VERSLAG VERGADERING
Gemeenteraad
Datum: 27 mei 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, D. Van Aert, I. Verhaert, J. Duerloo, S. Van
Looveren, C. De Roeve, H. Beyers, D. Beyers, D. Arnold, raadsleden ;
G. Buysen, adjunct-algemeendirecteur.
Verontschuldigd: C. De Rydt, G. Delcroix, L. Van den Keybus, A. Van der Poel, W. Vanden
Bergh, raadsleden; V. Gabriels, algemeen directeur.
De voorzitter opent de zitting te 20.25 uur.
Vervolgens wordt overgegaan tot afhandeling van de dagorde van de gemeenteraad.

DAGORDE
============
OPENBARE ZITTING
Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout
1. Goedkeuring van de jaarrekening voor het dienstjaar 2018.
2. Sportpark Heikant: goedkeuring van de overdracht van de DBFM-overeenkomst én
subsidieovereenkomst met betrekking tot het kunstgrasterrein.
Financieel beleid.
3. Goedkeuring van de jaarrekening voor het dienstjaar 2018 van de gemeente.
4. Kennisname van de jaarrekening en het bijhorende jaarverslag voor het dienstjaar 2018
van het OCMW.
Algemeen beleid.
5. Goedkeuring van het klachtenreglement.
Patrimonium.
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6. Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst tussen het gemeentebestuur, het
Vlaams Gewest en Aquafin voor de aanleg van een fietspad langsheen de
Roosendaalsebaan.
Mobiliteit.
7. Goedkeuring van het aanvullend reglement op de politie van het verkeer: invoering van
een snelheidsvermindering van 50km/u in een deel van de Heikantstraat.
Vrije tijd.
8. Plaatselijke openbare bibliotheek: aanstelling van de afgevaardigden voor het
beheersorgaan.
Personeel.
9. Goedkeuring van
gemeentepersoneel.

de

aanpassingen

aan

de

rechtspositieregeling

voor

het

10. Goedkeuring van het aangepaste arbeidsreglement – reglement glijdende werktijden.
11. Aanstelling van een bijkomend gemeentelijk omgevingsambtenaar.
Intergemeentelijke samenwerking
12. Opdrachthoudende vereniging PIDPA: goedkeuring van de agenda en vaststelling van
het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van 21
juni 2019.
13. Dienstverlenende vereniging IKA:
vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten van de algemene
vergadering van 17 juni 2019.
14. Opdrachthoudende vereniging IVEKA: vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten van de algemene
vergadering tevens jaarvergadering van 18 juni 2019.
15. Opdrachthoudende vereniging Water-link: vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten van de
buitengewone algemene vergadering van 8 juli 2019.
16. Intergemeentelijke vereniging PONTES: goedkeuring van de agenda en vaststelling van
het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van 19
juni 2019.
Goedkeuring van het verslag.
17. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 29 april 2019 van de
gemeenteraad.
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BESLOTEN ZITTING
Nihil.

VERSLAG
============
OPENBARE ZITTING
AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF KALMTHOUT
1.Goedkeuring van de jaarrekening voor het dienstjaar 2018.
De voorzitter geeft het woord aan schepen van financiën en voorzitter AGB, Maarten De Bock
(CD&V) die verwijst naar de toelichting tijdens de raadscommissie Algemeen beleid van 20
mei 2019 en tijdens de raad van bestuur van het AGB, eerder vandaag. Hij besluit dat
hierdoor de jaarrekening voldoende is toegelicht.
Vervolgens vraagt de voorzitter om de jaarrekening AGB dienstjaar 2018 goed te keuren.
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald de artikels 241 en
243;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en
beheercyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn;
Gelet op het Ministerieel Besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de
nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn;
Gelet op het feit dat een jaarrekening volgens het artikel 30 van het hierboven vermelde
besluit van 25 juni 2010 bestaat uit:
- de beleidsnota die de doelstellingenrealisatie, de doelstellingenrekening en de
financiële toestand bevat;
- de financiële nota die de exploitatierekening, de investeringsrekening en de
liquiditeitenrekening bevat;
- de samenvatting van de algemene rekeningen die de balans en de staat van
opbrengsten en kosten bevat;
- de toelichting;
Gelet op het feit dat volgens het artikel 249 §2 van het decreet lokaal bestuur het ontwerp van
de jaarrekening 2018 tijdig werd bezorgd aan de leden van de raad van bestuur en de
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gemeenteraadsleden; dat dit ontwerp per e-mail en via het digitaal vergaderplatform op 13
mei 2019 afzonderlijk aan de leden van de raad van bestuur en de raadsleden werd bezorgd;
Gelet op het feit dat het ontwerp van jaarrekening van het AGB Kalmthout voor 2018 werd
besproken in de vergadering van de raadscommissie Algemeen Beleid op maandag 20 mei
2019; dat tijdens deze vergadering toelichting werd gegeven door de schepen van financiën
én door de financieel directeur;
Gelet op de vaststelling van de jaarrekening voor het dienstjaar 2018 door de raad van
bestuur van het AGB Kalmthout in zitting van heden;
Gelet op het feit dat het aan de gemeenteraad toekomt om de jaarrekening van het AGB
Kalmthout goed te keuren;
Gelet op de verslagen bij de jaarrekening voor het dienstjaar 2018 zoals opgesteld door
commissaris - bedrijfsrevisor Marc Maris, audit partner Callens, Pirenne, Theunissen & Co
(Luikersteenweg 232/4 te Hasselt);
Gehoord de schepen bevoegd voor financiën;
BESLUIT: met 19 jastemmen van Inga Verhaert, Jan Van Esbroeck, Jef Duerloo, Domien
Arnold, Hans De Schepper, Monique Aerts, Cindy De Roeve, Dieter Beyers, Hanne Beyers,
Stefanie Van Looveren, Maggy Beyers, Wies Peeters, Didier Van Aert, Sandra
Hoppenbrouwers, Silke Lathouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De Bock, Jan Oerlemans
en Lukas Jacobs en 1 onthouding van Koen Vanhees.
Artikel. 1.De gemeenteraad keurt de jaarrekening voor het dienstjaar 2018 van het AGB Kalmthout
goed.
Art. 2.Een kopie van deze beslissing wordt bezorgd aan de toezichthoudende overheid en aan de
bedrijfsrevisor.
2. Sportpark Heikant: goedkeuring van de overdracht van de DBFM-overeenkomst én
subsidieovereenkomst met betrekking tot het kunstgrasterrein.
De voorzitter geeft het woord aan schepen van financiën en voorzitter AGB, Maarten De Bock
(CD&V) die verdere toelichting geeft bij het voorstel tot overdracht van de DBFMovereenkomst en de subsidieovereenkomst met betrekking tot het kunstgrasterrein.
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op het feit dat het gemeentebestuur op 24 april 2015 een DBFM-overeenkomst
(Design-Build-Finance-Maintain) heeft afgesloten met Kunstgrasvelden Cluster 3 nv
(Kanaalstraat 1 te 8530 Harelbeke), vertegenwoordigd door Desire Stadsbader nv
(gedelegeerd bestuurder) in het kader van de aanleg van een multifunctioneel kunstgrasveld
op het sportpark Heikant;
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Gelet op het decreet van 23 mei 2008 betreffende de inhaalbeweging in sportinfrastructuur
via alternatieve financiering;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 18 juli 2008 ter uitvoering van het decreet
van 23 mei 2008;
Gelet op het feit dat in het kader van de aanleg van dit kunstgrasveld op het sportpark
Heikant de gemeente in aanmerking kwam om een subsidie te ontvangen voor het project tot
realisatie van het kunstgrasveld; dat er in dit kader op 20 mei 2014 een
subsidieovereenkomst werd afgesloten tussen het gemeentebestuur en de Vlaamse
Gemeenschap, vertegenwoordigd door de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van
Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport;
Gelet op het raadsbesluit en het besluit van de raad van bestuur van het Autonoom
Gemeentebedrijf Kalmthout (afgekort AGB Kalmthout) van 22 oktober 2018 over de
goedkeuring van het ontwerp van erfpachtovereenkomst voor het beheer van het sportpark
Heikant (Heikantstraat 60 te Kalmthout); dat het gemeentebestuur een deel van zijn
patrimonium, waaronder het sportpark Heikant en meer bepaald de terreinen en infrastructuur
bestemd voor voetbal, petanque en atletiek voor het beheer en de exploitatie heeft
overgedragen aan het AGB Kalmthout; dat het gemeentebestuur via een
erfpachtovereenkomst de modaliteiten van deze patrimoniumoverdracht heeft geregeld;
Gelet op het raadsbesluit en het besluit van de raad van bestuur van het Autonoom
Gemeentebedrijf Kalmthout van 25 februari 2019 over de goedkeuring van het ontwerp van
notariële akte voor de vestiging van een erfpacht voor het beheer en de exploitatie van het
sportpark Heikant tussen het gemeentebestuur van Kalmthout en het AGB Kalmthout;
Gelet op het feit dat het sportpark Heikant sinds 30 december 2018 effectief beheerd en
geëxploiteerd wordt door het AGB Kalmthout; dat het dan ook noodzakelijk is dat de
bovenvermelde DBFM-overeenkomst én de subsidieovereenkomst voor het kunstgrasveld
op het sportpark overgedragen wordt naar het AGB Kalmthout;
Gehoord de voorzitter;
BESLUIT: met 20 jastemmen van Inga Verhaert, Jan Van Esbroeck, Jef Duerloo, Domien
Arnold, Koen Vanhees, Hans De Schepper, Monique Aerts, Cindy De Roeve, Dieter Beyers,
Hanne Beyers, Stefanie Van Looveren, Maggy Beyers, Wies Peeters, Didier Van Aert,
Sandra Hoppenbrouwers, Silke Lathouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De Bock, Jan
Oerlemans en Lukas Jacobs.
Artikel. 1.De gemeenteraad keurt de overdracht van volgende overeenkomsten in het kader van de
financiering van het kunstgrasveld op het sportpark Heikant, aan het AGB Kalmthout goed:
• de DBFM-overeenkomst van 24 april 2015 met Kunstgrasvelden Cluster 3 nv
(Kanaalstraat 1 te 8530 Harelbeke), vertegenwoordigd door Desire Stadsbader nv
(gedelegeerd bestuurder),
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•

de subsidieovereenkomst van 20 mei 2014 die werd afgesloten met de Vlaamse
Gemeenschap, vertegenwoordigd door de heer Philippe Muyters, Vlaams minister
van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport.

Art. 2.Een kopie van deze beslissing wordt bezorgd aan de raad van bestuur van het AGB
Kalmthout en aan Sport Vlaanderen (Arenbergstraat 5 te Brussel).
FINANCIEEL BELEID
3. Goedkeuring van de jaarrekening voor het dienstjaar 2018 van de gemeente.
De voorzitter geeft het woord aan schepen van financiën, Maarten De Bock (CD&V) die
toelichting geeft bij de jaarrekening 2018 van de gemeente. Hij verwijst naar de toelichting
tijdens de raadscommissie Algemeen beleid van 20 mei 2019.
Hij overloopt de belangrijkste cijfers die terug te vinden zijn in de jaarrekening 2018.
Hans De Schepper (Groen) wenst Kris Sannen te feliciteren voor de duidelijke uitleg tijdens
de raadscommissie Algemeen beleid. Ze heeft gepoogd om de raadsleden inzicht te geven in
dit kluwen. Dit is, aldus Hans De Schepper, gedeeltelijk gelukt. Maar het maakt het niet
simpeler. Door de komst van het AGB zijn de cijfers minder transparant geworden en zijn
deze moeilijker om te vergelijken. Het is niet altijd duidelijk welk deel gemeente en welk deel
AGB is.
Hans De Schepper (Groen) besluit dat er een hoge realisatiegraad is van de projecten. Er is
zeer veel uitgevoerd. Groen zal de rekening niet afkeuren omdat de rekening klopt. Groen zal
de rekening niet goedkeuren omdat deze geen weerspiegeling is van de keuzes die Groen
zou maken. Voorbeelden hiervan zijn de hoge investering in sport ten opzichte van cultuur,
het inzetten op koopwoningen in plaats van huurwoningen, keuze voor verkavelingen in
plaats van andere samenwoningsvormen, investeringen in verkeer in plaats van veilig fietsen,
enz. Dit is de reden waarom Groen zich bij de goedkeuring van de rekening zal onthouden.
Jan Van Esbroeck (NV-A) zegt dat N-VA zich zal onthouden wat de goedkeuring van de
jaarrekening 2018 betreft.
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en
beheercyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn;
Gelet op het Ministerieel Besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de
nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn;
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Gelet op het feit dat de jaarrekening voor 2018 volgens het artikel 30 van het hierboven
vermelde besluit van 25 juni 2010 bestaat uit:
- de beleidsnota die de doelstellingenrealisatie, de doelstellingenrekening en de
financiële toestand bevat;
- de financiële nota die de exploitatierekening, de investeringsrekening en de
liquiditeitenrekening bevat;
- de samenvatting van de algemene rekeningen die de balans en de staat van
opbrengsten en kosten bevat;
- de toelichting;
Gelet op het feit dat volgens het artikel 249 §2 van het decreet lokaal bestuur het ontwerp van
de jaarrekening 2018 tijdig werd bezorgd aan de gemeenteraadsleden; dat dit ontwerp zoals
voorgeschreven door het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, per e-mail en via
het digitaal vergaderplatform op 13 mei 2019 afzonderlijk aan de raadsleden werd bezorgd;
Gelet op het feit dat het aan de gemeenteraad toekomt om de jaarrekening goed te keuren;
Gelet op het feit dat in het ontwerp van jaarrekening het resultaat op kasbasis 12.415.743
euro bedraagt en dat de autofinancieringsmarge wordt bepaald op 2.380.055 euro;
Gelet op het feit dat het ontwerp van jaarrekening voor 2018 werd besproken in de
vergadering van de raadscommissie Algemeen beleid op maandag 20 mei 2019; dat tijdens
deze vergadering toelichting werd gegeven door de schepen van financiën én door de
financieel directeur;
Gehoord de schepenen bevoegd voor financiën;
BESLUIT: met 14 jastemmen van Inga Verhaert, Cindy De Roeve, Dieter Beyers, Hanne
Beyers, Stefanie Van Looveren, Maggy Beyers, Wies Peeters, Didier Van Aert, Sandra
Hoppenbrouwers, Silke Lathouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De Bock, Jan Oerlemans
en Lukas Jacobs en 6 onthoudingen van Jan Van Esbroeck, Jef Duerloo, Domien Arnold,
Koen Vanhees, Hans De Schepper, Monique Aerts.
Artikel 1.De jaarrekening 2018 met gecumuleerde budgettaire resultaat van 12.415.743,00 euro wordt
goedgekeurd.
Art. 2.Het overgedragen tekort bedraagt 294.358 euro en bestaat uit een operationeel tekort van
1.692.650 euro, een financieel overschot van 1.782 280 euro en een uitzonderlijk tekort van
383.988 euro.
Art. 3.De balans op 31 december 2018 wordt vastgesteld op 172.327.321,55 in activa en
172.327.321,55 in passiva.
Art. 4 .Een kopie van dit besluit wordt bezorgd aan de toezichthoudende overheid.

7 / 30

4. Kennisname van de jaarrekening en het bijhorende jaarverslag voor het dienstjaar 2018
van het OCMW.
De gemeenteraad neemt kennis van de jaarrekening en het bijhorende jaarverslag voor het
dienstjaar 2018 van het OCMW. De goedkeuring gebeurde eerder deze avond in de zitting
van de raad voor maatschappelijk welzijn.
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en
beheercyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn;
Gelet op het Ministerieel Besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de
nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn;
Gelet op het besluit van 29 april 2019 van de raad voor maatschappelijk welzijn waarbij
beslist werd om de jaarrekening voor het dienstjaar 2018 van het OCMW en het bijhorende
jaarverslag opnieuw ter goedkeuring voor te leggen tijdens de raad voor maatschappelijk
welzijn in zitting van 27 mei 2019 nadat een toelichting wordt gegeven omtrent deze
beleidsdocumenten in een raadscommissie Algemeen beleid;
Gelet op de bespreking van het ontwerp van jaarrekening en bijhorende jaarverslag voor
2018 van het OCMW in de vergadering van de raadscommissie Algemeen beleid op
maandag 20 mei 2019; dat tijdens deze bijeenkomst toelichting werd gegeven door de
schepen van financiën én door de adjunct-financieeldirecteur;
Gelet op de goedkeuring door de raad voor maatschappelijk welzijn van de jaarrekening voor
het dienstjaar 2018 van het OCMW en het bijhorende jaarverslag in zitting van heden;
Overwegende dat de gemeenteraad kennis neemt van de jaarrekening voor het dienstjaar
2018 van het OCMW van Kalmthout én eveneens kennis neemt van het bijhorende
jaarverslag; dat er geen opmerkingen worden geformuleerd vanuit de gemeenteraad;
BESLUIT:
Artikel. 1.De gemeenteraad neemt kennis van de jaarrekening voor het dienstjaar 2018 van het OCMW
samen met het bijhorende jaarverslag. Er worden geen opmerkingen geformuleerd.
Art. 2.Een kopie van deze beslissing zal ter kennisgeving worden bezorgd aan de provinciegouverneur van Antwerpen én aan het OCMW.
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ALGEMEEN BELEID
5. Goedkeuring van het klachtenreglement.
De voorzitter verwijst naar de bespreking eerder deze avond in de zitting van de raad voor
maatschappelijk welzijn.
Gelet op het decreet het lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald het artikel 302
dat bepaalt dat zowel de gemeenteraad als de raad voor maatschappelijk welzijn bij
reglement een systeem van klachtenbehandeling organiseert;
Gelet op reglement klachtenbehandeling, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting
van 21 juni 2007;
Overwegende dat naar aanleiding van de integratie van de gemeente en het OCMW er een
geïntegreerd klachtenreglement werd ontwikkeld; dat het huidige reglement van het OCMW
vergeleken werd met dit van de gemeente;
Overwegende dat volgende aanpassingen worden voorgesteld:
• het afdelingshoofd interne organisatie wordt belast met de taak van
klachtencoördinator, bij afwezigheid treedt het diensthoofd personeelsbeheer- en
beleid op;
• de klachtencoördinator kan de klager ontvangen om hem te horen, maar enkel op
vraag en dus verantwoordelijkheid van de klager;
• er wordt geteld in kalenderdagen in plaats van werkdagen;
• klachten kunnen in het klachtenregister afgesloten worden op vier manieren: a)
gegrond, b) gegrond en gecorrigeerd, c) deels gegrond, deels ongegrond of d)
ongegrond;
• jaarlijks wordt er een rapport met betrekking tot de behandelende klachten aan het
college van burgemeester en schepenen voorgelegd;
• zowel het OCMW als de gemeente zullen het bestaan van de klachtenprocedure
permanent via de website en andere beschikbare kanalen bekendmaken;
Overwegende dat de functiebenamingen OCMW- en gemeentesecretaris, de OCMWvoorzitter, de financieel beheerder van het OCMW en van de gemeente aangepast worden
naar respectievelijk de (adjunct-)algemeen directeur, de voorzitter van het bijzonder comité
voor de sociale dienst en (adjunct-)financieel directeur;
Overwegende dat het voorgestelde klachtenreglement werd voorgelegd aan het college van
burgemeester en schepenen in zitting van 23 april 2019; dat het college van burgemeester en
schepenen positief advies verleende aan het voorgestelde klachtenreglement;
Overwegende dat het klachtenreglement ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de
gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn;
Gehoord de voorzitter;

9 / 30

BESLUIT: met 20 jastemmen van Inga Verhaert, Jan Van Esbroeck, Jef Duerloo, Domien
Arnold, Koen Vanhees, Hans De Schepper, Monique Aerts, Cindy De Roeve, Dieter Beyers,
Hanne Beyers, Stefanie Van Looveren, Maggy Beyers, Wies Peeters, Didier Van Aert,
Sandra Hoppenbrouwers, Silke Lathouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De Bock, Jan
Oerlemans en Lukas Jacobs.
Artikel 1.De gemeenteraad keurt het voorliggende klachtenreglement goed. Dit reglement treedt in
werking op 1 juni 2019.
Art. 2.Het klachtenreglement zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 21 juni 2007
wordt ingetrokken.
PATRIMONIUM
6. Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst tussen het gemeentebestuur, het
Vlaams Gewest en Aquafin voor de aanleg van een fietspad langsheen de
Roosendaalsebaan.
De voorzitter licht toe dat voor de aanleg van de fietspaden met aanhorigheden en de
volledige nieuwe opbouw van de rijbaan de kostenverdeling 80% van de reële kostprijs voor
het Agentschap Wegen en Verkeer en 20% van de reële kostprijs voor de gemeente is. Voor
de paarkeerstroken is deze verdeling 50% voor het Agentschap wegen en Verkeer en 50%
voor de gemeente. Tevens is er een kostenverdeling afgesproken met Aquafin.
Hans De Schepper (Groen) zegt dat het fijn is om in de volgende fase van ontwikkeling te
komen om dit voor de mensen van Achterbroek zeer veilig te maken. In de marge van deze
bespreking, wenst Hans De Schepper de gemeenteraad te feliciteren met de eerste
fietsstraat in Kalmthout die vandaag ingehuldigd werd. Twee jaar geleden stelde Groen dit
reeds voor in de gemeenteraad. Nu wordt de eerste fietsstraat gerealiseerd, waarvoor dank.
De voorzitter antwoordt dat dit misschien al drie jaar geleden is.
Hans De Schepper (Groen) herinnert zich dat dit een gezamenlijk voorstel was van Groen en
sp.a.
De voorzitter zegt dat er nog meer fietsstraten zullen komen. Jef Van den Bergh (CD&V),
schepen van mobiliteit, bevestigt dit.
Hans De Schepper (Groen) zegt dat er veel reacties op facebook staan waarbij mensen
vragen om een fietsstraat.
De voorzitter antwoordt dat er gigantisch veel reacties waren op het voorstel voor de aanleg
van een fietsstraat. De mobiliteitsambtenaar kreeg heel veel mails. 2/3e hiervan was positief.
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Er werd goed gewikt en gewogen en hierover nagedacht. Het is een goede aanzet. Leuk dat
mensen dit initiatief aanvaarden, aldus de voorzitter.
Hans De Schepper (Groen) zegt dat de fietsstraat veel zal worden gebruikt.
De voorzitter zegt dat dit een goed middel is om gewenst gedrag van minder verkeer en
tragere snelheid te bekomen. Er werd te hard gereden en er was teveel sluipverkeer. Er zijn
nog projecten op til. De gemeente zal dit gefaseerd doen.
Jan Van Esbroeck (NV-A) zegt dat er voldoende controle en opvolging dient te zijn. Mensen
weten nog niet goed hoe ze deze nieuwe regels dienen te hanteren. Bij passanten was er wat
verwarring.
De voorzitter zegt dat er misschien een politieactie nodig zal zijn om te sensibiliseren.
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op het raadsbesluit van 30 november 2015 over de 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; dat deze overeenkomst betrekking heeft op de
aanleg van het fietspad vanaf Darm tot aan de Vossenstraat;
Gelet op het feit dat het noodzakelijk is om een nieuwe samenwerkingsovereenkomst af te
sluiten tussen het gemeentebestuur, het Vlaams Gewest (Agentschap Wegen en Verkeer) en
Aquafin voor de verbetering van het eenrichtingsfietspad aan weerszijden van de gewestweg
N117 tussen het kilometerpunt 12,1 en het kilometerpunt 13,1; dat de gemeente en ook
Aquafin aansluitend op de hierboven vermelde verbeteringswerken een aantal bijkomende
werken wensen uit te voeren; dat het hier o.a. gaat over de aanleg van bijkomende
fietspaden, de vernieuwing van huisaansluitingen en de vervanging van gietijzeren deksels
voor de collectoren en de heropbouw van onderzoeksschouwen langs de gewestweg N117
tussen de kilometerpunten 13,1 en 15;
Overwegende dat deze samenwerkingsovereenkomst volgende doelstellingen op het vlak
van de aanleg en de verbetering van fietspaden nastreeft: de verbetering van de veiligheid en
het comfort van elke weggebruiker die de fietspaden gebruikt; de verhoging van de
bereikbaarheid met de fiets en de verhoging van het aandeel van het fietsverkeer in de
multimodale verkeersstromen;
Overwegende dat in deze samenwerkingsovereenkomst in het algemeen een
kostenverdeling tussen het Agentschap Wegen en Verkeer en de gemeente wordt
afgesproken van 80%-20% voor de aanleg van dit fietspad; dat voor de aanleg van de
parkeerstroken een kostenverdeling van 50%-50% tussen beide partijen wordt
overeengekomen; dat ook met Aquafin een kostenverdeling wordt afgesproken; dat voor
bijkomende werken telkens een specifieke verdeelsleutel wordt afgesproken;
Overwegende dat nu aan de gemeenteraad wordt gevraagd om zijn goedkeuring te verlenen
aan deze samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaams Gewest (Afdeling Wegen en
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Verkeer), het gemeentebestuur en Aquafin voor de aanleg van het fietspad langsheen de
Roosendaalsebaan (N117) voor het gedeelte tussen de Vossenstraat en het kruispunt met
Achterbroeksteenweg – Kalmthoutsesteenweg;
Gehoord de voorzitter;
BESLUIT: met 20 jastemmen van Inga Verhaert, Jan Van Esbroeck, Jef Duerloo, Domien
Arnold, Koen Vanhees, Hans De Schepper, Monique Aerts, Cindy De Roeve, Dieter Beyers,
Hanne Beyers, Stefanie Van Looveren, Maggy Beyers, Wies Peeters, Didier Van Aert,
Sandra Hoppenbrouwers, Silke Lathouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De Bock, Jan
Oerlemans en Lukas Jacobs.
Artikel 1.De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst
tussen het gemeentebestuur, het Vlaams Gewest (Afdeling Wegen en Verkeer) en Aquafin
met als doel de verbetering van het éénrichtingsfietspad en de aansluitende werken aan
weerszijden van de Roosendaalsebaan (N117) tussen kilometerpunt 12,1 en kilometerpunt
13.1 en de samengevoegde projecten waarvan sprake in het artikel 2 § 2 van deze
samenwerkingsovereenkomst.
Art. 2.Een kopie van deze beslissing wordt bezorgd aan de Afdeling Wegen en Verkeer én Aquafin.
MOBILITEIT
7. Goedkeuring van het aanvullend reglement op de politie van het verkeer: invoering van
een snelheidsvermindering van 50 km/u in een deel van de Heikantstraat.
De voorzitter stelt voor om dit punt goed te keuren.
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op de wet betreffende de· politie over het wegverkeer, gecoordineerd bij
Koninklijk Besluit van 16 maart 1968;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op
de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum
afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden
bepaald;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de
aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing_ en bekostiging van de
verkeerstekens;
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;
Overwegende dat deze maatregel past in het handhavingsbeleid van de politiezone Grens;
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Gelet op het feit dat in functie van de werken aan het kruispunt van Achterbroek in de
Heikantstraat tussen het rondpunt (kruispunt met de N117 (Brasschaatsteenweg)) en de
bebouwde kom de snelheid werd verminderd van 70 km/u naar 50km/u gezien deze weg als
omleidingsweg werd aangeduid en er dus in de Heikantstraat meer verkeer passeert;
Gelet op het feit dat de Heikanstraat voor een groot gedeelte uitgerust is met een smal
dubbelrichtingsfietspad vlak naast de rijbaan; dat omwille van de veiligheid van de fietsers in
de Heikanstraat voorgesteld wordt om de snelheid in de Heikantstraat tussen het rondpunt en
de bebouwde kom permanent te verminderen naar 50km/u;
Overwegende dat de te nemen maatregelen dienen om de verkeersveiligheid van de
weggebruikers te verhogen;
Overwegende dat het een gemeenteweg betreft; dat het dus aan de gemeenteraad toekomt
om een uitspraak te doen over een aanvullend politiereglement;
Overwegende dat de wijziging van het snelheidsregime in het betrokken gebied van de
Heikantstraat van 70 km/u naar 50 km/u besproken werd in de gemeentelijke verkeerscel;
Gehoord de voorzitter
BESLUIT: met 20 jastemmen van Inga Verhaert, Jan Van Esbroeck, Jef Duerloo, Domien
Arnold, Koen Vanhees, Hans De Schepper, Monique Aerts, Cindy De Roeve, Dieter Beyers,
Hanne Beyers, Stefanie Van Looveren, Maggy Beyers, Wies Peeters, Didier Van Aert,
Sandra Hoppenbrouwers, Silke Lathouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De Bock, Jan
Oerlemans en Lukas Jacobs.
Artikel 1.Dit reglement heft alle voorgaande snelheidsreglementen op in het volgende straatgedeelte:
• Heikantstraat tussen de bebouwde kom, aangeduid door de verkeersborden F1 en
F3 en het kruispunt met de N117 (Brasschaatsteenweg).
De volgende maatregelen tellen vanaf heden:
Art. 2.De snelheid in de Heikantstraat, tussen de bebouwde kom en het kruispunt met de N117
(Brasschaatsteenweg) wordt beperkt tot 50 km/u.
Art. 3.Om deze snelheidsbeperking aan te duiden worden de volgende verkeersborden in de
Heikantstraat geplaatst:
C43 "50 km /u":
* rijrichting Beauvoislaan: begin Heikantstraat. Dit is net na het rondpunt.
* rijrichting Brasschaatsteenweg: net na het verkeersbord F3.
Deze borden worden rechts van de rijrichting geplaatst en worden herhaald na elk
kruispunt.
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Art. 4.Om een lange afstand zonder verkeersborden te breken, worden de volgende
verkeersborden geplaatst:
• C43 "50 km/u" met onderbord type VI met tekst "HERHALING": aan weerszijden
van de Heikantstraat ter hoogte van het pand met huisnummer 153.
VRIJE TIJD
8. Plaatselijke openbare bibliotheek: aanstelling van de afgevaardigden voor het
beheersorgaan.
Silke Lathouwers, schepen van cultuur licht dit agendapunt toe en overloopt het voorstel van
afgevaardigden. Het beheersorgaan wordt samengesteld enerzijds uit 8 afgevaardigden van
de inrichtende overheid, aangewezen volgens het proportioneel stelsel en anderzijds uit 8
gebruikers en vertegenwoordigers van filosofische en ideologische strekkingen. De fractie in
de gemeenteraad die door toepassing van het proportioneel stelsel geen lid van het
beheersorgaan kan aanduiden, zal één afgevaardigde aanduiden die in het beheersorgaan
zitting heeft zonder stemrecht. Hierdoor zijn er 5 extra afgevaardigden, maar zonder
stemrecht.
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2019;
Gelet op het Cultuurpact van 28 januari 1974 dat effectieve medezeggenschap van
gebruikers en het middenveld garandeert bij het beheer van culturele infrastructuur, dus ook
bij het beheer van de openbare bibliotheek;
Gelet op de raadsbesluiten van 27 februari 1981 en 4 december 1981 houdende de vaststelling van de beheerswijze van de bibliotheek, gewijzigd bij de besluiten van 28 december
1981, 22 februari 1982 en 28 januari 1983 betreffende de vaststelling van het beheersorgaan;
Overwegende dat het Cultuurpact drie manieren voorziet waarop een beheersorgaan kan
worden samengesteld; dat de gemeente Kalmthout in 1981 opteerde voor effectief
medebeheer van het middenveld en de gebruikers, doordat zij samen met de politieke
afgevaardigden deel uitmaken van het beheersorgaan;
Gelet op het organiek reglement voor het beheersorgaan van de bibliotheek, zoals
goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 29 april 2019;
Overwegende dat het beheersorgaan na installatie van de nieuwe gemeenteraad opnieuw
moet worden samengesteld binnen de zes eerste maanden;
Overwegende dat de leden van het beheersorgaan worden benoemd door de gemeenteraad;
Overwegende dat het beheersorgaan wordt samengesteld enerzijds uit 8 afgevaardigden van
de inrichtende overheid, aangewezen volgens het proportioneel stelsel en anderzijds uit 8
gebruikers en vertegenwoordigers van filosofische en ideologische strekkingen;
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Gelet op het artikel 5 van het organiek reglement dat de samenstelling van het
beheersorgaan vastlegt; dat de berekening van het aantal afgevaardigden per politieke fractie
gebeurt op basis van het aantal leden dat elke politieke fractie telde op het ogenblik van de
installatievergadering van de gemeenteraad; dat de fractie in de gemeenteraad die door
toepassing van het proportioneel stelsel geen lid van het beheersorgaan zou kunnen
aanduiden, één afgevaardigde zal aanduiden die in het beheersorgaan zitting heeft zonder
stemrecht;
Gezien dit voor de afgevaardigden van de politieke fracties volgende zetelverdeling oplevert:
• 6 CD&V
• 2 N-VA
• 1 Sp.a (zonder stemrecht)
• 1 Groen (zonder stemrecht)
• 1 Open Vld (zonder stemrecht)
• 1 Vlaams Belang (zonder stemrecht)
• 1 Onafhankelijke (zonder stemrecht);
Gaat over tot de voordrachten namens de politieke partijen:
Namens CD&V worden voorgedragen:
raadslid Maggy Beyers,
raadslid Lies Van den Keybus,
Lea Van Looveren
Eugeen Lorriper
Herman Huybrechts
Lieve Vissers;
Namens N-VA worden voorgedragen:
Joris Alen,
Wouter Van den Heuvel;
Namens Sp.a wordt voorgedragen:
Sonia Verlinden;
Namens Groen wordt voorgedragen:
raadslid Monique Aerts;
Namens Open Vld wordt voorgedragen:
Elza Milbou;
Namens Vlaams Belang wordt voorgedragen:
raadslid Koen Van Hees;
Namens Onafhankelijke wordt voorgedragen:
raadslid Clarisse De Rydt;
Gelet op het feit dat de gemeenteraad eveneens de afgevaardigden van de gebruikers dient
aan te duiden;
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Overwegende dat de gemeenteraad de criteria bepaalt waaraan de afgevaardigden van de
gebruikers en filosofische en ideologische strekkingen moeten beantwoorden; dat zij worden
aangeduid op basis van een duidelijke aanwezigheid van die strekkingen in het culturele veld
van de gemeente; dat men hierbij kiest voor personen die in grote, potentiële gebruikersgroepen actief zijn; dat de voorkeur wordt gegeven aan een evenwichtige afspiegeling van de
gebruikers van de bibliotheek, zowel wat de doelgroepen betreft (onderwijs, welzijn,
leesbevordering, cultuur, derde wereld) als geslacht en leeftijd (jongeren, senioren); dat zij
worden aangevuld met kandidaten die reageerden op een open oproep voor deelname aan
gemeentelijke adviesraden, en in de mate van het mogelijke een onrechtmatig overwicht
zowel van één van de ideologische en filosofische strekkingen als van één van de
gebruikersgroeperingen zal worden voorkomen;
Gelet op het voorstel van de voorzitter om volgende personen aan te duiden als
afgevaardigden van de gebruikers van de strekkingen en de gebruikers in het beheersorgaan
van de gemeentelijke openbare bibliotheek:
•
•
•
•
•
•
•
•

Kim Peeters, vanwege de jeugdraad,
Eric De Munck, vanwege ontwikkelingssamenwerking (GROS),
Jeroen Tetaert, vanwege leesbevordering en digitale geletterdheid,
Koen Van Ooteghem, vanwege de gebruikers,
Julius Smeyers, vanwege de gebruikers,
Dirk Baeyens vanwege het onderwijs,
Marina Van Aert, vanwege de cultuurraad,
Greet Mous, vanwege de welzijnsraad en de ouderenadviesraad;

Overwegende dat de gemeenteraad geen opmerkingen formuleert ten aanzien van het
voorstel van de voorzitter;
BESLUIT: met 20 jastemmen van Inga Verhaert, Jan Van Esbroeck, Jef Duerloo, Domien
Arnold, Koen Vanhees, Hans De Schepper, Monique Aerts, Cindy De Roeve, Dieter Beyers,
Hanne Beyers, Stefanie Van Looveren, Maggy Beyers, Wies Peeters, Didier Van Aert,
Sandra Hoppenbrouwers, Silke Lathouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De Bock, Jan
Oerlemans en Lukas Jacobs.
Artikel 1-:
De gemeenteraad duidt als afgevaardigden van de gebruikers van de gemeenteraad in het
beheersorgaan van de gemeentelijke openbare bibliotheek aan:
•
•
•
•
•
•
•
•

Maggy Beyers, raadslid, vanwege CD&V;
Lies Van den Keybus, raadslid, vanwege CD&V;
Lea Van Looveren, vanwege CD&V;
Eugeen Lorriper, vanwege CD&V;
Herman Huybrechts, vanwege CD&V;
Lieve Vissers, vanwege CD&V;
Joris Alen, vanwege N-VA;
Wouter Van den Heuvel vanwege N-VA;
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•
•
•
•
•

Sonia Verlinden, vanwege Sp.a (zonder stemrecht);
Monique Aerts, raadslid, vanwege Groen (zonder stemrecht);
Elza Wouters, vanwege Open Vld (zonder stemrecht);
Koen Van Hees, raadslid, vanwege Vlaams Belang (zonder stemrecht);
Clarisse De Rydt, raadslid, vanwege Onafhankelijke (zonder stemrecht).

Art. 2.De gemeenteraad duidt als afgevaardigden van de gebruikers van de strekkingen en de
gebruikers in het beheersorgaan van de gemeentelijke openbare bibliotheek aan:
• Kim Peeters, vanwege de jeugdraad,
• Eric De Munck, vanwege ontwikkelingssamenwerking (GROS),
• Jeroen Tetaert, vanwege leesbevordering en digitale geletterdheid,
• Koen Van Ooteghem, vanwege de gebruikers,
• Julius Smeyers, vanwege de gebruikers,
• Dirk Baeyens vanwege het onderwijs,
• Marina Van Aert, vanwege de cultuurraad,
• Greet Mous,vanwege de welzijnsraad en de ouderenadviesraad
Art. 3.Een kopie van deze beslissing zal voor verder gevolg overgemaakt worden aan het
beheersorgaan van de gemeentelijke openbare bibliotheek.
PERSONEEL
9. Goedkeuring van de aanpassingen aan de rechtspositieregeling voor het
gemeentepersoneel.
De voorzitter verwijst naar de bespreking eerder deze avond in de zitting van de raad voor
maatschappelijk welzijn.
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 7 december 2007 houdende de minimale
voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van
het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen
betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 12 november 2010 houdende de minimale
voorwaarden voor de personeelsformatie en het mandaatstelsel van het personeel van de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende de minimale voorwaarden voor
sommige aspecten van de rechtspositieregeling van bepaalde personeelsgroepen van de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel, goedgekeurd door de
gemeenteraad in zitting van 18 december 2008 en laatst gewijzigd door de gemeenteraad in
zitting van 27 november 2017;
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Overwegende dat vanuit de gemeente en het OCMW, in afwachting van een gezamenlijke
rechtspositieregeling, enkele belangrijke aanpassingen dienen te gebeuren; dat deze
aanpassingen betrekking hebben op onder andere het veranderen van de benaming van
gemeentesecretaris in algemeen directeur en financieel beheerder in financieel directeur, de
premie voor huwelijk en pensionering en het principe van de progressieve werkhervatting;
Gelet dat de leden van het syndicaal onderhandelingscomité in zitting van 24 april 2019 zich
akkoord verklaarden met deze aanpassingen aan de rechtspositieregeling voor het
gemeentepersoneel;
Gelet op het voorstel van het schepencollege om de aanpassing aan de rechtspositieregeling
voor het gemeentepersoneel van Kalmthout goed te keuren;
BESLUIT: met 20 jastemmen van Inga Verhaert, Jan Van Esbroeck, Jef Duerloo, Domien
Arnold, Koen Vanhees, Hans De Schepper, Monique Aerts, Cindy De Roeve, Dieter Beyers,
Hanne Beyers, Stefanie Van Looveren, Maggy Beyers, Wies Peeters, Didier Van Aert,
Sandra Hoppenbrouwers, Silke Lathouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De Bock, Jan
Oerlemans en Lukas Jacobs.
Artikel 1.De gemeenteraad keurt de aanpassingen aan de rechtspositieregeling voor het
gemeentepersoneel van Kalmthout goed.
Art. 2.De aangepaste rechtspositieregeling treedt in werking op 1 juli 2019 en gaat hierbij integraal
als bijlage.
Art. 3.Een kopie van deze beslissing wordt bezorgd aan het Agentschap voor Binnenlands Bestuur
Afdeling Antwerpen (Lange Kievitstraat 111 – 113 bus 10 te 2018 Antwerpen).
Art. 4.Het gemeentepersoneel van Kalmthout wordt op de hoogte gebracht van deze wijzigingen
aan de rechtspositieregeling.
10. Goedkeuring van het aangepaste arbeidsreglement – reglement glijdende werktijden.
De voorzitter verwijst naar de bespreking eerder deze avond in de zitting van de raad voor
maatschappelijk welzijn.
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op de wet van 18 december 2002 tot wijziging van de wet van de wet van 8 april 1965
tot instelling van de arbeidsreglementen; dat op basis van deze wet alle publieke besturen in
België verplicht worden om een arbeidsreglement op te stellen voor haar personeel;
Gelet op de beslissing van 28 oktober 2010 van de gemeenteraad waarbij het
arbeidsreglement AR002bis voor het statutaire en contractueel personeel werd goedgekeurd,
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aangepast in gemeenteraadszittingen van 23 juni 2014, 30 november 2015, 27 februari 2017
en 19 juni 2018;
Gelet op rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel laatst goedgekeurd door de
gemeenteraad in zitting van heden;
Gelet op het voorstel van het managementteam om de eerste bijlage van dit
arbeidsreglement, dat handelt over het reglement glijdende werktijden, aan te passen; dat
zowel voor het gemeentepersoneel als het personeel van het OCMW één reglement
glijdende werktijden van toepassing is; dat het werken volgens glijdende werktijden wordt
uitgebreid naar een aantal buitendiensten zoals de medewerkers van de dienst voor
toerisme, het administratief personeel van het zwembad en de (adjunct)bibliothecaris;
Gelet op de bespreking van dit dossier tijdens het syndicaal overleg- en onderhandelingscomité voor de gemeente in zitting van 24 april 2019;
Overwegende dat het arbeidsreglement van toepassing is op alle statutaire en contractuele
ambtenaren in dienst van het gemeentebestuur; dat alle personeelsleden zich moeten
houden aan de bepalingen van dit reglement;
Gelet op het voorstel van het schepencollege om de aanpassingen aan het arbeidsreglement
voor het gemeentepersoneel van Kalmthout goed te keuren;
BESLUIT: met 20 jastemmen van Inga Verhaert, Jan Van Esbroeck, Jef Duerloo, Domien
Arnold, Koen Vanhees, Hans De Schepper, Monique Aerts, Cindy De Roeve, Dieter Beyers,
Hanne Beyers, Stefanie Van Looveren, Maggy Beyers, Wies Peeters, Didier Van Aert,
Sandra Hoppenbrouwers, Silke Lathouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De Bock, Jan
Oerlemans en Lukas Jacobs.
Artikel 1.De gemeenteraad keurt de aanpassing van het arbeidsreglement (AR007), in het bijzonder
het reglement glijdende werktijden, met ingang van 1 juli 2019, goed.
Art. 2.Dit arbeidsreglement zal worden bezorgd aan het kantoor van de gewestelijke sociale inspectie
van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg te Antwerpen.
11. Aanstelling van een bijkomend gemeentelijk omgevingsambtenaar.
De voorzitter stelt voor over te gaan tot de aanstelling van Nathalie Deckers, gemeentelijke
deskundige omgeving (niveau B), als bijkomend gemeentelijke omgevingsambtenaar vanaf 1
juni 2019 aangezien zij voldoet aan de gestelde voorwaarden. Zij is in het bezit van een
diploma van master in de ontwerpwetenschappen (architect) en heeft meer dan twee jaar
relevante beroepservaring op het domein stedenbouw.
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;
Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en latere
wijzigingen;
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Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het
decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en haar bijlagen;
Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning dat stelt dat elke
gemeente verplicht is om één of meerdere gemeentelijke omgevingsambtenaren aan te
wijzen;
Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning dat stelt dat de
gemeentelijke omgevingsambtenaar een verslag opmaakt voor elke beslissing als het college
van burgemeester en schepenen de bevoegde overheid is; dat deze taak expliciet en
rechtstreeks wordt toegewezen aan de gemeentelijke omgevingsambtenaar;
Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het besluit
van de Vlaamse regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april
2014 betreffende de omgevingsvergunning en haar bijlagen, dat stelt dat de gemeentelijke
omgevingsambtenaar voldoende kennis moet bezitten van zowel ruimtelijke ordening als van
milieu; dat deze voldoende kennis wordt aangetoond door:
1. het gevolgd hebben van cursussen stedenbouw, ruimtelijke ordening of ruimtelijke
planning of
een relevante beroepservaring inzake ruimtelijke ordening van minstens 2 jaar;
2. het gevolgd hebben van cursussen milieu of
een relevante beroepservaring inzake milieu van minstens 2 jaar;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het
decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en haar bijlagen dat aangeeft
wie kan worden aangewezen als gemeentelijk omgevingsambtenaar:
1. de houder van een diploma van het niveau A die minstens beschikken over een
relevante beroepservaring van minstens 2 jaar;
2. de houder van een diploma van het niveau B die minstens beschikken over een
relevante beroepservaring van minstens 2 jaar;
3. de persoon die houder is van een diploma van het niveau B als de administratieve
behandeling van de aanvragen tot milieuvergunning, de stedenbouwkundige of
verkavelingsvergunning op 27 november 2015 één van hun hoofdtaken was;
4. de persoon die houder is van een diploma van het niveau C als de administratieve
behandeling van de aanvragen tot milieuvergunning, de stedenbouwkundige of
verkavelingsvergunning op 27 november 2015 gedurende minstens 5 jaar één van
hun hoofdtaken was;
Gelet op het feit dat de heer Marc Konings (Kijkuitstraat 49 te 2920 Kalmthout) door de
gemeenteraad op 19 december 2016 werd aangesteld als omgevingsambtenaar met ingang
van 23 februari 2017;
Overwegende dat de gemeentelijke omgevingsambtenaar, naast de decretale taken, nog
andere taken vervuld zoals het coördineren van de aanvragen vanaf het indienen van de
aanvraag tot de betekening van de beslissing (inclusief procesbewaking), voorbesprekingen
met de aanvragers en contacten met de adviserende instanties en hogere overheid; dat
omwille van een vlotte operationele werking van de dienst omgeving en de afhandeling van
de omgevingsvergunningen het raadzaam is om binnen de gemeentelijke administratie een
tweede gemeentelijke omgevingsambtenaar aan te stellen;
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Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen in zitting van 13 mei
2019 om mevrouw Nathalie Deckers (Hagelkruisakker 1 te 2990 Wuustwezel) aan te stellen
als bijkomend gemeentelijk omgevingsambtenaar vanaf 1 juni 2019;
Gelet op het feit dat Nathalie Deckers voldoet aan de voorwaarden van het besluit van de
Vlaamse regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014
betreffende de omgevingsvergunning en haar bijlagen; dat zij in het bezit is van het diploma
master in de ontwerpwetenschappen (architect) en zij voldoende ervaring heeft gezien zij
sinds september 2008 actief is als zelfstandig architect en op 3 juli 2017 door het college van
burgemeester en schepenen werd aangesteld als voltijds, contractueel deskundige omgeving
(niveau B);
Gehoord de voorzitter;
BESLUIT: met 20 jastemmen van Inga Verhaert, Jan Van Esbroeck, Jef Duerloo, Domien
Arnold, Koen Vanhees, Hans De Schepper, Monique Aerts, Cindy De Roeve, Dieter Beyers,
Hanne Beyers, Stefanie Van Looveren, Maggy Beyers, Wies Peeters, Didier Van Aert,
Sandra Hoppenbrouwers, Silke Lathouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De Bock, Jan
Oerlemans en Lukas Jacobs.
Artikel 1.De gemeenteraad stelt mevrouw Nathalie Deckers aan als bijkomend omgevingsambtenaar
bij het gemeentebestuur van Kalmthout. Deze aanstelling geldt vanaf 1 juni 2019.
Art. 2.De bevoegde diensten van de Vlaamse overheid zullen van deze beslissing op de hoogte
worden gebracht.
INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING
12. Opdrachthoudende vereniging PIDPA: goedkeuring van de agenda en vaststelling van
het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van 21
juni 2019.
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van de opdrachthoudende vereniging PIDPA;
Gelet op de algemene vergadering van PIDPA die zal plaats hebben op vrijdag 21 juni 2019
op het administratief hoofdkantoor, Desguinlei 246 te 2018 Antwerpen;
Overwegende dat de agenda van deze algemene vergadering de volgende punten bevat:
1. Nazicht van de volmachten/raadsbesluiten voor de afgevaardigden.
2. Verslag van de raad van bestuur over het jaar 2018.
3. Verslag van de commissaris over het jaar 2018.
4. Goedkeuring van de jaarrekening, afgesloten op 31 december 2018.
5. Decharge te verlenen aan bestuurders en commissaris.
6. Evaluatierapport 2013-2018 en beleidsplan 2019-2024.
7. Synductis: uitbreiding lidmaatschap.
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8. Benoeming commissaris.
9. Goedkeuring van het verslag van de algemene vergadering.
Gelet op de brief van PIDPAvan 26 april 2019 met agenda en bijlagen:
- verslag van de raad van bestuur over het jaar 2018,
- de jaarrekening over het boekjaar 2018,
- het verslag van de commissaris over 2018,
- het evaluatierapport 2013-2018 en het beleidsplan 2019-2024,
- het verslag betreffende de uitbreiding van het lidmaatschap in Synductis,
- het verslag betreffende de benoeming van een commissaris,
- model als raadsbeslissing,
- een volmacht;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 25 februari 2019 over de aanduiding van raadslid Jef
Duerloo en raadslid Inga Verhaert als respectievelijk vertegenwoordiger en plaatsvervangend
vertegenwoordiger van de gemeente voor alle algemene vergaderingen van de
opdrachthoudende vereniging PIDPA tot en met 31 december 2024;
Gelet op de statuten van de opdrachthoudende vereniging PIDPA;
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
BESLUIT: met 18 jastemmen van Inga Verhaert, Jan Van Esbroeck, Jef Duerloo, Domien
Arnold, Koen Vanhees, Cindy De Roeve, Dieter Beyers, Hanne Beyers, Stefanie Van
Looveren, Maggy Beyers, Wies Peeters, Didier Van Aert, Sandra Hoppenbrouwers, Silke
Lathouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De Bock, Jan Oerlemans en Lukas Jacobs en 2
onthoudingen van Hans De Schepper en Monique Aerts.
Artikel 1.De gemeenteraad verleent goedkeuring aan het verslag van de raad van bestuur over het
jaar 2018, de jaarrekening over het boekjaar 2018 en het verslag van de commissaris.
Art. 2.De gemeenteraad gaat akkoord met het verlenen van decharge aan de bestuurders en de
commissaris over het boekjaar 2018.
Art. 3.De gemeenteraad verleent goedkeuring aan het evaluatierapport 2013-2018 en het
beleidsplan 2019-2024.
Art. 4.De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de uitbreiding van het lidmaatschap en de
deelname tot Synductis.
Art. 5.De gemeenteraad verleent goedkeuring aan het verslag betreffende het voorstel inzake het
mandaat en de benoeming van de commissaris.
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Art. 6.Aan de vertegenwoordiger wordt de opdracht gegeven om op de algemene vergadering van
21 juni 2019, overeenkomstig deze beslissing te stemmen evenals op elke andere algemene
vergadering die wordt samengeroepen ter behandeling van de agendapunten van deze
algemene vergadering.
Art. 7.Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en
zal een kopie van deze beslissing bezorgen aan PIDPA, Desguinlei 246 te 2018 Antwerpen
13.Dienstverlenende vereniging IKA: vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger
van de gemeente met betrekking tot de agendapunten van de algemene vergadering van 17
juni 2019.
Gelet op het feit dat de
samenwerkingsverband IKA;

gemeente

aangesloten

is

bij

het

intergemeentelijk

Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekend schrijven van 30 april 2019 werd
opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering tevens jaarvergadering van IKA
die op 17 juni 2019 plaatsheeft in in Den Eyck, Houtum 39 te 2460 Kasterlee;
Gelet op het feit dat een dossier met documentatiestukken aan de gemeente per brief van
30 april 2019 overgemaakt werd;
Gelet op het artikel 432, § 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt
dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor
elke algemene vergadering;
Overwegende dat de agenda van de algemene vergadering van IKA van 17 juni 2019
volgende agendapunten bevat:
1. Evaluatierapport
2. Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering
3. Jaarrekening 2018
4. Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering
5. Kwijting van de bestuurders en de commissaris
6. Statutaire benoemingen en mededelingen
Overwegende dat de gemeenteraad kennis neemt van het verslag van de raad van bestuur
aan de algemene vergadering;
Overwegende dat de gemeenteraad kennis neemt van de balans, resultatenrekening en
winstverdeling;
Gelet op het gemeenteraadbesluit van 25 februari 2019 waarbij raadslid Lies Van den
Keybus, werd aangeduid als vertegenwoordiger en raadslid Jef Duerloo als plaatsvervangend
vertegenwoordiger van de gemeente om deel te nemen aan alle algemene vergaderingen
van de dienstverlenende vereniging IKA die georganiseerd worden tot en met 31 december
2024;
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BESLUIT: met 18 jastemmen van Inga Verhaert, Jan Van Esbroeck, Jef Duerloo, Domien
Arnold, Koen Vanhees, Cindy De Roeve, Dieter Beyers, Hanne Beyers, Stefanie Van
Looveren, Maggy Beyers, Wies Peeters, Didier Van Aert, Sandra Hoppenbrouwers, Silke
Lathouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De Bock, Jan Oerlemans en Lukas Jacobs en 2
onthoudingen van Hans De Schepper en Monique Aerts.
Artikel 1.De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan de volledige dagorde van de algemene
vergadering van IKA die zal gehouden worden op maandag 17 juni 2019 om 18u00 in Den
EYCK, Houtum 39, 2460 Kasterlee evenals van alle daarbij horende documenten en neemt
op basis hiervan volgende beslissingen:
Art. 2.De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan de strategie en begroting 2019.
Art. 3.De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan het verslag van de raad van bestuur aan de
algemene vergadering.
Art. 4.De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan de balans, resultatenrekening en
winstverdeling met betrekking tot het boekjaar 2018.
Art. 5.De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering
van IKA van 17 juni 2019 wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de
beslissingen genomen in de gemeenteraad in verband met de te behandelen agendapunten.
Art. 6.Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van voormelde
besluiten en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan het secretariaat van
intergemeentelijk samenwerkingsverband IKA, p/a Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle t.a.v.
de heer Lieven Ex.
14. Opdrachthoudende vereniging IVEKA: vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten van de algemene
vergadering tevens jaarvergadering van 18 juni 2019.
Gelet op het feit dat de gemeente voor één of meerdere activiteiten aangesloten is bij de
opdrachthoudende vereniging IVEKA;
Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekend schrijven van 30 april 2019 werd
opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering tevens jaarvergadering van
IVEKA die op 18 juni 2019 plaatsheeft in in Den Eyck, Houtum 39 te 2460 Kasterlee;
Gelet op het feit dat een dossier met documentatiestukken aan de gemeente per brief van 30
april 2019 overgemaakt werd;
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Overwegende dat de agenda van de algemene vergadering van IVEKA van 18 juni 2019
volgende agendapunten bevat:
1. Kennisneming verslagen Iveka van de raad van bestuur en van de commissaris over
het boekjaar 2018.
2. Goedkeuring van de jaarrekening IVEKA afgesloten op 31 december 2018 (balans,
resultatenrekening,
winstverdeling,
boekhoudkundige
besluiten
en
waarderingsregels).
3. Kennisname vastgelegd resultaat Q1 2019.
4. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale
bestuurscomités en de commissaris IVEKA met betrekking tot het boekjaar 2018.
5. Evaluatieverslag met betrekking tot de werking van de opdrachthoudende vereniging
tijdens de vorige 6 jaar en het ondernemingsplan 2019-2024.
6. Aanbod OV 2.0 – uitbreiding activiteiten.
7. Statutaire benoemingen en mededelingen.
Gelet op het artikel 432, § 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt
dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor
elke algemene vergadering;
Gelet op het gemeenteraadbesluit van 25 februari 2019 waarbij raadslid Lies Van den
Keybus, werd aangeduid als vertegenwoordiger en raadslid Jef Duerloo als plaatsvervangend
vertegenwoordiger van de gemeente om deel te nemen aan alle algemene vergaderingen
van de opdrachthoudende vereniging IVEKA die georganiseerd worden tot en met 31
december 2024;
BESLUIT: met 18 jastemmen van Inga Verhaert, Jan Van Esbroeck, Jef Duerloo, Domien
Arnold, Koen Vanhees, Cindy De Roeve, Dieter Beyers, Hanne Beyers, Stefanie Van
Looveren, Maggy Beyers, Wies Peeters, Didier Van Aert, Sandra Hoppenbrouwers, Silke
Lathouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De Bock, Jan Oerlemans en Lukas Jacobs en 2
onthoudingen van Hans De Schepper en Monique Aerts.
Artikel 1.De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de agenda van de Algemene Vergadering
tevens jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging IVEKA van 18 juni 2019:
1. Kennisneming verslagen IVEKA van de raad van bestuur en van de commissaris over
het boekjaar 2018.
2. Goedkeuring van de jaarrekening IVEKA afgesloten op 31 december 2018 (balans,
resultatenrekening,
winstverdeling,
boekhoudkundige
besluiten
en
waarderingsregels).
3. Kennisname vastgelegd resultaat Q1 2019.
4. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale
bestuurscomités en de commissaris Iveka met betrekking tot het boekjaar 2018.
5. Evaluatieverslag met betrekking tot de werking van de opdrachthoudende vereniging
tijdens de vorige 6 jaar en het ondernemingsplan 2019-2024.
6. Aanbod OV 2.0 – uitbreiding activiteiten.
7. Statutaire benoemingen en mededelingen.
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Art. 2 .De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de Algemene Vergadering
tevens jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging IVEKA op 18 juni 2019 (of
iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), wordt opgedragen
zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van
heden inzake het artikel 1 van deze beslissing.
Art. 3 .Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van voormelde
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende
vereniging IVEKA, ter attentie van het secretariaat op het e-mailadres
vennootschapssecretariaat@fluvius.be.
15.Opdrachthoudende vereniging Water-link: vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten van de
buitengewone algemene vergadering van 8 juli 2019.
Koen Vanhees (Vlaams Belang) verwijst naar de agenda waarop het fusievoorstel staat
geagendeerd. Gezien het feit dat dit een belangrijke beslissing is, vraagt hij aan de
gemeenteraad of hij het mandaat heeft om dit goed te keuren.
De voorzitter antwoordt dat er geen aandachtspunten zijn vanuit de gemeenteraad.
Gelet op het feit dat de gemeente deelgenoot is van de opdrachthoudende vereniging Waterlink;
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op de oproepingsbrief van 8 april 2019 voor de buitengewone algemene vergadering
van de opdrachthoudende vereniging Water-link, die plaatsvindt op 8 juli 2019 om 16u. in de
kantoren van de vereniging, Mechelsesteenweg 66 te 2018 Antwerpen met als agenda:
1. Kennisneming en bespreking van het fusievoorstel, gezamenlijk opgesteld door de
bestuursorganen van de bij de fusie betrokken vereniging en vennootschap met
toepassing van het artikel 719 van het Wetboek van vennootschappen, neergelegd op
de griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen, door de
over te nemen vennootschap en bij het Belgisch Staatsblad door de overnemende
vereniging, uiterlijk zes weken voor de algemene vergadering welke over de fusie
moet beslissen, hierna genoemd ‘het Fusievoorstel Induss’, van welk Fusievoorstel
Induss de Stad Antwerpen en de deelnemende gemeenten kosteloos een afschrift
kunnen bekomen.
2. Fusiebesluit, waarbij het intergemeentelijk samenwerkingsverband in de rechtsvorm
van een opdrachthoudende vereniging ‘water-link’, met maatschappelijke zetel te
2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 66, BTW-nummer BE-0204.923.881,
ondernemingsnummer 0204.923.881 (rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling
Antwerpen), bij wijze van met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, de
naamloze vennootschap ‘Induss’, met maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen,
Mechelsesteenweg 66, BTW-nummer BE-0826.855.813, ondernemingsnummer
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0826.855.813 (rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen), overneemt
volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden als bepaald in het Fusievoorstel.
3. Goedkeuring nieuwe tekst van statuten: goedkeuring van elk van de wijzigingen aan
de statuten, welke nieuwe tekst van statuten samen de oproeping tot deze
vergadering werd bezorgd aan de Stad Antwerpen en de deelnemende gemeenten,
goedkeuring nieuwe tekst van statuten.
4. Bijzondere volmacht KBO en BTW.
5. Goedkeuring van de Code goed bestuur, waarvan het ontwerp samen met de
oproeping tot deze vergadering werd bezorgd aan de Stad Antwerpen en de
deelnemende gemeenten.
Gelet op de statuten van Water-link;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 25 februari 2019 met betrekking tot de aanduiding
van raadslid Koen Vanhees als vertegenwoordiger en raadslid Wouter Vanden Bergh als
plaats-vervangend vertegenwoordiger van de gemeente voor alle algemene vergaderingen
van de opdrachthoudende vereniging Water-link die georganiseerd worden tot en met 31
december 2024;
Overwegende dat de vertegenwoordiger van de gemeente, die bij afzonderlijke beraadslaging
werd aangeduid, binnen de perken van zijn mandaat in naam van de gemeente de nodige
beslissingen dient te nemen betreffende de punten van de agenda’s van deze vergaderingen;
BESLUIT: met 18 jastemmen van Inga Verhaert, Jan Van Esbroeck, Jef Duerloo, Domien
Arnold, Koen Vanhees, Cindy De Roeve, Dieter Beyers, Hanne Beyers, Stefanie Van
Looveren, Maggy Beyers, Wies Peeters, Didier Van Aert, Sandra Hoppenbrouwers, Silke
Lathouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De Bock, Jan Oerlemans en Lukas Jacobs en 2
onthoudingen van Hans De Schepper en Monique Aerts.
Artikel 1.De gemeenteraad neemt kennis van de agenda voor de buitengewone algemene vergadering
van de opdrachthoudende vereniging Water-link van 8 juli 2019 en verleent er goedkeuring
aan.
Art. 2.Bovengenoemde vertegenwoordiger of bij belet bovengenoemde plaatsvervanger wordt
gemandateerd om op de buitengewone algemene vergadering van Water-link van 8 juli 2019
(of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen en te
beslissen conform de beslissingen die door de gemeenteraad zijn genomen over de
agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Water-link van 8 juli 2019 en
verder al het nodige te doen voor de afwerking van de volledige agenda.
Art. 3.Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en
in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan het intergemeentelijk samenwerkingsverband Water-link ov, Mechelsesteenweg 66 te 2018 Antwerpen.
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16. Intergemeentelijke vereniging PONTES: goedkeuring van de agenda en vaststelling van
het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van
19 juni 2019.
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 de uitnodiging voor de algemene vergadering van PONTES op 19 juni 2019;
Gelet op het ontwerp van agenda, besluiten en bijlagen;
Overwegende dat elke intergemeentelijke vereniging jaarlijks een algemene vergadering
moet organiseren tijdens dewelke de balans, de resultatenrekening en het jaarverslag over
het dienstjaar 2018 worden behandeld;
Overwegende dat jaarlijks het verslag van de bedrijfsrevisor-commissaris, de verdeling va het
batig saldo van de resultatenrekening 2018 en de kwijting aan de raad van bestuur en de
commissaris-revisor worden behandeld;
Overwegende dat deze algemene vergadering zal plaatsvinden op 19 juni 2019;
Overwegende dat de agenda van de algemene vergadering van PONTES van 19 juni 2019
volgend agendapunt bevat:
1.
Algemene vergadering: verslag 27 maart 2019 – goedkeuring
2.
Financiën: balans, resultatenrekening en jaarverslag over het boekjaar 2018 Goedkeuring.
3.
Financiën: verslag van de bedrijfsrevisor-commissaris over de jaarrekening 2018 –
Aktename.
4.
Financiën: verdeling van het batig saldo van de resultatenrekening 2018 –
Goedkeuring.
5.
Financiën: kwijting aan de raad van bestuur en aan de bedrijfsrevisor-commissaris
– goedkeuring
6.
Bestuur: code van goed bestuur 2019 – goedkeuring
7.
Financiën: verplaatsingsvergoeding bestuursorganen (bestuursperiode 2019-2024)
– vaststelling
Overwegende dat voor deze algemene vergadering een gemeentelijke afgevaardigde moet
aangeduid worden om de gemeente te vertegenwoordigen op deze algemene vergadering;
dat deze aanstelling mag gebeuren voor de volledige duur van deze legislatuur;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 25 februari 2019 waarbij raadslid Gilles Delcroix als
vertegenwoordiger en raadslid Anita Van den Poel als plaatsvervangend vertegenwoordiger
werden aangeduid om deel te nemen aan de zitting van alle algemene vergaderingen van de
intergemeentelijke vereniging PONTES die georganiseerd worden tot en met 31 december
2024;
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BESLUIT: met 18 jastemmen van Inga Verhaert, Jan Van Esbroeck, Jef Duerloo, Domien
Arnold, Koen Vanhees, Cindy De Roeve, Dieter Beyers, Hanne Beyers, Stefanie Van
Looveren, Maggy Beyers, Wies Peeters, Didier Van Aert, Sandra Hoppenbrouwers, Silke
Lathouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De Bock, Jan Oerlemans en Lukas Jacobs en 2
onthoudingen van Hans De Schepper en Monique Aerts.
Artikel 1.De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan de agenda van de algemene vergadering
van PONTES van 19 juni 2019, die bestaat uit de volgende agendapunten:
1.
Algemene vergadering: verslag 27 maart 2019 - goedkeuring
2.
Financiën: balans, resultatenrekening en jaarverslag over het boekjaar 2018 goedkeuring
3.
Financiën: verslag van de bedrijfsrevisor-commissaris over de jaarrekening 2018 –
aktename
4.
Financiën: verdeling van het batig saldo van de resultatenrekening 2018 –
goedkeuring
5.
Financiën: kwijting aan de raad van bestuur en aan de bedrijfsrevisor-commissaris goedkeuring.
6.
Bestuur: code van goed bestuur 2019 – goedkeuring
7.
Financiën: verplaatsingsvergoeding bestuursorganen (bestuursperiode 2019-2024) –
Vaststelling.
Art. 2.De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering
van PONTES op 19 juni 2019 wordt opgedragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de
besluiten van de gemeenteraad van heden inzake onderhavige aangelegenheid.
Art. 3.Een kopie van dit besluit wordt ter kennisgeving bezorgd aan de intergemeentelijke
vereniging PONTES, gevestigd te 2610 Antwerpen-Wilrijk, aan de Jules Moretuslei 2.

GOEDKEURING VAN HET VERSLAG

17.Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 29 april 2019 van de gemeenteraad.
De gemeenteraad keurt het verslag van de vergadering van 29 april 2019 van de
gemeenteraad unaniem goed.
VRAGEN
Vraag Hans De Schepper (Groen): Aan het speelpark in het sportpark zijn onlangs mobiele
toiletten gezet. Zijn er plannen om ook aan het skatepark toiletten te voorzien?
Hans De Schepper (Groen) zegt dat deze vraag is gekomen om dit ook aan het skatepark te
voorzien zodat de jongeren niet naar horecazaken in de buurt moeten gaan.
Silke Lathouwers, schepen van jeugd antwoordt dat ze deze vraag begrijpt. Aan het sportpark
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gaan het over kleinere kinderen. Aan het skatepark zijn dit over het algemeen iets oudere
kinderen. Maar ze benadrukt dat het college deze vraag begrijpt en dat er een bevraging zal
gebeuren bij de skaters over hoe de noden zijn. Er zal gehoord worden naar wat zij wensen
dat er komt. Silke Lathouwers zegt dat dit wordt vervolgd. Ze vraagt aan Hans De Schepper
wat de aanleiding van dit voorstel is.
Hans De Schepper (Groen) zegt dat dit gaat over een vraag van derden.
De zitting wordt gesloten om 20.42 uur.

adjunct-algemeendirecteur

voorzitter
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