Gemeenteraad
Datum: 25 maart 2019

Aanwezig: L. Jacobs, burgemeester-voorzitter; S. Lathouwers, J. Van den Bergh, J.
Oerlemans, S. Hoppenbrouwers, M. De Bock, schepenen; K. Vanhees, H. De Schepper, M.
Aerts, L. Peeters, J. Van Esbroeck, M. Beyers, C. De Rydt, D. Van Aert, I. Verhaert, J.
Duerloo, S. Van Looveren, C. De Roeve, H. Beyers, D. Beyers, G. Delcroix, L. Van den
Keybus, A. Van der Poel, W. Vanden Bergh, D. Arnold, raadsleden ;
V. Gabriels, algemeen directeur.
De voorzitter opent de zitting te 20.00 uur.
De voorzitter van de gemeenteraad verontschuldigt Didier Van Aert (CD&V) die later tijdens
de zitting zal aansluiten
Vervolgens wordt overgegaan tot afhandeling van de dagorde van de gemeenteraad.
DAGORDE
============
OPENBARE ZITTING
Algemeen beleid.
1. Definitieve toetreding tot het raamcontract universele postdiensten van de VVSG.
Financieel beleid.
2. Goedkeuring van het retributiereglement voor de ziekenwagendienst.
Patrimonium.
3. Goedkeuring van de notariële ontwerpakte voor de kosteloze grondafstand langs
Nieuwmoer-Dorp door MACO bvba.
4. Goedkeuring van de notariële ontwerpakte voor kosteloze grondafstand van de wegbedding
van de Meester Van den Eeckhautstraat door de familie Gommers e.a. .
Samenwerkingsverbanden.
5. Intergemeentelijke vereniging PONTES: goedkeuring van de samenstelling van de raad van
bestuur.
6. Vereniging voor Openbaar Groen vzw: aanduiding van een gemeentelijke vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen en een kandidaat-bestuurder voor de raad van
bestuur.
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7. Bosgroep Antwerpen Noord vzw: aanduiding van een gemeentelijke vertegenwoordiger voor
de algemene vergaderingen en een kandidaat-bestuurder voor de raad van bestuur.
8. Sportregio Antwerpse Kempen: aanduiding van een stemgerechtigd lid en plaatsvervangend lid voor het beheerscomité.
9. Bijzondere commissie van overleg en advies voor het grenspark Kalmthoutse Heide:
aanduiding van een gemeentelijke afgevaardigde.
10. Belgische-Nederlands GrensOverleg (BENEGO): aanduiding van twee gemeentelijke
vertegenwoordigers voor de algemene vergaderingen.
11. Scholengemeenschap GIB-Gitok: aanduiding
Onderhandelingscomité Scholengemeenschap (OCSG).

van

12.
Scholengemeenschap
Grens:
aanduiding
van
Onderhandelingscomité Scholengemeenschap (OCSG).

afgevaardigden

afgevaardigden

in

het

in

het

13. Afzonderlijk Bijzonder Onderhandelings- en Overlegcomité (ABOC): aanduiding van
afgevaardigden namens de inrichtende macht.
Verkiezing van de politieraad.
14. Kennisname van het besluit van 24 januari 2019 van de Deputatie van de provincieraad
met betrekking tot de verkiezing van de leden van de politieraad.
15. Verkiezing van de leden van de politieraad (meergemeentezone).
Goedkeuring van het verslag.
16. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 25 februari 2019 van de
gemeenteraad.
BESLOTEN ZITTING
Nihil
VERSLAG
===========
OPENBARE ZITTING
ALGEMEEN BELEID.
1. Definitieve toetreding tot het raamcontract universele postdiensten van de VVSG.
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
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Gelet op de wetgeving inzake overheidsopdrachten, meer bepaald het artikel 2, 6°-7°, het
artikel 43 en het artikel 47 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 9 oktober 2017
om de interesse van de gemeente tot toetreding aan een aankoopcentrale voor de
aanbesteding van een overheidsopdracht voor diensten inzake een raamcontract voor
postdiensten van VVSG vzw en om bijgevolg potentiële afnemer te worden van vermeld
raamcontract aan VVSG vzw mee te delen;
Gelet op de principiële beslissing van de Directievergadering van VVSG vzw van 12 juni 2017
tot gunning via een open procedure van de overheidsopdracht voor diensten met als titel
“Raamcontract voor de sluiting van individuele contracten inzake universele postdiensten voor
Vlaamse lokale besturen”
Gelet op de aankondiging in het Bulletin der Aanbestedingen van 17 november 2017 (BDAnummer 2017-534975) en het Publicatieblad van de Europese Unie van 22 november 2017
(nr. 2017/S 224-466080);
Gelet op de in uitvoering van de beslissing van de Directievergadering van VVSG vzw van 12
juni 2017 waar is bepaald dat:
o VVSG vzw als aanbestedende overheid overeenkomstig het artikel 2, 6°, a), het
artikel 2°, b) en het artikel 47 van de wet van 17 juni 2016 inzake
overheidsopdrachten, in het kader van vermelde opdracht zal optreden als
aankoopcentrale voor de in de opdrachtdocumenten vermelde bepaalde Vlaamse
lokale besturen. Deze besturen zullen zich gedurende de duurtijd van het te sluiten
raamcontract, die het voorwerp uitmaakt van deze opdracht (bestek nr. VVSGvzw2017/09/18), op de aankoopcentrale kunnen beroepen om op basis daarvan,
individuele contracten inzake universele postdiensten te sluiten die beheerst
worden door de voorwaarden van het bestek en de offerte van de dienstverlener;
o Het raamcontract niet exclusief is, en dus VVSG vzw - net als de andere afnemers
- steeds de vrijheid hebben om een bepaalde aankoop niet via het raamcontract
maar volgens de gewone procedures, die de wet op de overheidsopdrachten
toelaat, te voeren, wat in voorkomend geval niet als een wijziging van de opdracht
wordt beschouwd;
Gelet op de beslissing van de Raad van Bestuur van VVSG vzw van 17 oktober 2018 waarbij
voornoemd raamcontract gegund is aan B-Post;
Overwegende dat de voornoemde opdracht van VVSG vzw “Raamcontract voor de sluiting
van individuele contracten inzake universele postdiensten voor Vlaamse lokale besturen” een
raamcontract is met één dienstverlener en VVSG vzw treedt hierbij op als aankoopcentrale in
de zin van het artikel 2, 6°, a), het artikel 2°, b) en 47 van de wet van 17 juni 2016;
Overwegende dat de gemeente van de mogelijkheid tot afname van het raamcontract via de
aankoopcentrale gebruik kan maken overeenkomstig de voorwaarden van het bestek met
nummer VVSGvzw-2017/09/18 waardoor zij krachtens het artikel 47, § 2 van de wet van 17
juni 2016 is vrijgesteld van de verplichting om zelf een plaatsingsprocedure te organiseren;
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Overwegende dat het is aangewezen dat de gemeente gebruik maakt van de aankoopcentrale
om volgende redenen:
• de in de aankoopcentrale voorziene postdiensten voldoen aan de behoefte van het bestuur;
• het bestuur moet zelf geen plaatsingsprocedure voeren wat een besparing aan tijd en geld
betekent;
• VVSG vzw beschikt over knowhow of technische expertise inzake de aanbesteding van
postdiensten;
Overwegende dat de gemeente niet verplicht is tot enige afname van het raamcontract (geen
afnameverplichting);
BESLUIT: met 23 jastemmen van Clarisse De Rydt, Wouter Vanden Bergh, Jan Van
Esbroeck, Jef Duerloo, Anita Van der Poel, Gilles Delcroix, Domien Arnold, Koen Vanhees,
Hans De Schepper, Monique Aerts, Lies Van den Keybus, Cindy De Roeve, Dieter Beyers,
Hanne Beyers, Stefanie Van Looveren, Maggy Beyers, Wies Peeters, Sandra
Hoppenbrouwers, Silke Lathouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De Bock, Jan Oerlemans
en Lukas Jacobs.
Artikel 1.De gemeente doet beroep op de aankoopcentrale van VVSG vzw voor de aanbesteding van
een overheidsopdracht voor postdiensten via het raamcontract “Raamcontract voor de sluiting
van individuele contracten inzake universele postdiensten voor Vlaamse lokale besturen”
(besteknummer VVSGvzw-2017/09/18).
Art. 2.Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van dit besluit.
Art. 3.Een kopie van deze beslissing
(petra.dombrecht@vvsg.be ).

wordt

per

e-mail

bezorgd

aan

de

VVSG

FINANCIEEL BELEID.
2. Goedkeuring van het retributiereglement voor de ziekenwagendienst.
Gelet op het artikel 170, § 4, van de Grondwet;
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 15 december 2014 over de retributie op de
ziekenwagendienst;
Gelet op de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming;
Gelet op de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening, met
latere wijzigingen;
Gelet op het K.B. van 9 augustus 1979 tot regeling van de wijze van vaststelling en verhaal van
kosten van sommige interventies en prestaties van de gemeentelijke brandweerdiensten;
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Gelet op het koninklijk besluit van 25 april 2007 tot vaststelling van de opdrachten van de
hulpdiensten die kunnen verhaald worden en diegene die gratis zijn;
Gelet op de omzendbrief van 9 december 2013 van FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de
Voedselketen en Leefmilieu, Victor Hortaplein 40 bus 10, 1060 Brussel houdende aanpassing
van de tarieven zoals bepaald bij koninklijk besluit van 7 april 1995, en volgende;
Gelet op het K.B. van 28 november 2018 betreffende de facturatie naar aanleiding van een
tussenkomst dringende geneeskundige hulpverlening door een ambulancedienst; dat hierdoor
het gemeenteraadbesluit van 15 december 2014 over de retributie op de ziekenwagendienst
moet aangepast worden;
Overwegende dat het noodzakelijk is een retributie te heffen op de tussenkomsten van de
ziekenwagen, om het hoofd te bieden aan de steeds stijgende onderhouds- en uitbatingskosten
die hiermee gepaard gaan;
Gehoord de voorzitter;
BESLUIT: met 23 jastemmen van Clarisse De Rydt, Wouter Vanden Bergh, Jan Van
Esbroeck, Jef Duerloo, Anita Van der Poel, Gilles Delcroix, Domien Arnold, Koen Vanhees,
Hans De Schepper, Monique Aerts, Lies Van den Keybus, Cindy De Roeve, Dieter Beyers,
Hanne Beyers, Stefanie Van Looveren, Maggy Beyers, Wies Peeters, Sandra
Hoppenbrouwers, Silke Lathouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De Bock, Jan Oerlemans
en Lukas Jacobs.
Artikel 1.Met ingang 1 januari 2019 en eindigend op 31 december 2019 wordt een retributie geheven op
sommige tussenkomsten van de ziekenwagen ten laste van natuurlijke personen of
rechtspersonen.
Art. 2.De kosten die aan de ziekenwagendienst worden veroorzaakt ingevolge interventies en
prestaties als hieronder bedoeld, worden op de natuurlijke- of rechtspersonen aan wie de dienst
verschaft wordt of door wiens toedoen de prestatie/ interventie wordt veroorzaakt, verhaald op
basis van het tarief zoals vastgesteld in het artikel 3.
Onder Interventies en prestaties wordt verstaan: dringende geneeskundige hulpverlening én
andere geneeskundige hulpverlening via dienst 100 (wet van 8 juli 1964).
Art. 3.Het tarief voor dringend vervoer via 100-oproep of via dokter/privé wordt bepaald op een
forfaitaire vergoeding van 60 euro.
Art. 4.De retributie is onmiddellijk betaalbaar, op eenvoudig bericht, door storting in de kas van de
gemeente, of door storting of overschrijving op de rekening van de gemeente.
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Art. 5.Bij niet minnelijke regeling zal de inning ervan gebeuren bij burgerlijke rechtsvordering.
Art. 6.Een kopie van deze beslissing wordt bezorgd aan de toezichthoudende overheid.
PATRIMONIUM.
3. Goedkeuring van de notariële ontwerpakte voor de kosteloze grondafstand langs
Nieuwmoer-Dorp door MACO bvba.
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op de aanvraag tot het bekomen van een stedenbouwkundige vergunning ingediend bij
het college van burgemeester en schepenen op 11 december 2017 de heer Philip Gommers
namens MACO bvba (Van Dammedreef 42 te Kalmthout) tot het bouwen van een
meergezinswoning met 16 woongelegenheden met achtergelegen 19 parkeerplaatsen en een
fiets- en afvalberging met als adres Nieuwmoer-Dorp zn te Kalmthout-Nieuwmoer (thans
kadastraal gekend als afdeling 2, sectie C, nummers 786s, 786y, 786x, 786t en 786z);
Overwegende dat het bewuste eigendom zich bevindt in een zone “woongebied”;
Gelet op de stedenbouwkundige vergunning, afgeleverd door het college van burgemeester en
schepenen in zitting van 3 april 2018 strekkende tot het bouwen van een meergezinswoning
met 16 woongelegenheden met achtergelegen 19 parkeerplaatsen en een fiets- en
afvalberging met als adres Nieuwmoer-Dorp zn te Kalmthout-Nieuwmoer; dat onder andere
een kosteloze grondafstand als voorwaarde werd opgelegd; dat deze grondafstand moet
gebeuren vooraleer de werken worden aangevat door de bouwheer;
Overwegende dat de stedenbouwkundige vergunning voorziet in de kosteloze grondafstand
van een strook grond gelegen tussen de huidige rooilijn en het ontworpen gebouw langsheen
Nieuwmoer-Dorp, evenals het gedeelte tussen de huidige rooilijn en het verlengde van de
voorgevel van het ontworpen gebouw langsheen de zijde van Nieuwmoer-Dorp;
Gelet op het opmetingsplan zoals opgemaakt door studiebureel L. Krinkels
(Achterbroeksteenweg 56-60 te Kalmthout); dat de strook grond die kosteloos wordt
overgedragen aan de gemeente aangeduid staat als lot B en een oppervlakte heeft van
33,50m²;
Overwegende dat de notariële ontwerpakte zoals opgesteld door notaris Wouter Nouwkens uit
Malle voor de kosteloze grondafstand betrekking heeft op een strook grond (thans kadastraal
bekend als Sectie C, 786D2P0000, 786TP0001 en 786ZP0001) langsheen Nieuwmoer-Dorp
bestemd om ingelijfd te worden in het openbaar domein van de gemeente met een opgemeten
oppervlakte van 33,50m², zoals op het opmetingsplan opgemaakt door landmeter-expert Jan
Winkeler staat aangeduid als lot B;
Overwegende dat deze grondafstand gratis zal gebeuren en dat deze verkrijging door het
gemeentebestuur zal gebeuren om ingelijfd te worden in het openbaar domein, zoals voorzien
in het besluit van het college van burgemeester en schepenen in zitting van 3 april 2018;
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BESLUIT: met 23 jastemmen van Clarisse De Rydt, Wouter Vanden Bergh, Jan Van
Esbroeck, Jef Duerloo, Anita Van der Poel, Gilles Delcroix, Domien Arnold, Koen Vanhees,
Hans De Schepper, Monique Aerts, Lies Van den Keybus, Cindy De Roeve, Dieter Beyers,
Hanne Beyers, Stefanie Van Looveren, Maggy Beyers, Wies Peeters, Sandra
Hoppenbrouwers, Silke Lathouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De Bock, Jan Oerlemans
en Lukas Jacobs.
Artikel 1.De notariële ontwerpakte zoals opgesteld door notaris Wouter Nouwkens uit Malle voor de
kosteloze grondafstand door bvba MACO (met maatschappelijke zetel Van Dammedreef 44 te
Kalmthout) van een strook grond (thans kadastraal bekend als Sectie C, 786D2P0000,
786TP0001 en 786ZP0001) langsheen Nieuwmoer-Dorp bestemd om ingelijfd te worden in het
openbaar domein van de gemeente, met een opgemeten oppervlakte van 33,50m², wordt
goedgekeurd.
Art. 2.Een kopie van deze beslissing wordt bezorgd aan notaris Wouter Nouwkens uit Malle.
4. Goedkeuring van de notariële ontwerpakte voor kosteloze grondafstand van de wegbedding
van de Meester Van den Eeckhautstraat door de familie Gommers e.a..
Raadslid Hans De Schepper (GROEN) vraagt waarom het zo lang geduurd heeft om dit
ontwerp voor te leggen aan de gemeenteraad. Er is een periode van ongeveer 10 jaar voorbij
gegaan.
De voorzitter antwoordt dat de gemeentelijke dienst Ruimtelijke Ordening deze vragen in de
toekomst consequenter moet opvolgen. De vertraging zou te maken kunnen hebben met de
combinatie van dit project met het project van de appartementenbouw dat recent werd
opgestart en waardoor de beslissingen rond de grondafstand samen kunnen worden genomen.
Beide projecten worden ontwikkeld door dezelfde familie.
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op de aanvraag tot het bekomen van een verkavelingsvergunning ingediend bij het
college van burgemeester en schepenen op 26 augustus 2009 door landmeter Jan Winkeler
(Achterbroeksteenweg 60 te 2920 Kalmthout) in naam van de familie Gommers, de heer en
mevrouw Andriessen - Sanders en mevrouw Donckers strekkende tot het verkavelen van
gronden gelegen tussen de Kempenlaan en de Essensteenweg te Nieuwmoer (kadastraal
gekend als Afdeling 2, Sectie C nummers 784 z3/deel, 784 b4, 784 s2/deel, 784 p3, 784 h3,
784 w3, 786 z, 786 t, 786 s, 786 x, 786 y, 787 t, 790 g2 en 793 h4); dat deze gronden een
gezamenlijke oppervlakte van 8.877 m² hebben; dat de verkaveling voorziet in 19 bouwkavels,
allen bestemd voor het oprichten van eengezinswoningen, deels in halfopen en deels in
vrijstaand verband;
Overwegende dat het kwestieuze eigendom zich bevindt in zone woongebied;
Gelet op het raadsbesluit van 23 juni 2011 over de vaststelling van het stratentracé en de
wegenisuitrustingsvoorwaarden met betrekking tot deze verkavelingsaanvraag; dat de
gemeenteraad zijn goedkeuring verleende aan het tracé van de ontworpen verkeersweg,
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bestemd om na aanleg en uitrusting ingelijfd te worden bij het openbaar domein van de
gemeente; dat als voorwaarde onder andere werd opgelegd dat na voltooiing van de voormelde
werken de aangelegde infrastructuur, samen met de grond die door deze infrastructuur wordt
ingenomen, dient kosteloos te worden overgedragen aan de gemeente Kalmthout met het oog
op de inlijving bij het gemeentelijk openbaar domein; dat deze kosteloze afstand dient
uitgevoerd te worden bij notariële akte waarvan de kosten ten laste zijn van de verkavelaar;
Overwegende dat het verkavelingsontwerp voorziet in de kosteloze grondafstand van de
wegbedding van de Meester Van den Eeckhautstraat, tussen de Kempenlaan en de
Essensteenweg, voor een oppervlakte van 2.457m²;
Gelet op de verkavelingsvergunning afgeleverd door het schepencollege op 7 november 2011
strekkende tot het verkavelen van gronden in de Meester Van den Eeckhautstraat, gelegen
tussen de Kempenlaan en de Essensteenweg te Nieuwmoer; dat de verkaveling voorziet in 19
bouwkavels, allen bestemd voor het oprichten van eengezinswoningen, deels in halfopen en
deels in vrijstaand verband; dat voldaan moet worden aan de voorwaarden zoals opgelegd
door het gemeenteraadsbesluit van 23 juni 2011;
Gelet op het opmetingsplan zoals opgemaakt
(Achterbroeksteenweg 56-60 te Kalmthout);

door

studiebureel

L.

Krinkels

Overwegende dat de notariële ontwerpakte zoals opgesteld door notaris Wouter Nouwkens uit
Malle voor de kosteloze grondafstand betrekking heeft op grond (thans kadastraal bekend als
sectie C, deel van nummers 784/Z3, 784/B/4, 784/V/4, 784/P/4, 784/R/4, 784/L/4, 784/M4,
784/F/4, 786/E/2, 786/F/2, 787/X en 793/H4) tussen de Kempenlaan en Essensteenweg, met
name de wegbedding van de Meester Van den Eeckhautstraat, bestemd om ingelijfd te worden
in het openbaar domein van de gemeente met een opgemeten oppervlakte van 2.457m², zoals
op het opmetingsplan aangeduid als lot 20;
Overwegende dat deze grondafstand gratis zal gebeuren en dat deze verkrijging door het
gemeentebestuur zal gebeuren om ingelijfd te worden in het openbaar domein, zoals voorzien
in het raadsbesluit van 23 juni 2011;
BESLUIT: met 23 jastemmen van Clarisse De Rydt, Wouter Vanden Bergh, Jan Van
Esbroeck, Jef Duerloo, Anita Van der Poel, Gilles Delcroix, Domien Arnold, Koen Vanhees,
Hans De Schepper, Monique Aerts, Lies Van den Keybus, Cindy De Roeve, Dieter Beyers,
Hanne Beyers, Stefanie Van Looveren, Maggy Beyers, Wies Peeters, Sandra
Hoppenbrouwers, Silke Lathouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De Bock, Jan Oerlemans
en Lukas Jacobs.
Artikel 1.De notariële ontwerpakte zoals opgesteld door notaris Wouter Nouwkens uit Malle voor de
kosteloze grondafstand door de familie Gommers e.a. van grond gelegen in de wegbedding
van de Meester Van den Eeckhautstraat, tussen de Kempenlaan en de Essensteenweg (thans
kadastraal bekend als deel van nummers 784/Z3, 784/B/4, 784/V/4, 784/P/4, 784/R/4, 784/L/4,
784/M4, 784/F/4, 786/E/2, 786/F/2, 787/X en 793/H4) om ingelijfd te worden in het openbaar
domein van de gemeente, met een opgemeten oppervlakte van 2.457m², wordt goedgekeurd.
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Art. 2.Een kopie van deze beslissing wordt bezorgd aan notaris Wouter Nouwkens uit Malle.
SAMENWERKINGSVERBANDEN.
5. Intergemeentelijke vereniging PONTES: goedkeuring van de samenstelling van de raad van
bestuur.
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de intergemeentelijke vereniging PONTES;
Gelet op het feit dat volgens de statuten van PONTES de raad van bestuur uit vijftien
bestuurders bestaat met stemrecht en één bestuurder met raadgevende stem;
Gelet op de statuten van PONTES die bepalen dat:
- elke gemeente met een crematorium op het grondgebied recht heeft op één
bestuurder,
- de overige mandaten worden toegewezen volgens de grootte van de
verschillende kiesdistricten en het aantal aandelen waarover een deelnemer
beschikt,
- de gemeente kan een kandidaat-bestuurder met raadgevende stem voordragen
die geen deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen;
Overwegende dat Kalmthout behoort tot het kiesdistrict Kapellen (Brasschaat, Kalmthout,
Kapellen, Schoten, Stabroek, Wijnegem, Wommelgem, Zandhoven en Zoersel); dat dit
kiesdistrict recht heeft op één bestuurder die voorgedragen wordt voor zes jaar;
Gelet op de brief van 27 februari 2019 van PONTES betreffende de samenstelling van de raad
van bestuur van PONTES; dat ingevolge het bovenlokaal overleg betreffende de verdeling van
de mandaten in de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden de samenstelling van de raad
van bestuur van PONTES er als volgt uitziet:
Kiesdistrict
Antwerpen

Boom
Herentals
Kapellen
Lier
Mechelen
Pelt
Turnhout

Gemeente
stad Antwerpen/district
stad Antwerpen/district
Hoboken
stad Antwerpen/district
Hoboken
stad Antwerpen/district
Berchem
stad Antwerpen/district
Deurne
gemeente
Kontich
Wilrijk
gemeente Westerlo
gemeente Schoten
stad Lier
stad Mechelen
stad Lommel
gemeente Pelt
gemeente Mol

Mandataris
Tom De Boeck
Carine Leys
Lieselot Keymis
Tjerk Sekeris
Linda Verlinden
Marleen Van den Eynde
Tinne Wuyts
Lieven De Smet
Annemie Goris
Alexander Vandersmissen
Karel Wieërs
Dirk Vanseggelen
Jos Lodewijckx
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stad Turnhout

Koen De Busser
Ludwig Nietvelt

Gelet op de vraag vanwege PONTES om de samenstelling van de raad van bestuur te laten
goedkeuren door de gemeenteraad;
Gehoord de voorzitter;
BESLUIT: met 23 jastemmen van Clarisse De Rydt, Wouter Vanden Bergh, Jan Van
Esbroeck, Jef Duerloo, Anita Van der Poel, Gilles Delcroix, Domien Arnold, Koen Vanhees,
Hans De Schepper, Monique Aerts, Lies Van den Keybus, Cindy De Roeve, Dieter Beyers,
Hanne Beyers, Stefanie Van Looveren, Maggy Beyers, Wies Peeters, Sandra
Hoppenbrouwers, Silke Lathouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De Bock, Jan Oerlemans
en Lukas Jacobs.
Artikel 1.De gemeenteraad keurt de samenstelling van de raad van bestuur van PONTES, zoals
hieronder weergegeven, goed.
Kiesdistrict
Antwerpen

Boom
Herentals
Kapellen
Lier
Mechelen
Pelt
Turnhout

Gemeente
stad Antwerpen/district
stad Antwerpen/district
Hoboken
stad Antwerpen/district
Hoboken
stad Antwerpen/district
Berchem
stad Antwerpen/district
Deurne
gemeente
Kontich
Wilrijk
gemeente Westerlo
gemeente Schoten
stad Lier
stad Mechelen
stad Lommel
gemeente Pelt
gemeente Mol
stad Turnhout

Mandataris
Tom De Boeck
Carine Leys
Lieselot Keymis
Tjerk Sekeris
Linda Verlinden
Marleen Van den Eynde
Tinne Wuyts
Lieven De Smet
Annemie Goris
Alexander Vandersmissen
Karel Wieërs
Dirk Vanseggelen
Jos Lodewijckx
Koen De Busser
Ludwig Nietvelt

Art. 2.Een kopie van dit besluit wordt bezorgd aan PONTES (Jules Moretuslei 2 te 2610 AntwerpenWilrijk)
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6. Vereniging voor Openbaar Groen vzw: aanduiding van een gemeentelijke vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen en een kandidaat-bestuurder voor de raad van
bestuur.
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald het artikel 41 dat
stelt dat de gemeenteraad bevoegd is voor de beslissing tot oprichting van, deelname aan of
vertegenwoordiging in instellingen, verenigingen en ondernemingen;
Overwegende dat de gemeente Kalmthout deel uitmaakt van de Verenging voor Openbaar
Groen vzw (afgekort VVOG);
Gelet op de statuten van de vzw VVOG; dat deze vereniging onder andere als doel heeft de
bevordering, behartiging en de sensibilisering van het landschap, het openbaar groen en de
openluchtrecreatie in de ruimste zin;
Gezien, ingevolge de vernieuwing van de legislatuur, tot een nieuwe voordracht van een
gemeentelijke vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen en kandidaat-bestuurder
dient te worden overgegaan;
Gaat over tot de voordracht van een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van
deze vereniging: schepen Jan Oerlemans, wonende Holleweg 12 te 2920 Kalmthout;
Gezien bijgevolg de voordracht van Jan Oerlemans als vertegenwoordiger voor de algemene
vergadering van VVOG vzw aanvaard wordt met 23 jastemmen;
Gaat over tot de voordracht van een kandidaat-bestuurder voor de raad van bestuur van VVOG
vzw: schepen Jan Oerlemans, wonende Holleweg 12 te 2920 Kalmthout;
Gezien bijgevolg de voordracht van Jan Oerlemans als kandidaat-bestuurder aanvaard wordt
met 23 stemmen;
BESLUIT:
Artikel 1-.
Als gemeentelijke vertegenwoordiger in de algemene vergadering van VVOG vzw wordt
schepen Jan Oerlemans, wonende Holleweg 12 te 2920 Kalmthout, aangewezen.
Art. 2.De gemeenteraad draagt schepen Jan Oerlemans, wonende Holleweg 12 te 2920 Kalmthout,
voor als kandidaat-bestuurder in de raad van bestuur van deze vereniging.
Art. 3.Deze afgevaardigden worden aangeduid voor de volledige bestuursperiode 2019-2024.
Art. 4.Een kopie van deze beslissing wordt bezorgd aan VVOG (Predikherenrei 1C te 8000 Brugge).
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7. Bosgroep Antwerpen Noord vzw: aanduiding van een gemeentelijke vertegenwoordiger voor
de algemene vergaderingen en een kandidaat-bestuurder voor de raad van bestuur.
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald het artikel 41 dat
stelt dat de gemeenteraad bevoegd is voor de beslissing tot oprichting van, deelname aan of
vertegenwoordiging in instellingen, verenigingen en ondernemingen;
Overwegende dat de gemeente Kalmthout lid is van Bosgroep Antwerpen Noord vzw; dat deze
vzw private boseigenaars ondersteunt bij het beheer van hun bos;
Gelet op het feit dat, als gevolg van de vernieuwing van de legislatuur, tot een nieuwe
voordracht van een gemeentelijke vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen en
kandidaat-bestuurder dient te worden overgegaan;
Gaat over tot de voordracht van een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van
deze vereniging: raadslid Jef Duerloo, wonende Kapellaan 25 te 2920 Kalmthout;
Gezien bijgevolg de voordracht van Jef Duerloo als vertegenwoordiger voor de algemene
vergadering van Bosgroep Antwerpen Noord vzw aanvaard wordt met 23 jastemmen;
Gaat over tot de voordracht van een kandidaat-bestuurder voor de raad van bestuur van
Bosgroep Antwerpen Noord vzw: schepen Jan Oerlemans, wonende Holleweg 12 te 2920
Kalmthout;
Gezien bijgevolg de voordracht van Jan Oerlemans als kandidaat-bestuurder aanvaard wordt
met 23 stemmen;
BESLUIT
Artikel 1-.
Als gemeentelijke vertegenwoordiger in de algemene vergadering van Bosgroep Antwerpen
Noord vzw wordt raadslid Jef Duerloo, wonende Kapellaan 25 te 2920 Kalmthout,
jef.duerloo@n-va.be aangewezen.
Art. 2.De gemeenteraad draagt schepen Jan Oerlemans, wonende Holleweg 12 te 2920 Kalmthout,
jan.oerlemans@telenet.be voor als kandidaat-bestuurder in de raad van bestuur van deze
vereniging.
Art. 3.Deze vertegenwoordigers worden aangeduid voor de volledige bestuursperiode 2019-2024.
Art. 4.Een kopie van deze beslissing zal bezorgd worden aan Bosgroep Antwerpen Noord vzw
(Schildesteenweg 99 te 2520 Ranst).
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8. Sportregio Antwerpse Kempen: aanduiding van een stemgerechtigde lid en plaatsvervangend lid voor het beheerscomité.
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald het artikel 41 dat
stelt dat de gemeenteraad bevoegd is voor de beslissing tot oprichting van, deelname aan of
vertegenwoordiging in instellingen, verenigingen en ondernemingen;
Gelet op het feit dat de gemeente Kalmthout sinds 1 januari 2007 deel uitmaakt van de
interlokale vereniging “Sportregio Antwerpse Kempen”;
Gelet op het (aangepast) huishoudelijk reglement en (aangepaste) samenwerkingsovereenkomst voor de Sportregio Antwerpse Kempen, zoals goedgekeurd door de
gemeenteraad in zitting van 23 februari 2015;
Gelet op het feit dat het artikel 6 van de desbetreffende samenwerkingsovereenkomst bepaalt
dat het beheerscomité is samengesteld uit stemgerechtigde en niet-stemgerechtigde leden;
dat vanuit elke partij maximum één vertegenwoordiger als stemgerechtigd lid afgevaardigd
kan worden; dat de stemgerechtigde vertegenwoordigers van de gemeenten in het
beheerscomité steeds burgemeester, schepen of gemeenteraadslid moeten zijn; dat er
eveneens een plaatsvervangend afgevaardigde aangesteld kan worden; dat de
plaatsvervangende afgevaardigde eveneens burgemeester, schepen of gemeenteraadslid
moet zijn;
Gelet op het feit dat, als gevolg van de vernieuwing van de legislatuur, tot een nieuwe
voordracht van een stemgerechtigd lid en plaatsvervangend lid voor het beheerscomité van de
Sportregio Antwerpse Kempen dient te worden overgegaan;
Gaat over tot de voordracht van een stemgerechtigd lid voor het beheerscomité van deze
vereniging: schepen Maarten De Bock, wonende Ericalaan 45 te 2920 Kalmthout;
Gezien bijgevolg de voordracht van Maarten De Bock als stemgerechtigd lid voor het
beheerscomité van de Sportregio aanvaard wordt met 24 jastemmen;
Gaat over tot de voordracht van een plaatsvervangend lid: raadslid Didier Van Aert wonende
Roosendaalsebaan 25/2 te 2920 Kalmthout;
Gezien bijgevolg de voordracht van Didier Van Aert als plaatsvervangend lid voor het
beheerscomité van de Sportregio Antwerpse Kempen aanvaard wordt met 24 stemmen;
BESLUIT
Artikel 1-.
Als stemgerechtigd lid voor het beheerscomite van de Sportregio Antwerpse Kempen wordt
schepen Maarten De Bock, wonende Ericalaan 45 te 2920 Kalmthout, aangewezen.
Art. 2.De gemeenteraad draagt raadslid Didier Van Aert wonende Roosendaalsebaan 25/2 te 2920
Kalmthout, voor als plaatsvervangend lid voor het beheerscomité van de Sportregio Antwerpse
Kempen.
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Art. 3.Deze vertegenwoordigers worden aangeduid voor de volledige bestuursperiode 2019-2024.
Art. 4.Een kopie van deze beslissing zal bezorgd worden aan de gemeente Schoten (Verbertstraat 3
te Schoten).
9. Bijzondere commissie van overleg en advies voor het grenspark Kalmthoutse Heide:
aanduiding van een gemeentelijke afgevaardigde.
Twee gemeenteraadsleden stellen zich kandidaat, meer bepaald Lukas Jacobs (CD&V) en Jef
Duerloo (N-VA).
Raadslid Jef Duerloo (N-VA) kan ermee leven dat Lukas Jacobs (CD&V) als gemeentelijk
afgevaardigde wordt aangesteld door de gemeenteraad. Er hoeft dan ook niet gestemd te
worden.
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald het artikel 41 dat
stelt dat de gemeenteraad bevoegd is voor de beslissing tot oprichting van, deelname aan of
vertegenwoordiging in instellingen, verenigingen en ondernemingen;
Gelet op het feit dat de gemeente deel uitmaakt van het grenspark Kalmthoutse Heide; dat dit
samenwerkingsverband onder andere tot doel heeft het behoud en de versterking van de
natuurlijke rijkdommen en de biodiversiteit van het grensoverschrijdend park Kalmthoutse
Heide;
Gelet op de vernieuwing van de gemeenteraad en het bijgevolg aangewezen is om over te
gaan tot de aanduiding van een gemeentelijke afgevaardigde voor de bijzondere commissie
van overleg en advies voor het grenspark Kalmthoutse Heide;
Gaat over tot de voordracht van een gemeentelijke afgevaardigde voor de bijzondere
commissie van overleg en advies voor het grenspark Kalmthoutse Heide: de heer Lukas
Jacobs wonende Den Dijk 39 te 2920 Kalmthout;
Gezien bijgevolg de voordracht van Lukas Jacobs als gemeentelijke afgevaardigde in deze
vereniging aanvaard wordt met 24 jastemmen;
BESLUIT
Artikel 1-.
De gemeenteraad vaardigt de heer Lukas Jacobs, wonende Den Dijk 39 te 2920 Kalmthout, af
om het gemeentebestuur Kalmthout te vertegenwoordigen in de bijzondere commissie van
overleg en advies voor het grenspark Kalmthoutse Heide.
Art. 2.Deze afgevaardigde wordt aangeduid voor de bestuursperiode van 1 januari 2019 tot en met
31 december 2024, behoudens een andersluidende gemeenteraadsbeslissing.
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Art. 3.Een kopie van deze beslissing zal worden bezorgd aan het grenspark Kalmthoutse Heide,
Putsesteenweg 129 te Kalmthout.
10. Belgische-Nederlands GrensOverleg (BENEGO): aanduiding van twee gemeentelijke
vertegenwoordigers voor de algemene vergaderingen.
Volgende gemeenteraadsleden stellen zich kandidaat als gemeentelijke vertegenwoordigers
voor de algemene vergadering van BENEGO:
- Dieter Beyers (CD&V);
- Clarisse De Rydt (Onafhankelijke);
- Jef Duerloo (N-VA).
Omdat er maar twee vertegenwoordigers kunnen worden verkozen, wordt overgegaan tot
geheime stemming in één stemronde met het volgende resultaat:
- Dieter Beyers (CD&V): 22 stemmen
- Clarisse De Rydt (Onafhankelijke): 16 stemmen
- Jef Duerloo (N-VA): 10 stemmen
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald het artikel 41 dat
stelt dat de gemeenteraad bevoegd is voor de beslissing tot oprichting van, deelname aan of
vertegenwoordiging in instellingen, verenigingen en ondernemingen;
Overwegende dat de gemeente Kalmthout deel uitmaakt van het publiekrechtelijk grensoverschrijdend samenwerkingsverband BENEGO, het Belgisch-Nederlands GrensOverleg, dat
als doel heeft samenwerking en ontmoeting te organiseren tussen de gemeenten langsheen
de grens van Nederland en België;
Gelet op het feit dat, als gevolg van de vernieuwing van de legislatuur, tot een nieuwe
voordracht van twee gemeentelijke vertegenwoordigers voor de algemene vergaderingen van
BENEGO dient te worden overgegaan;
Gaat over tot de voordracht van een eerste vertegenwoordiger van de gemeente in de
algemene vergaderingen van BENEGO: raadslid Dieter Beyers wonende Jos Tilborghsstraat
4 te 2920 Kalmthout;
Gezien bijgevolg de voordracht van Dieter Beyers als eerste vertegenwoordiger aanvaard
wordt met 22 naamstemmen;
Gaat over tot de voordracht van tweede vertegenwoordiger van de gemeente in de algemene
vergaderingen van BENEGO: raadslid Clarisse De Rydt wonende Canadezenlaan 20 bus 6 te
2920 Kalmthout;
Gezien bijgevolg de voordracht van Clarisse De Rydt als tweede vertegenwoordiger voor dit
samenwerkingsverband aanvaard wordt met 16 naamstemmen;
BESLUIT
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Artikel 1-.
Als eerste vertegenwoordiger van de gemeente in de algemene vergaderingen van BENEGO
wordt raadslid Dieter Beyers wonende Jos Tilborghsstraat 4 te 2920 Kalmthout, aangewezen.
Art. 2.De gemeenteraad draagt raadslid Clarisse De Rydt wonende Canadezenlaan 20 bus 6 te 2920
Kalmthout, voor als tweede vertegenwoordiger van de gemeente in de algemene
vergaderingen van BENEGO.
Art. 3.Deze vertegenwoordigers worden aangeduid voor de volledige bestuursperiode 2019-2024.
Art. 4.Een kopie van dit besluit zal worden overgemaakt aan de secretaris van BENEGO, mevrouw
Leny Snepvangers (j.h.snepvangers@hetnet.nl ).
11. Scholengemeenschap GIB-Gitok: aanduiding
Onderhandelingscomité Scholengemeenschap (OCSG).

van

afgevaardigden

in

het

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald het artikel 41 dat
stelt dat de gemeenteraad bevoegd is voor de beslissing tot oprichting van, deelname aan of
vertegenwoordiging in instellingen, verenigingen en ondernemingen;
Gelet op het decreet van 14 juli 1998 houdende diverse maatregelen met betrekking tot het
secundair onderwijs;
Gelet op het decreet van 2 april 2004 over participatie op school;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 24 februari 2014 over de goedkeuring van de
intergemeentelijke samenwerkingsovereenkomst die werd afgesloten met de gemeente
Brasschaat tot het vormen van de scholengemeenschap secundair onderwijs GIB-Gitok;
Gelet op het feit dat op het niveau van de scholengemeenschap regelmatig een overkoepeld
vakbondsoverleg noodzakelijk is;
Gelet op het artikel 6 van het huishoudelijk reglement van het Onderhandelingscomité
Scholengemeenschap (afgekort OCSG) voor de scholengemeenschap GIB-Gitok, meer
bepaald afdeling II ‘Samenstelling OCSG’; dat dit artikel bepaalt dat de afvaardiging van de
schoolbesturen uit zes leden bestaat die bevoegd zijn om verbintenissen aan te gaan in naam
van de openbare overheid en die door hun respectievelijke schoolbestuur gekozen worden; dat
elke van deze personen kan vervangen worden door een behoorlijk gemachtigde
afgevaardigde; dat het gemeentebestuur van Kalmthout dus drie afgevaardigden kan
aanduiden voor het OCSG GIB-Gitok;
Gelet op het feit dat, als gevolg van de vernieuwing van de legislatuur, tot een nieuwe
voordracht van drie gemeentelijke afgevaardigden voor het OCSG GIB-Gitok dient te worden
overgegaan;
Gaat over tot de voordracht van drie gemeentelijke afgevaardigden:
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•
•
•

Jef Van den Bergh (CD&V), schepen bevoegd voor onderwijs, wonende Frans
Greefslaan 1 te 2920 Kalmthout,
Wies Peeters (CD&V), gemeenteraadslid, wonende Bloemstraat 1 te Kalmthout,
Maggy Beyers (CD&V), gemeenteraadslid, wonende Bezemheidelaan 16B te
Kalmthout;

Gezien bijgevolg de voordracht van Jef Van den Bergh als gemeentelijke afgevaardigde voor
het OCSG GIB-Gitok aanvaard wordt met 24 jastemmen;
Gezien bijgevolg de voordracht van Wies Peeters als gemeentelijke afgevaardigde voor het
OCSG GIB-Gitok aanvaard wordt met 24 jastemmen;
Gezien bijgevolg de voordracht van Maggy Beyers als gemeentelijke afgevaardigde voor het
OCSG GIB-Gitok aanvaard wordt met 24 jastemmen;
BESLUIT
Artikel 1-.
Als gemeentelijke afgevaardigde voor het Onderhandelingscomité Scholengemeenschap
(afgekort OCSG) GIB-Gitok worden volgende personen aangeduid:
• Jef Van den Bergh (CD&V), schepen bevoegd voor onderwijs, wonende Frans
Greefslaan 1 te Kalmthout,
• Wies Peeters (CD&V), gemeenteraadslid, wonende Bloemstraat 1 te Kalmthout,
• Maggy Beyers (CD&V), gemeenteraadslid, wonende Bezemheidelaan 16B te
Kalmthout.
Art. 2.Deze afgevaardigden worden aangeduid voor de volledige bestuursperiode 2019-2024.
Art. 3.Een kopie van deze beslissing wordt bezorgd aan de directie van Gitok.
12.
Scholengemeenschap
Grens:
aanduiding
van
Onderhandelingscomité Scholengemeenschap (OCSG).

afgevaardigden

in

het

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald het artikel 41 dat
stelt dat de gemeenteraad bevoegd is voor de beslissing tot oprichting van, deelname aan of
vertegenwoordiging in instellingen, verenigingen en ondernemingen;
Gelet op het decreet van 2 april 2004 over participatie op school;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28 april 2014 over de goedkeuring van de
intergemeentelijke samenwerkingsovereenkomst die werd afgesloten met de gemeenten Essen
en Wuustwezel tot het vormen van de scholengemeenschap Grens;
Gelet op het feit dat op het niveau van de scholengemeenschap regelmatig een overkoepeld
vakbondsoverleg noodzakelijk is;
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Gelet op het artikel 6 van het huishoudelijk reglement van het Onderhandelingscomité
Scholengemeenschap (afgekort OCSG) Grens, meer bepaald afdeling II ‘Samenstelling van
het OCSG’; dat dit artikel bepaalt dat de afvaardiging van de schoolbesturen bestaat uit
minimaal 1 lid van elk schoolbestuur en maximaal gelijk aan het totaal aantal leden van de
afvaardiging van de vakorganisaties; dat deze personen bevoegd moeten zijn om
verbintenissen aan te gaan in naam van de openbare overheid; dat deze afgevaardigden door
hun respectievelijke schoolbestuur gekozen worden; dat elke van deze personen kan
vervangen worden door een behoorlijk gemachtigde afgevaardigde;
Gelet op het feit dat, als gevolg van de vernieuwing van de legislatuur, tot een nieuwe
voordracht van gemeentelijke afgevaardigde(n) voor het OCSG Grens dient te worden
overgegaan;
Gaat over tot de voordracht van twee gemeentelijke afgevaardigden:
• Jef Van den Bergh (CD&V), schepen bevoegd voor onderwijs, wonende Frans
Greefslaan 1 te 2920 Kalmthout,
• Lies Van den Keybus (CD&V), gemeenteraadslid, wonende Bosweg 30 te
Kalmthout,
Gezien bijgevolg de voordracht van Jef Van den Bergh als gemeentelijke afgevaardigde voor
het OCSG Grens aanvaard wordt met 24 jastemmen;
Gezien bijgevolg de voordracht van Lies Van den Keybus als gemeentelijke afgevaardigde voor
het OCSG Grens aanvaard wordt met 24 jastemmen;
BESLUIT
Artikel 1-.
Als gemeentelijke afgevaardigde voor het Onderhandelingscomité Scholengemeenschap
(afgekort OCSG) Grens worden volgende person(en) aangeduid:
• Jef Van den Bergh (CD&V), schepen bevoegd voor onderwijs, wonende Frans
Greefslaan 1 te Kalmthout,
• Lies Van den Keybus (CD&V), gemeenteraadslid, wonende Bosweg 30 te
Kalmthout.
Art. 2.Deze afgevaardigden worden aangeduid voor de volledige bestuursperiode 2019-2024.
Art. 3.Een kopie van deze beslissing wordt bezorgd aan de directie van Kadrie en Maatjes.
13. Afzonderlijk Bijzonder Onderhandelings- en Overlegcomité (ABOC): aanduiding van
afgevaardigden namens de inrichtende macht.
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald het artikel 41 dat
stelt dat de gemeenteraad bevoegd is voor de beslissing tot oprichting van, deelname aan of
vertegenwoordiging in instellingen, verenigingen en ondernemingen;
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Gelet op de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid
en de vakbonden van haar personeel;
Gelet op het K.B. van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot
regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel;
Gelet op het K.B. van 29 augustus 1985 tot aanwijzing van de grondregelingen in de zin van
artikel 2, §1, 1° van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de
overheid en de vakbonden van haar personeel;
Gelet op het feit dat overheden een verplichting hebben om met de representatieve
vakorganisaties van haar (school)personeel te onderhandelen en te overleggen vooraleer er
algemene maatregelen met betrekking tot het personeel worden genomen; dat dit overleg en
onderhandelen gebeurt in een Afzonderlijk Bijzonder Onderhandelings- en Overlegcomité
(afgekort ABOC);
Overwegende dat het comité is samengesteld enerzijds uit een afvaardiging van de overheid
(inrichtende macht) en anderzijds uit een afvaardiging van iedere representatieve
vakorganisatie; dat de overheidsafvaardiging bestaat uit maximaal zeven leden, dat de
burgemeester van rechtswege voorzitter is; dat de afgevaardigden van de inrichtende macht
personen moeten zijn die bevoegd zijn om de openbare overheid te verbinden;
Gaat over tot de voordracht van 7 gemeentelijke afgevaardigden namens de inrichtende macht
in het ABOC:
- Lukas Jacobs, burgemeester van rechtswege voorzitter van het ABOC, wonende
Den Dijk 39 te Kalmthout,
- Jef Van den Bergh, schepen bevoegd voor onderwijs, wonende Frans Greefslaan 1
te 2920 Kalmthout,
- Wies Peeters, gemeenteraadslid, wonende Bloemstraat 1 te Kalmthout,
- Maggy Beyers, gemeenteraadslid, wonende Bezemheidelaan 16B te Kalmthout,
- Lies Van den Keybus, gemeenteraadslid, wonende Bosweg 30 te Kalmthout,
- Inga Verhaert, gemeenteraadslid, wonende Kijkuitstraat 39 te Kalmthout,
- Wouter Vanden Bergh, gemeenteraadslid;
Gezien bijgevolg de voordracht van Jef Van den Bergh (CD&V), schepen bevoegd voor
onderwijs, als gemeentelijke afgevaardigde voor het ABOC aanvaard wordt met 24 jastemmen;
Gezien bijgevolg de voordracht van Wies Peeters (CD&V), gemeenteraadslid, als
gemeentelijke afgevaardigde voor het ABOC aanvaard wordt met 24 jastemmen;
Gezien bijgevolg de voordracht van Maggy Beyers (CD&V), gemeenteraadslid, als
gemeentelijke afgevaardigde voor het ABOC aanvaard wordt met 24 jastemmen;
Gezien bijgevolg de voordracht van Lies Van den Keybus (CD&V), gemeenteraadslid, als
gemeentelijke afgevaardigde voor het ABOC aanvaard wordt met 24 jastemmen;
Gezien bijgevolg de voordracht van Inga Verhaert (SP.a), gemeenteraadslid, als gemeentelijke
afgevaardigde voor het ABOC aanvaard wordt met 24 jastemmen;
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Gezien bijgevolg de voordracht van Wouter Vanden Bergh (Open VLD), gemeenteraadslid, als
gemeentelijke afgevaardigde voor het ABOC aanvaard wordt met 24 jastemmen;
BESLUIT
Artikel 1-.
Als gemeentelijke afgevaardigden voor het Afzonderlijk Bijzonder Onderhandelings- en
Overlegcomité (afgekort ABOC) worden volgende personen aangeduid:
• Lukas Jacobs (CD&V), burgemeester, wonende Den Dijk 39 te Kalmthout, van
rechtswege voorzitter,
• Jef Van den Bergh (CD&V), schepen bevoegd voor onderwijs, wonende Frans
Greefslaan 1 te Kalmthout,
• Wies Peeters, (CD&V) gemeenteraadslid, wonende Bloemstraat 1 te Kalmthout,
• Maggy Beyers, (CD&V) gemeenteraadslid, wonende Bezemheidelaan 16B te
Kalmthout,
• Lies Van den Keybus, (CD&V) gemeenteraadslid, wonende Bosweg 30 te
Kalmthout,
• Inga Verhaert, (SP.a) gemeenteraadslid, wonende Kijkuitstraat 39 te Kalmthout,
• Wouter Vanden Bergh, (Open VLD) gemeenteraadslid.
Art. 2.Deze afgevaardigden worden aangeduid voor de volledige bestuursperiode 2019-2024.
Art. 3.Een kopie van deze beslissing wordt bezorgd aan de directies van de gemeentelijke scholen.
VERKIEZING VAN DE POLITIERAAD.
14. Kennisname van het besluit van 24 januari 2019 van de Deputatie van de provincieraad
met betrekking tot de verkiezing van de leden van de politieraad.
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,
gestructureerd op twee niveaus;
Gelet op het koninklijk besluit van 20 december 2000 betreffende de verkiezing in elke
gemeenteraad van de leden van de politieraad;
Gelet op de Ministeriële Omzendbrief van 12 november 2018 betreffende de verkiezing en de
installatie van de politieraadsleden van een meergemeentezone;
Gelet op de verkiezing van de leden van de politieraad van de politiezone Grens tijdens de
openbare zitting waarop de gemeenteraad geïnstalleerd werd, met name 7 januari 2019;
Gelet op het feit dat het volledige dossier van de verkiezing van de leden van de politieraad per
aangetekende post bezorgd werd aan de Deputatie op 9 januari 2019;
Gelet op de beslissing van de Deputatie van de provincieraad in zitting van 24 januari 2019
waarbij de verkiezing van de leden van de politieraad voor het gemeentebestuur van Kalmthout
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ongeldig werd verklaard; dat deze beslissing ter kennis werd gegeven van het college van
burgemeester en schepenen op 31 januari 2019; dat daarnaast kennis werd gegeven aan het
politiecollege van de politiezone Grens en aan al de verkozen leden en opvolgers van de
politieraad;
Gelet op het feit dat de overige raadsleden op 25 februari 2019 per e-mail in kennis werden
gesteld van het hierboven vermelde besluit van 24 januari 2019 van de Deputatie;
Gehoord de voorzitter;
BESLUIT
Artikel 1-.
De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van 24 januari 2019 van de Deputatie van de
provincieraad van Antwerpen met betrekking tot de ongeldigverklaring van de verkiezing van
de leden van de politieraad door de gemeenteraad in zitting van 7 januari 2019
Art. 2.Een kopie van dit gemeenteraadsbesluit wordt bezorgd aan de Deputatie.
15. Verkiezing van de leden van de politieraad (meergemeentezone).
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,
gestructureerd op twee niveaus;
Gelet op het koninklijk besluit van 20 december 2000 betreffende de verkiezing in elke
gemeenteraad van de leden van de politieraad;
Gelet op de Ministeriële Omzendbrief van 12 november 2018 betreffende de verkiezing en de
installatie van de politieraadsleden van een meergemeentezone;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 7 januari 2019 tot installatie van de
gemeenteraadsleden en vaststelling van hun rangorde;
Overwegende dat de verkiezing van de leden van de politieraad plaats heeft gehad tijdens de
openbare zitting waarop de gemeenteraad werd geïnstalleerd op 7 januari 2019;
Gelet op het feit dat het volledige dossier van de verkiezing van de leden van de politieraad per
aangetekende post bezorgd werd aan de bestendige deputatie op 9 januari 2019;
Gelet op de beslissing van de Deputatie van de provincieraad in zitting van 24 januari 2019
waarbij de verkiezing van de leden van de politieraad voor het gemeentebestuur van Kalmthout
ongeldig werd verklaard; dat het college van burgemeester en schepenen, het politiecollege
van de politiezone Grens en al de verkozen leden en opvolgers van de politieraad hiervan door
de Deputatie in kennis werden gesteld;
Gelet op de e-mail van 26 februari 2019 aan de overige gemeenteraadsleden waarin kennis
werd gegeven van het besluit van 24 januari 2019 van de Deputatie van de provincieraad over
de ongeldigverklaring van de verkiezing van de leden van de politieraad;
21 / 30

Gelet op het feit de gemeenteraadsleden binnen een termijn van 15 dagen beroep kunnen
aantekenen tegen deze beslissing van de deputatie bij de Raad van State; dat deze
beroepstermijn startte op 26 februari 2019;
Overwegende dat de politieraad van de meergemeentezone zone Grens is samengesteld uit
19 verkozen leden;
Overwegende dat de gemeenteraad van Kalmthout dient over te gaan tot verkiezing van 6
leden van de gemeenteraad als lid van de politieraad;
Overwegende dat de burgemeester aan de verkozenen van de gemeenteraad op 1 maart 2019
een nota heeft bezorgd over de datum en het uur voor de overhandiging van de voordachtakten
en over de regels die van toepassing zijn voor het indienen van de voordrachtakten van de
kandidaten;
Overwegende dat de burgemeester de datum en het uur voor de overhandiging van de
voordachtakten heeft vastgesteld op 13 maart 2019 tussen 17u en 18u;
Overwegende dat 2 voordrachtakten voor 6 effectieve kandidaten werden overhandigd aan
burgemeester Lukas Jacobs;
Overwegende dat deze akten de hierna vermelde kandidaten voordragen:
- de heer Dieter Beyers (CD&V), zonder opvolger, die werd voorgedragen door de heer
Lukas Jacobs (CD&V);
- mevrouw Cindy De Roeve (CD&V), zonder opvolger, die werd voorgedragen door de
heer Lukas Jacobs (CD&V);
- de heer Didier Van Aert (CD&V), zonder opvolger, die werd voorgedragen door de heer
Lukas Jacobs (CD&V);
- mevrouw Stefanie Van Looveren (CD&V), zonder opvolger, die werd voorgedragen
door de heer Lukas Jacobs (CD&V);
- de heer Jozef Duerloo (N-VA) met als eerste opvolger de heer Jan Van Esbroeck (NVA), die werden voorgedragen door de heer Jozef Duerloo (N-VA), mevrouw Anita Van
der Poel (N-VA), de heer Jan Van Esbroeck (N-VA) en mevrouw Inga Verhaert (Sp.a);
- de heer Jan Van Esbroeck (N-VA) met als eerste opvolger mevrouw Inga Verhaert
(Sp.a), die werden voorgedragen door de heer Jozef Duerloo (N-VA), mevrouw Anita
Van der Poel (N-VA), de heer Jan Van Esbroeck (N-VA) en mevrouw Inga Verhaert
(Sp.a);
Overwegende dat de burgemeester de kandidatenlijst in alfabetische volgorde als volgt heeft
opgemaakt en dat deze als bijlage bij de oproeping van deze vergadering werd gevoegd:
- Beyers Dieter, geboren 25.08.1995 en als beroep leerkracht, zonder opvolger;
- De Roeve Cindy, geboren 14.01.1978 en als beroep apotheker, zonder opvolger;
- Duerloo Jozef, geboren 14.09.1954, gepensioneerd, met als eerste opvolger Van
Esbroeck Jan, geboren 30.09.1968 en als beroep volksvertegenwoordiger;
- Van Aert Didier, geboren 30.06.1988 en als beroep bediende, zonder opvolger;
- Van Esbroeck Jan, geboren 30.09.1968 en als beroep volksvertegenwoordiger, met als
eerste opvolger Verhaert Inga, geboren 18.04.1969 en als beroep ambtenaar;
- Van Looveren Stefanie, geboren 24.10.1987 en als beroep bediende, zonder opvolger;
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Overwegende dat de algemeen directeur tijdens de vergadering een proces-verbaal opstelt
over het verloop van de verrichtingen van de stemming en van de stemopneming, zoals hierbij
opgenomen in de notulen van de gemeenteraadszitting;
Overwegende dat de burgemeester belast is met het verzekeren van de goede gang van de
verrichtingen van de stemming en van de stemopneming die in de openbare vergadering
plaatsvinden;
Overwegende dat de gemeenteraadsleden Hanne Beyers en Gilles Delcroix, de jongste in
leeftijd van de aanwezige gemeenteraadsleden die bij voorkeur geen kandidaat-lid zijn voor de
politieraad, de burgemeester bijstaan bij de verrichtingen van de stemming en van de
stemopneming;
Overwegende dat de algemeen directeur het secretariaat waarneemt en belast is met het
opmaken van het proces-verbaal van de stemming en van de stemopneming;
Overwegende dat de de gemeenteraad in openbare vergadering en bij geheime stemming in
principe in één stemronde overgaat tot de verkiezing van de effectieve leden en hun opvolgers
van de politieraad;
Overwegende dat 24 gemeenteraadsleden deelnemen aan de stemming;
Overwegende dat elk gemeenteraadslid 4 stemmen heeft;
Overwegende dat elk gemeenteraadslid dus 4 stembiljetten gekregen heeft;
Overwegende dat de burgemeester, na erop gewezen te hebben dat de stemming geheim is,
de stemming heeft geopend;
Overwegende dat de burgemeester, na de sluiting van de stemming, de stembiljetten heeft
verzameld en heeft meegedeeld dat overgegaan wordt tot de telling van de stembiljetten;
Overwegende dat, gegeven het aantal raadsleden dat aan de stemming deelneemt en het
aantal stemmen per raadslid, er 96 stembiljetten overhandigd moeten zijn en
er 96 stembiljetten in de stembus aangetroffen moeten zijn;
Overwegende dat 96 stembiljetten werden overhandigd en er dus geen ontbreken;
Overwegende dat het bureau voor de kiesverrichtingen de stembiljetten heeft geopend en
gesorteerd, waarbij de ongeldige stemmen en blanco stemmen apart werden gelegd en de
geldige stembiljetten werden gerangschikt volgens de effectieve kandidaten waarvoor een
stem is uitgebracht;
Overwegende dat er 1 ongeldige stem werd uitgebracht;
Overwegende dat er geen blanco stemmen werden uitgebracht;
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Overwegende dat er 95 geldige stemmen werden uitgebracht en deze toegekend werden aan
volgende kandidaten:
16 stemmen voor kandidaat Beyers Dieter
17 stemmen voor kandidaat De Roeve Cindy
16 stemmen voor kandidaat Duerloo Jozef
13 stemmen voor kandidaat Van Aert Didier
16 stemmen voor kandidaat Van Esbroeck Jan
17 stemmen voor kandidaat Van Looveren Stefanie
Overwegende dat de kandidaat-effectieve leden die het grootste aantal stemmen hebben
bekomen, verkozen worden en dus de burgemeester vaststelt dat volgende kandidaten werden
verkozen:
Beyers Dieter, zonder opvolger;
De Roeve Cindy, zonder opvolger;
Duerloo Jozef, met als eerste opvolger Van Esbroeck Jan;
Van Aert Didier, zonder opvolger;
Van Esbroeck Jan, met als eerste opvolger Verhaert Inga;
Van Looveren Stefanie, zonder opvolger;
BESLUIT:
Artikel 1.De raad neemt akte van hierboven beschreven stemming, stemopneming en verkiezingsuitslag
van de verkiezing van de leden van de politieraad van de meergemeentezone zone Grens,
zoals door de burgemeester vastgesteld en afgekondigd.
Art. 2.De raad neemt akte van de verkiezing van volgende leden tot effectieve leden en tot opvolgers
van de politieraad van de meergemeentezone zone Grens:
Effectief lid: Beyers Dieter, 25.08.1995, leerkracht.
Opvolger 1: /
Opvolger 2: /
Effectief lid: De Roeve Cindy, 14.01.1978, apotheker.
Opvolger 1: /
Opvolger 2: /
Effectief lid: Duerloo Jozef, 14.09.1954, gepensioneerde..
Opvolger 1: Van Esbroeck Jan, 30.09.1968, volksvertegenwoordiger
Opvolger 2: /
Effectief lid: Van Aert Didier, 30.06.1988, bediende.
Opvolger 1: /
Opvolger 2: /
Effectief lid: Van Esbroeck Jan, 30.09.1968, volksvertegenwoordiger.
Opvolger 1: Verhaert Inga, 18.04.1969, ambtenaar.
Opvolger 2: /
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Effectief lid: Van Looveren Stefanie, 24.10.1987, bediende.
Opvolger 1: /
Opvolger 2: /
GOEDKEURING VAN HET VERSLAG.
16. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 25 februari 2019 van de
gemeenteraad.
Raadslid Koen Vanhees (Vlaams Belang) vraagt om zijn tussenkomst op pagina 12 van het
verslag aan te passen. Hij wijst er op dat de ziekenwagendiensten van verschillende
gemeenten in deze studie NIET werden mee opgenomen. Het verslag zal in die zin worden
aangepast.
Raadslid Inga Verhaert (SP.a) geeft aan dat in het verslag van de zitting van 25 februari 2019
bij de bespreking van het beleidsprogramma staat: ‘Wat milieu betreft, leest ze niets over de
mestproblematiek. Ze verwijst naar de hernieuwing van het mestactieplan en de gevolgen voor
onze landbouwers.’ Er wordt gesproken over het effect op milieu en ‘onze landbouwers’. Dit
moet zijn ‘inwoners’ omdat het effect verder gaat dan ‘landbouwers’. Het verslag zal in die zin
worden aangepast.
Het verslag, mits de aanpassingen zoals gevraagd door de raadsleden Vanhees (Vlaams
Belang) en Verhaert (SP.a), wordt unaniem goedgekeurd.
ACTUALITEITSVRAGEN:
1. Raadslid Jan Van Esbroeck (N-VA) stelt volgende vraag in verband met de
passeervergunningen op de Verbindingsweg: Hoeveel vergunningen zijn er in omloop?
Hoeveel aanvragen zijn er jaarlijks? Hoe wordt dit gecontroleerd?
De voorzitter antwoordt als volgt:
-

-

Er wordt doorgang verleend aan de bewoners van de Kalmthoutse Hoek,
landbouwvoertuigen, de natuurbeheerders met terreinwagens, enz. Eén derde van de
vergunningen wordt afgeleverd in functie van het natuurbeheer aan het Agentschap
voor Natuur en Bos, de schaapherders, Natuurpunt, …. Ook Bpost, Pidpa en andere
krijgen een vergunning. Deze vergunningen kunnen we er niet uit laten. De voorzitter
zegt dat men ervoor kan opteren om de Verbindingsweg af te sluiten behalve voor de
landbouwvoertuigen en de hulpdiensten. In totaal gaat het over een dertigtal
vergunningen voor de natuurbeheerders. Voor de 16 à 17 gezinnen die op Kalmthoutse
Hoek wonen worden ongeveer 40 vergunningen uitgereikt. Enkel naar de mensen uit
Kalmthout met een rijbewijs wordt de vergunning automatisch opgestuurd. Ook
Natuurpunt en ANB krijgen hun vergunningen automatisch. Misschien zouden er
minder vergunningen worden verleend als we ze niet automatisch zouden versturen.
De vergunning wordt gekoppeld aan de personen en niet aan de wagens.
PZ Grens controleert geregeld daar en deze controles hebben effect. Als ze mensen
tegen houden, hebben ze vaak een vergunning. Een echt overdreven gebruik wordt niet
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-

altijd vastgesteld. De voorzitter heeft zelf de indruk dat dit gebruik niet excessief
toeneemt. Mensen zonder vergunning worden geverbaliseerd en/of teruggestuurd. De
politiediensten hebben de opdracht om te controleren en doen dit dus ook. We vallen
niet omver van het aantal overtredingen. Het blijven uiteraard momentopnamen.
Als visie op toekomst geldt dat er meer en meer wordt gevraagd om strenger te zijn en
het net wat te vernauwen. We moeten nagaan en bevragen aan bewoners of in welke
mate de Verbindingsweg gebruikt wordt. De bewoners geven vaak zelf het goede
voorbeeld van het minder gebruik van deze doorgangsweg. Het zou misschien
interessant zijn om de weg op zondag beter niet te gebruiken. Dit verloopt nu al vlot
omdat de gebruikers gewoon zijn om te gaan met fietsers en voetgangers op de
Verbindingsweg. We moeten nog meer inzetten op controle: zo moeten we ANPRcamera’s gebruiken voor een systematische controle. De kostprijs hiervan bedraagt
100.000 euro en dit is inbegrepen de trajectcontrole. Een gemiddelde snelheid van 30
tot 35 kilometer per uur moet dan haalbaar zijn. Toegang kan dan specifiek worden
verleend aan de huisarts, de dierenarts, de postdiensten, etc. Zo zouden er bijvoorbeeld
voor een recreatieve wegrit met begeleiding die passeert via de Verbindingsweg, de
nummerplaten van deze wagens voor één dag in het systeem worden gezet. Het idee
om een poort te plaatsen is geen goed idee. Er zou misschien ook strenger kunnen
worden geselecteerd naar landbouwvoertuigen toe. Zo zouden tractoren voor
grondwerken kunnen worden geweigerd. Het bestuur is bereid om te investeren in dit
toegangssyteem. We zullen hiervoor middelen opnemen in de meerjarenplanning. We
zouden het geld van ANB hiervoor kunnen aanwenden.

2. Raadslid Jan Van Esbroeck (NVA) stelt een vraag over de subsidies die OVAM vrijgemaakt
heeft voor de gemeenten om asbest afbraak te stimuleren. Op welke wijze maken we er in
Kalmthout gebruik van? Is er een inventarisatie opgemaakt van het aantal asbesthoudende
gebouwen? Op welke manier stimuleren wij als gemeente de veilige afbraak van de bestaande
garages of gebouwen? Hoeveel van de OVAM-subsidie nemen wij als gemeente op? Hoeveel
inwoners hebben hiervan tot op heden gebruik van gemaakt?
Schepen van milieu Silke Lathouwers (CD&V) meldt dat de aanvraag van Kalmthout werd
ingediend bij OVAM in oktober 2018 via Igean. Er staat een bedrag van ongeveer €31.200 ter
beschikking. Dit bedrag moet worden gespendeerd voor 31 december 2022. Het gaat hier dan
over supplementaire ondersteuning. Kalmthout organiseert al een inzameling via het
recyclagepark. Kalmthout was hierin zeer vooruitstrevend en een voortrekker. Intussen doen
een aantal andere besturen dit ook maar dit was zeker in het begin niet evident. Het lokaal
subsidiebeleid houdt in dat Igean de inzameling van asbest via bigpacks bij particulieren thuis
zou regelen. Er werden bij OVAM heel wat aanvragen ingediend zodanig dat OVAM dit niet
tijdig afgehandeld krijgt. Igean wacht nog steeds op een antwoord voor dit project. We doen al
wel wat: asbest wordt ingezameld op het containerpark, er wordt een opleiding voor de eigen
werkmannen voorzien, gemeentelijke gebouwen waar asbest zou zijn, worden
geïnventariseerd. We vinden dit wel een prioriteit omdat dit asbest toch wel een zeker gevaar
inhoudt dat niet bij iedereen bekend is. In 2018 zamelden we in Kalmthout op die manier circa
122 ton in. In 2017 was dit nog circa 112 ton. We merken dus dat deze inzameling in opmars
is.
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Raadslid Jan Van Esbroeck (N-VA) dankt de schepen voor het antwoord. Bewustwording is
het belangrijkste. Er is een apart budget voor het stimuleren van asbestafbouw nodig. Via
communicatie en informatie moeten de mensen alert worden gemaakt. Bij vele mensen is er in
hun woning nog asbest in één of andere vorm aanwezig.
Schepen Silke Lathouwers (CD&V) voegt er aan toe dat wat betreft informatie en communicatie
reeds jaarlijks in de nieuwsbrief naar de mogelijkheden hieromtrent wordt verwezen. Bij de
sloopvergunningen wordt een inventaris van materialen gevraagd. Deze sloopinventaris zorgt
zeker voor een bewustmaking rond asbestafbouw.
3. Raadslid Wouter Vanden Bergh (Open VLD) stelt volgende vraag: “Nu één van
ingrijpendste fases (nr.3) aan "De werf van de eeuw" zijn laatste weken ingaat waren wij
vanuit Open VLD benieuwd hoe er gekeken word naar de impact van deze werf?
Hij stelt hierover volgende bijkomende vragen :
- Er werden verhoogde controles aangekondigd: hoeveel zijn er uitgevoerd? Wat is het aantal
vastgestelde inbreuken en de uiteindelijke boetes?
- Wanneer en hoe worden de flankerende maatregelen (omleidingen, bewegwijzeringen,
website, ...) geëvalueerd?
- Zijn er maatregelen die anders uitdraaien dan voorzien en hoe zal hier op ingespeeld
worden?
- Hoe kan de impact op de lokale middenstand verder geminimaliseerd worden?
Kortom, hoe ervaart/evalueert het bestuur/administratie de impact van de werken aan het
pluspunt?
De voorzitter antwoordt dat deze werf zeer goed verloopt. Dit zijn uiteraard heugelijke
bevindingen: er is sprake van een goede communicatie en de mensen zijn goed mee. Er is
geen specifieke druk in Achterbroek. Er worden bijna dagelijks controles door de lokale politie
uitgevoerd. Er werden tot nu toe 136 inbreuken vastgesteld. Sluipverkeer in landbouwwegen
wordt soms vastgesteld. Controles hierop worden zeer consequent gedaan. Het is normaal dat
mensen hun weg zoeken maar dit mag niet op de landbouwwegen. Men merkt ook dat
chauffeurs de verkeerslichten negeren en door het rood licht rijden. Er zijn zelfs klachten dat
er te veel wordt gecontroleerd. Als burgemeester heeft de voorzitter gevraagd aan de politie
om goed te controleren en dit gebeurt goed. De conclusie van de voorzitter is dat de controles
zijn effect hebben. Er worden ook steeds flankerende maatregelen genomen: zo zijn er
omleidingen per fase, een parkeerverbod, de snelheidsbeperkingen, de toelating voor fietsen
op de rijbaan, enz. Deze maatregelen worden permanent opgevolgd en dit verloopt vrij goed.
Nieuwe situaties die zich voordoen, worden snel aangepakt. De middenstand blijft maximaal
bereikbaar. Er zal uiteraard een impact zijn maar er wordt overal gesignaleerd dat de
handelaars bereikbaar zijn. De supermarkt Spar heeft twee uitritten. Alle middenstanders
werden vooraf bezocht: dit was belangrijk en heeft zijn effect gehad. Er bestaat ook de Vlaamse
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Hinderpremie: handelaars die aan de voorwaarden voldoen, krijgen 2000 euro. Zij ontvangen
eventueel ook een sluitingspremie als ze moeten sluiten tijdens de werken.
Schepen van openbare werken Jan Oerlemans (CD&V) voegt er nog aan toe dat elke dinsdag
een vergadering ter plaatse wordt georganiseerd. De lokale middenstanders kunnen daar hun
vragen stellen. De schepen controleert op vrijdagavond of de werf goed is afgesloten.
Raadslid Didier Van Aert (CD&V) betreedt de vergaderruimte om 20u51.
4. Raadslid Wouter Vanden Bergh (Open VLD) vraagt meer informatie over de volgende
passage uit het schepencollege (vergadering van 11 maart 2019): “3.b.4 RUP Woonbossen stand van zaken. Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de stand
van zaken in dit dossier bij de Raad van State over het RUP Woonbossen.”
Schepen van ruimtelijke planning Jef Van den Bergh (CD&V) antwoordt dat het hier gaat over
het RUP Woonbos I. Er werd een procedure bij de Raad van State ingesteld door de heer
Donckers. Hij is de eigenaar van het Cuylitshof en verzet zich tegen de bepalingen van het
bewuste RUP die betrekking hebben op zijn eigendom. Volgens de heer Donckers doet het
RUP Woonbos I de waarde van zijn eigendom verminderen. De procedure werd in 2016
opgestart. Op 11 maart 2019 ontvingen we een aanvullend verslag van de auditeur van de
Raad van State. Dit verslag is gunstig voor ons bestuur: de auditeur stelt voor om het beroep
van de heer Donckers te verwerpen. We wachten nu op de definitieve uitspraak van de Raad
van State.
5. Raadslid Jef Duerloo (N-VA) vraagt meer uitleg over de visie rond de toekomst van de KMOzone Rijkmaker.
Schepen van ruimtelijke planning Jef Van den Bergh (CD&V) antwoordt dat deze ontwikkeling
zal starten tegen het moment dat de KMO-zone Bosduin zal zijn volgebouwd. We gaan dus
een nieuw bedrijventerrein voor KMO’s mogelijk maken aan de Kalmthoutse kant van de
bestaande KMO-zone Rijkmaker. Er wordt een mobiliteitseffectenrapport opgesteld als eerste
stap in de richting van een RUP. Dit rapport zit in eindfase. Het is een belangrijke stap om
verder het RUP te kunnen opstellen om dan stapsgewijze ontwikkeling van het gebied te doen.
Er zijn veel eigenaars dus dit dossier zal stap voor stap moeten worden uitgewerkt.
Raadslid Koen Vanhees (Vlaams Belang) vraagt of voor volgende gemeenteraad de stand van
zaken rond de lopende RUP’s kan worden toegelicht?
De voorzitter antwoordt dat er een raadscommissie in mei zal worden gepland. Als
agendapunten zouden de beleidsdomeinen Mobiliteit en Ruimtelijke Ordening dan uitgebreid
kunnen worden toegelicht.
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6. Raadslid Gilles Delcroix (N-VA) heeft een vraag over de opvolging en toepassing van het
burgemeestersconvenant. Op de gemeentegebouwen liggen geen of weinig zonnepanelen: dit
moeten we beter doen. Waarom wordt het principe van de LED-verlichting niet overal toegepast
op de atletiekpiste?
De voorzitter antwoordt dat er was afgesproken dat vragen vooraf zouden worden ingediend
zodat de bevoegde schepen zich zou kunnen voorbereiden.
Schepen van milieu Silke Lathouwers (CD&V) zegt dat deze vragen reeds werden gesteld
tijdens de laatste milieuraad en ook in andere adviesraden ter sprake kwamen. Toch komen
ze opnieuw hier onverwacht op de gemeenteraad. In de lokale adviesraden gebeurt blijkbaar
de politieke inmenging op een andere manier dan in het verleden. In het
Burgemeestersconvenant wordt er gestreefd naar een reductie van 20% CO2 op basis van de
referentiewaarde 2011. Er is een grote CO2- reductie door de windmolens in Nieuwmoer. 2020
is dichtbij en we moeten nu een stapje sneller gaan. Het probleem is dat we afhankelijk zijn van
de metingen door het VITO maar deze metingen lopen één jaar achter. In 2017 was er een
reductie van 6.000 ton. De gemeentelijke gebouwen stoten weinig CO2 uit. Op gemeentelijke
gebouwen plaatsen we zonnepanelen en Igean begeleidt ons hierin. We werken dit
stelselmatig verder uit. We onderzoeken ook of we kunnen instappen in het project van
zonnedaken waarbij we eigen infrastructuur zouden kunnen inbrengen in een coöperatief
project. Voor bewoners of andere coöperanten zou dit een interessante investering kunnen
betekenen. De gemeentelijke gebouwen zijn hiervoor het best geplaatst.
De voorzitter dankt schepen Lathouwers voor haar antwoord zonder enige voorbereiding.
Schepen Maarten De Bock (CD&V) vult aan over de energiezuinige maatregelen op het
sportpark. Er staan nu zes palen met bijbehorende lampen op de atletiekpiste. Het gaat hier
over oude palen van KSK die werden gerecupereerd. De palen zelf zijn de grote kost. Er
werden er twee bijgekocht op basis van een lichtstudie. LED-verlichting is duur en rendeert niet
voor plaatsen waar de lampen zelden branden. Ze branden slechts vier uur per week en kunnen
enkel worden aangezet door ACK. Alle andere palen gebruiken LED-verlichting.
7. Raadslid Gilles Delcroix (N-VA) wenst toch nog een bijkomende mondelinge vraag te stellen.
De voorzitter antwoordt dat er geen verdere vragen zullen worden behandeld. De
gemeenteraadsleden dienen hun vragen tijdig in te dienen. De bedoeling hiervan is dat de
diensten en de bevoegde schepenen zich kunnen voorbereiden en een volledig antwoord voor
de raadsleden zouden kunnen formuleren.
Raadslid Jan Van Esbroeck (N-VA) begrijpt dat dit opgaat als er sprake is van cijfers,
statistieken e.d. die worden gevraagd maar andere vragen moeten toch nog gesteld kunnen
worden ter zitting.
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De voorzitter antwoordt dat het huishoudelijk reglement duidelijk bepaalt hoe deze vragen
gesteld kunnen worden. Als de vraag op maandag voor 10.00 uur per e-mail wordt gesteld,
dan zal deze vraag nog behandeld worden tijdens de gemeenteraad. Het is goed om deze
manier van werken aan te houden. Het is dan ook nodig om de gemeenteraadszitting binnen
de fractie goed voor te bereiden.
Raadslid Jan Van Esbroeck (N-VA) is van mening dat ad-hoc vragen toch moeten kunnen
gesteld worden tijdens de raadszitting zelf.
BESLOTEN ZITTING
Nihil
De vergadering wordt gesloten om 21.04 uur.

In opdracht:
algemeen directeur

voorzitter

30 / 30

