA) te mandateren én deze agenda goed te keuren.
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De aanduiding van een vertegenwoordiger en zijn opvolger voor deze buitengewone
algemene vergadering werd reeds door de gemeenteraad in zitting van 26 mei 2014
goedgekeurd.
HET MANDAAT VAN DE GEMEENTELIJKE VERTEGENWOORDIGER MET BETREKKING
TOT DE AGENDAPUNTEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN
14 DECEMBER 2015 VAN PIDPA WORDT VASTGESTELD EN DE AGENDA WORDT
GOEDGEKEURD.
9. Opdrachthoudende vereniging IGEAN Milieu en Veiligheid: vaststelling van het mandaat
van de gemeentelijke vertegenwoordiger met betrekking tot de agendapunten van de
buitengewone algemene vergadering van 16 december 2015.
Op 16 december 2015 gaat de buitengewone algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging IGEAN Milieu en Veiligheid door.
De agenda ziet er als volgt uit:
1. Goedkeuren van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie
in 2016
2. Goedkeuren van de begroting 2016
3. Benoemen van de leden van de adviescommissies
4. Verlenging IGEAN – toelichting.
De gemeenteraad wordt gevraagd om zijn goedkeuring te verlenen aan de agenda van de
buitengewone algemene vergadering van 16 december 2015 samen met het mandateren van
de gemeentelijke vertegenwoordiger Jan Breugelmans (CD&V).
De aanduiding van een vertegenwoordiger en zijn opvolger voor deze buitengewone
algemene vergadering werd reeds door de gemeenteraad in zitting van 26 mei 2014
goedgekeurd.
HET MANDAAT VAN DE GEMEENTELIJKE VERTEGENWOORDIGER MET BETREKKING
TOT DE AGENDAPUNTEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN
16 DECEMBER 2015 VAN IGEAN MILIEU EN VEILIGHEID WORDT VASTGESTELD EN DE
AGENDA WORDT GOEDGEKEURD.
10. Dienstverlenende vereniging IGEAN Dienstverlening: vaststelling van het mandaat van de
gemeentelijke vertegenwoordiger met betrekking tot de agendapunten van de buitengewone
algemene vergadering op 16 december 2015.
Op 16 december 2015 gaat de buitengewone algemene vergadering van de dienstverlenende
vereniging IGEAN Dienstverlening door.
De agenda ziet er als volgt uit:
1. goedkeuren van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie in
2016.
2. goedkeuren van de begroting 2016
3. verlenging IGEAN – toelichting.
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De gemeenteraad wordt gevraagd om zijn goedkeuring te verlenen aan de agenda van de
buitengewone algemene vergaderingen van 16 december 2015 samen met het mandateren
van de gemeentelijke vertegenwoordiger Jan Breugelmans (CD&V).
De aanduiding van een vertegenwoordiger en zijn opvolger voor deze buitengewone
algemene vergadering werd reeds door de gemeenteraad in zitting van 26 mei 2014
goedgekeurd.
HET MANDAAT VAN DE GEMEENTELIJKE VERTEGENWOORDIGER MET BETREKKING
TOT DE AGENDAPUNTEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN
16 DECEMBER 2015 VAN IGEAN DIENSTVERLENING WORDT VASTGESTELD EN DE
AGENDA WORDT GOEDGEKEURD.
11. Intergemeentelijke vereniging PONTES: vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de algemene vergadering van 16
december 2015.
Op 16 december 2015 organiseert de intergemeentelijke vereniging PONTES een algemene
vergadering.
Tijdens deze vergadering zullen volgende agendapunten worden besproken:
1. Algemene vergadering: verslag 17 juni 2015 – goedkeuring.
2. Bestuursorganen: samenstelling raad van bestuur – goedkeuring.
3. Beleid: beleidsnota 2016 – goedkeuring.
4. Financiën: budget 2016 – goedkeuring.
5. Varia en rondvraag.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de gemeentelijke afgevaardigde Bianca Veraart
(SP.a) te mandateren én deze agenda goed te keuren.
De aanduiding van een vertegenwoordiger en zijn opvolger voor deze algemene vergadering
werd reeds door de gemeenteraad in zitting van 26 mei 2014 goedgekeurd.
HET MANDAAT VAN DE GEMEENTELIJKE VERTEGENWOORDIGER MET BETREKKING
TOT DE AGENDAPUNTEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN 16 DECEMBER
2015 VAN PONTES WORDT VASTGESTELD EN DE AGENDA WORDT GOEDGEKEURD.

12. Dienstverlenende vereniging CIPAL: vaststelling van het mandaat van de gemeentelijke
vertegenwoordiger met betrekking tot de agenda van de buitengewone algemene
vergadering van 11 december 2015.
De dienstverlenende vereniging CIPAL organiseert een buitengewone algemene vergadering
op 11 december 2015.
Volgende agendapunten zullen worden besproken:
1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers
2. Bespreking en goedkeuring van de begroting 2016 (met inbegrip van de te ontwikkelen
activiteiten en de te volgen strategie)
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3. Benoeming en vervanging van leden van het adviescomité
4. Rondvraag
5. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de gemeentelijke afgevaardigde Maggy Beyers
(CD&V) te mandateren én deze agenda goed te keuren.
De aanduiding van een vertegenwoordiger en zijn opvolger voor deze buitengewone
algemene vergadering werd reeds door de gemeenteraad in zitting van 26 mei 2014
goedgekeurd.
HET MANDAAT VAN DE GEMEENTELIJKE VERTEGENWOORDIGER MET BETREKKING
TOT DE AGENDAPUNTEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN
11 DECEMBER 2015 VAN CIPAL WORDT VASTGESTELD EN DE AGENDA WORDT
GOEDGEKEURD.

CULTUUR
13. Goedkeuring van de wijziging van het 'Reglement tot creatie en realisatie van een
kunstwerk op de kinderperken van de begraafplaatsen in Kalmthout'.
Op de Kalmthoutse begraafplaatsen zijn kinderperken aanwezig. Naar aanleiding van de
herinrichting van het kinderperk op de begraafplaats in de wijk Centrum, besliste het college
van burgemeester en schepenen om op elk van deze kinderperken een aangepast
beeldhouwwerk te plaatsen. Er werd vooraf advies gevraagd aan de Cultuurraad Kalmthout.
De Cultuurraad stelde voor om op elk kinderperk van de Kalmthoutse begraafplaatsen een
beeld te plaatsen dat de verbondenheid tussen ouder en kind symboliseert.
De gemeenteraad keurde op 30 maart 2015 het reglement tot creatie en realisatie van een
kunstwerk op de kinderperken van de begraafplaatsen in Kalmthout goed.
Na evaluatie van dit reglement wordt er nu voorgesteld om een aantal aanpassingen door te
voeren:
- het wedstrijdverslag opmaken op basis van standaardformulieren die tijdens de
jurydagen worden ingevuld;
- de deelnemers moeten een foto van hun kunstwerk en alle documenten digitaal en
afgeprint aanleveren;
- er wordt geen infoavond georganiseerd voor de deelnemende kunstenaars. Bij de
oproep tot deelname wordt zoveel mogelijk informatie toegevoegd. Bijkomende
informatie kan steeds opgevraagd worden bij de gemeentelijke diensten cultuur en
openbare werken;
De aanpassing van het reglement werd besproken en positief geadviseerd tijdens de
bijeenkomst van het dagelijks bestuur van Cultuurraad Kalmthout op 30 oktober 2015.
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Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om zijn goedkeuring te verlenen aan het gewijzigde
reglement tot creatie en realisatie van een kunstwerk op de kinderperken van de
begraafplaatsen in Kalmthout
DE GEMEENTERAAD GAAT AKKOORD MET DE WIJZIGING VAN HET 'REGLEMENT TOT
CREATIE EN REALISATIE VAN EEN KUNSTWERK OP DE KINDERPERKEN VAN DE
BEGRAAFPLAATSEN IN KALMTHOUT'.

PERSONEEL.
14. Goedkeuring van het aangepaste arbeidsreglement voor het gemeentepersoneel.
Het arbeidsreglement dat van toepassing is op het statutaire en contractuele personeel, laatst
goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 23 juni 2014, moet gewijzigd worden. De
wijzigingen hebben voornamelijk betrekking op de gebruiksregels rond het omgaan met
sociale media.
De aanpassingen aan het arbeidsreglement werden besproken tijdens het syndicaal
overlegcomité in zitting van 14 oktober 2015.
DE RAAD VERLEENT ZIJN GOEDKEURING AAN HET AANGEPASTE ARBEIDSREGLEMENT VOOR HET GEMEENTEPERSONEEL.
AANGEVRAAGD PUNT.
15. "Straten op mensenmaat: de fietsstraat." op verzoek van raadsleden Fons Dierckx (sp.a),
Bianca Veraart (sp.a) en Hans De Schepper (Groen).
De raadsleden Fons Dierckx en Bianca Veraart vragen namens de sp.a-fractie en het
raadslid Hans De Schepper namens de Groenfractie om het volgende punt toe te voegen aan
de agenda van de gemeenteraad: ‘Straten op mensenmaat: de fietsstraat’.
DE GEMEENTERAAD HEEFT HET AANGEVRAAGDE AGENDAPUNT ‘STRATEN OP
MENSENMAAT: DE FIETSSTRAAT’ BESPROKEN.
16. “Participatie van de inwoners aan een MER en publiek consultatieproces i.v.m. de
levensduurverlenging van de kernreactoren Doel 1 en Doel 2.” op verzoek van raadslid Fons
Dierckx (sp.a).
Het raadslid Fons Dierckx vraagt namens de sp.a-fractie om het volgende punt toe te voegen
aan de agenda van de gemeenteraad: ‘Participatie van de inwoners aan een MER en publiek
consultatieproces i.v.m. de levensduurverlenging van de kernreactoren Doel 1 en Doel 2.’
HET AANGEVRAAGDE AGENDAPUNT “PARTICIPATIE VAN DE INWONERS AAN EEN
MER EN PUBLIEK CONSULTATIEPROCES I.V.M. DE LEVENSDUURVERLENGING VAN
DE KERNREACTOREN DOEL 1 EN DOEL 2” WORDT INGETROKKEN.
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BIJKOMEND PUNT.
17. Gemeentelijke woonraad Kalmthout: kennisname van het ontslag van een lid en
verkiezing van een nieuwe lid.
De gemeenteraad keurde op 28 april 2014 de oprichting van de gemeentelijke woonraad
Kalmthout goed. Ook de statuten van deze raad werden toen goedgekeurd.
De samenstelling van de gemeentelijke woonraad Kalmthout werd goedgekeurd door de
gemeenteraad op 29 september 2014. De heer Nick Brosens werd toen aangesteld als lid
van deze woonraad. Op 31 augustus 2015 werd de heer Nick Brosens aangesteld als lid van
de gemeenteraad namens de N-VA-fractie. Omdat de statuten van de gemeentelijke
woonraad Kalmthout voorschrijven dat de leden van de woonraad niet actief mogen zijn als
politiek mandataris, kan de heer Nick Brosens geen deel meer uitmaken van deze raad.
Voor de vervanging van de heer Brosens als lid van de gemeentelijke woonraad, werden
volgende kandidaturen ingediend:
- de heer Guy Breugelmans
- de heer Gilles Delcroix
- de heer Domien Arnold.
De gemeenteraad moet nu bij geheime stemming een nieuw lid voor de gemeentelijke
woonraad Kalmthout aanduiden.
DE RAAD NEEMT KENNIS VAN HET ONTSLAG VAN DE HEER NICK BROSENS ALS LID
VAN DE GEMEENTELIJKE WOONRAAD EN DUIDT DE HEER GUY BREUGELMANS AAN
ALS NIEUW LID VAN DE GEMEENTELIJKE WOONRAAD. DE HEER DOMIEN ARNOLD
WORDT AANGESTELD ALS PLAATSVERVANGEND LID VAN DE GEMEENTELIJKE
WOONRAAD.
GOEDKEURING VAN HET VERSLAG.
18. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 26 oktober 2015 van de
gemeenteraad.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het verslag van de vergadering van 26 oktober
2015 van de gemeenteraad goed te keuren.
DE RAAD KEURT HET VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD
VAN 26 OKTOBER 2015 UNANIEM GOED.
GEHEIME ZITTING
NIHIL
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