OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 29 JANUARI 2018 VAN DE
GEMEENTERAAD.
OPENBARE ZITTING
FINANCIEEL BELEID.
1. Kennisname van het budget 2018 en goedkeuring van het meerjarenplan 2014-2020
(versie 2018) van het OCMW.
In de vergadering van 21 december 2017 van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn werd
het meerjarenplan 2014-2020 (versie 2018) samen met het budget voor het dienstjaar 2018
goedgekeurd.
Dit meerjarenplan 2014-2020 (versie 2018) wordt nu ter goedkeuring aan de gemeenteraad
voorgelegd. De gemeentelijke bijdrage aan het OCMW bedraagt:
-

voor 2018: 2.034.942 euro
voor 2019: 2.448.180 euro
voor 2020: 2.497.140 euro.

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 2017 vermits
het budget past binnen de voorziene grenzen van het meerjarenplan van het OCMW. Dit is
het geval voor het dienstjaar 2018.
DE GEMEENTERAAD NEEMT KENNIS VAN HET BUDGET 2018 EN KEURT HET
MEERJARENPLAN 2014-2020 (VERSIE 2018) VAN HET OCMW GOED met 9 onthoudingen
van Nick Brosens, Veerle De Block, Pieter Brosens, Jan Van Esbroeck, Joris Alen, Jozef
Duerloo, Clarisse De Rydt, Sigrid Van Heybeeck en Hans De Schepper en 15 jastemmen van
Alfons Dierckx, Bianca Veraart, Stijn de Koning, Dirk Van Peel, Stefanie Van Looveren, Didier
Van Aert, Wies Peeters, Jan Breugelmans, Silke Lathouwers, Sandra Hoppenbrouwers, Jef
Van den Bergh, Maarten De Bock, Jan Oerlemans, Maggy Beyers en Lukas Jacobs..
PATRIMONIUM.
2. Voorlopige vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.
Het eerste gemeentelijk ruimtelijk structuurplan werd definitief goedgekeurd door de
gemeenteraad op 31 maart 2006 en werd dan goedgekeurd door de Bestendige Deputatie
van de provincie Antwerpen op 10 augustus 2006. Het is wenselijk dat dit structuurplan wordt
aangepast omwille van de actualisatie én de gedeeltelijke herziening van het ruimtelijk
structuurplan Vlaanderen én de actualisatie van het ruimtelijk structuurplan Provincie
Antwerpen. Deze elementen kunnen via een herziening van het ruimtelijk structuurplan
worden geïmplementeerd in het lokaal ruimtelijk beleid.
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Het opstellen van dit structuurplan werd begeleid door het studiebureau BRO. Het ontwerp
van het geactualiseerd gemeentelijk ruimtelijk structuurplan werd toegelicht en besproken op
de vergaderingen van 7 november 2016 en 16 oktober 2017 van de Corpa.
De GECORO formuleerde een advies over het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan op 15
november en 29 november 2017.
De plenaire zitting werd georganiseerd op 22 november 2017.
Een bijkomende toelichting over de actualisatie van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan
wordt gegeven tijdens de vergadering van de Corpa op woensdag 24 januari 2018.
Aan de gemeenteraad wordt nu gevraagd om het ontwerp van geactualiseerd gemeentelijk
ruimtelijk structuurplan voorlopig vast te stellen.
DE GEMEENTERAAD STELT HET ONTWERP VAN GEACTUALISEERD GEMEENTELIJK
RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN VOORLOPIG VAST met 24 jastemmen van Nick Brosens,
Veerle De Block, Pieter Brosens, Jan Van Esbroeck, Hans De Schepper, Alfons Dierckx,
Bianca Veraart, Stijn de Koning, Dirk Van Peel, Stefanie Van Looveren, Didier Van Aert, Wies
Peeters, Jan Breugelmans, Silke Lathouwers, Sandra Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh,
Maarten De Bock, Jan Oerlemans, Maggy Beyers, Joris Alen, Jozef Duerloo, Clarisse De
Rydt, Sigrid Van Heybeeck en Lukas Jacobs..
WELZIJN.
3. Goedkeuring van de engagementsverklaring voor de vorming van eerstelijnszones.
De Vlaamse overheid riep in 2017 de lokale besturen, de eerstelijnszorg en de welzijnsactoren op om mee te werken aan de vorming van eerstelijnszones. Binnen deze zones zal
het zwaartepunt liggen van de praktijkondersteuning en de intersectorale samenwerking
tussen lokale besturen, welzijn en gezondheid.
Lokale besturen worden nu aangespoord om samen met de zorg- en welzijnsvoorzieningen
en de hulp- en zorgverleners zones af te bakenen van ongeveer 100.000 personen. Op die
schaal kan in elke zone de persoon met een zorgnood centraal staan en zorg geïntegreerd
worden aangeboden. Voor de oprichting van deze eerstelijnszones voorziet de Vlaamse
regering ongeveer 10 miljoen euro.
De rol van het lokaal bestuur zal er in bestaan om via het lokaal sociaal beleid bij te dragen
aan een leefomgeving die stimuleert tot gezonder leven. Hierbij wordt er dan o.a. gedacht
aan de inrichting van de publieke ruimte die uitnodigt tot beweging en sociale interactie,
investeringen in sportinfrastructuur, het organiseren van zorg en zorgzame buurten, het
stimuleren van gezonde huisvesting en allerlei preventieve acties die kaderen in het concept
van “gezonde gemeente”.
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Binnen de omliggende lokale besturen en de regionale partners van het regionaal
zorgstrategisch plan “Samen Zorgkrachtig” werd de intentie geuit om de bestaande
samenwerking te bestendigen binnen een eerstelijnszone. De eerstelijnszone waar Kalmthout
dan deel van zou uitmaken, zou dan ook bestaan uit de gemeenten Essen, Wuustwezel,
Brasschaat en Kapellen samen met een aantal ander actoren uit het werkveld.
Het college van burgemeester en schepenen gaf hiervoor reeds principieel zijn akkoord op 11
december 2017.
Met een brief van 11 december 2017 vraagt de Vlaamse minister van Welzijn,
Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen nu aan de lokale besturen om hun engagement
voor de vorming van een dergelijke eerstelijnszone kenbaar te maken.
Aan de raad wordt dan ook gevraagd om het engagement voor het vormen van een
eerstelijnszone formeel goed te keuren.
DE GEMEENTERAAD VERLEENT ZIJN GOEDKEURING AAN DE
ENGAGEMENTSVERKLARING VOOR DE VORMING VAN EERSTELIJNSZONES met 24
jastemmen van Nick Brosens, Veerle De Block, Pieter Brosens, Jan Van Esbroeck, Hans De
Schepper, Alfons Dierckx, Bianca Veraart, Stijn de Koning, Dirk Van Peel, Stefanie Van
Looveren, Didier Van Aert, Wies Peeters, Jan Breugelmans, Silke Lathouwers, Sandra
Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De Bock, Jan Oerlemans, Maggy Beyers,
Joris Alen, Jozef Duerloo, Clarisse De Rydt, Sigrid Van Heybeeck en Lukas Jacobs.
GOEDKEURING VAN HET VERSLAG.
4. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 18 december 2017 van de
gemeenteraad.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het verslag van de vergadering van 18 december
2017 van de gemeenteraad goed te keuren.
DE GEMEENTERAAD KEURT HET VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN 18
DECEMBER 2018 VAN DE GEMEENTERAAD UNANIEM GOED.
GEHEIME ZITTING
Nihil
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