Besluitenlijst College van burgemeester en schepenen
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen
Afwezigen
Toelichting

23-12-2019
14:00 - 14:40
Schepenzaal
Lukas Jacobs
G. Buysen, M. De Bock, S. Hoppenbrouwers, L. Jacobs, S. Lathouwers, J.
Oerlemans en J. Van den Bergh
V. Gabriels
Verontschuldigd: V. Gabriels, algemeen directeur
Adjunct-algemeendirecteur: G. Buysen

1

UITGESTELDE PUNTEN

2

FINANCIEN

2.1

Mandaten en bestelbons.
Besluit
Het college van burgemeester en schepenen keurt de voorliggende mandaten
en bestelbons goed.

2.2

Goedkeuren kohier 8 ambulante handel.
Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist dat:
voor het aanslagjaar 2019 een achtste kohier, voor de belasting ambulante
handel, wordt goedgekeurd en uitvoerbaar verklaard voor een bedrag van € 75.

3

GRONDGEBONDEN ZAKEN

3.a

MILIEU EN GROEN

3.a.1

Muziekactiviteiten.
Besluit
Niet ingedeelde muziekactiviteit NI-2020.013
Het college van burgemeester en schepenen beslist dat:
Artikel 1.
Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating om een
muziekactiviteit te organiseren:
organisator: Instituut Heilig Hart Kalmthout
activiteit: Holy Har(dt) Gaan, fuif 6de jaars

soort elektronisch versterkte muziek: geluidsinstallatie
datum en uur: zaterdag 18 januari 2020 van 21:00u tot 03:00u
met afbouw van het volume van de muziek vanaf 02:00u
locatie: O*KA Kapellensteenweg 234, Kalmthout
De inplanting van de betrokken activiteit in een gebied dat overeenkomstig het
gewestplan is aangeduid als woonzone.
De vergunning is strikt gebonden aan volgende voorwaarden:
Voormelde toelating is strikt gebonden aan volgende voorwaarden :
• Er mag gebruik gemaakt worden van elektronisch versterkte muziek tot
maximaal LAeq, 60 min = 100 dB(A) op dagen en uren zoals hierboven
vermeld.
• De exploitant moet zorgen voor het voldoen aan de verplichtingen zoals
opgenomen in VLAREM II, met in het bijzonder:
◦ Meten van het geluidsvolume gedurende de volledige activiteit met een
reglementair meettoestel. Het gemeten geluidsvolume is permanent zichtbaar
voor de persoon die het geluidsvolume bedient.
◦ Er mag ook gebruik gemaakt worden van een geluidsbegrenzer die ervoor
zorgt dat de maximumnorm niet wordt overschreden. Ook dan moet het
gemeten geluidsvolume permanent zichtbaar voor de persoon die het
geluidsvolume bedient.
◦ De gemeten gegevens worden geregistreerd en binnen de maand
overgemaakt aan de gemeentelijke milieudienst (milieu@kalmthout.be).
• De inrichting moet gesloten en ontruimd zijn ten laatste een half uur na het
opgelegde einduur met betrekking tot elektronisch versterkte muziek.
• De geluidsinstallatie dient zodanig opgesteld dat geluidsoverdracht naar de
omgeving zoveel mogelijk wordt beperkt. Dat wil onder andere zeggen dat de
luidsprekers niet rechtstreeks gericht staan naar de dichtsbijgelegen
woonhuizen in de omgeving.
• Na de muziekactiviteit dient de omgeving degelijk opgeruimd te worden, en
moet alle achtergelaten zwerfvuil verwijderd worden.
• Het verdient aanbeveling om de bewoners in de onmiddellijke omgeving
vooraf op de hoogte te stellen van de activiteiten die zullen plaatsvinden. Dat
zal het begrip van de bewoners voor deze éénmalige activiteit ten goede
komen en voorkomt onnodige ergernis en klachten.
Artikel 2.
Bij overtreding van de bepalingen uit de vergunning kan de vergunning
onmiddellijk worden ingetrokken.
Artikel 3.
Een kopie van de toelating wordt overgemaakt aan de politiediensten.
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3.a.2

Aanstellen van een bodemsaneringsdeskundige Dura-site voor sanering
kern 7.
Besluit
Het College van Burgemeester en Schepenen beslist dat:
Enig artikel : De begeleiding voor uitvoering van de bodemsanering van kern 7
van de voormalige Dura-site, conform het beperkt bodemsaneringsproject,
wordt gegund aan de bodemsaneringsdeskundige Abesim bvba voor een
bedrag van 16 746,40 euro (incl. BTW).

3.b

RUIMTELIJKE ORDENING

3.b.1

Aanvragen omgevingsvergunningen 23.12.2019.
Besluit
Omgevingsvergunningen
1. Jens Claessens
Perceel gelegen Maelstede 4 Sie A nr. 63 X 2
Strekkende tot het bouwen van een woning in halfopen bebouwing
Beslissing Schepencollege : vergunning
2. An Verhaert en Hugo David
Perceel gelegen Ericalaan zn. Sie F nr. 43 L 3
Strekkende tot het bouwen van een woning
Beslissing Schepencollege : vergunning
3. Versgalerij André bvba, Kapellensteenweg 363, 2920 Kalmthout
Perceel gelegen Kapellensteenweg 363 Sie E nr. 1 W 12
Strekkende tot de melding van de exploitatie van een ingedeelde inrichting
klasse 3
Aktename Schepencollege : aktename
4. Marc Verpooten
Perceel gelegen Esdoornlaan 16 Sie E nr. 576 C 12
Strekkende tot het melden van de beperkte opslag van materiaal in de tuin
Aktename Schepencollege : weigering aktename - foute procedure
5. Sergej De Cauter
Perceel gelegen De Vletlaan 20 Sie B nr. 287 K 2
Strekkende tot het melden van de plaatsing van een tijdelijke bronbemaling
Aktename Schepencollege : aktename
Provinciale dossiers
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6. Schrijven Provinciebestuur Antwerpen houdende de uitnodiging voor de
vergadering van de POVC op 7 januari 2020 in het kader van de
omgevingsvergunning ingediend door LV De Bie voor de verandering door
wijziging en uitbreiding van een rundveebedrijf te Marijnevennenstraat 3
Beroepen
7. Kennisgeving van de beslissing van de Deputatie houdende de nietinwilliging van het verkavelingsberoep ingesteld door Naert Jonas tegen
weigeringsbeslissing college voor het verkavelen van grond aan de
Achterbroeksteenweg (afsplitsing 1 perceel HOB)

3.c

OPENBARE WERKEN

3.c.1

Herinrichting van Roosendaalsebaan - Goedkeuring gunning.
Besluit
Het college van burgemeester en schepenen beslist dat:
Artikel 1.De goedkeuring wordt verleend aan het gunningsvoorstel en dit volgens het
“Verslag nazicht offertes” zoals opgesteld door studiebureau ARA (Gitschotellei
150 te 2600 Berchem) op 19 december 2019. Dit verslag van nazicht van de
offertes maakt integraal deel uit van deze beslissing.
Art 2.De opdracht “Herinrichting Roosendaalsebaan” wordt gegund aan de
economisch meest voordelige regelmatige bieder (op basis van de prijs), zijnde
Willemen Infra nv Klinkaardstraat 196 te 2950 Kapellen), tegen het
nagerekende offertebedrag van 2.050.526,60 € excl. Btw oftewel 2.481.137,19
€ incl. btw.
Art 3.De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd
in het bestek met nr. 269/2019.
Art 4.De betaling zal gebeuren met het krediet dat is ingeschreven in het
investeringsbudget van 2019, op budgetcode GEM/22400007/029001 (actie
1419/001/001/002/003).

3.c.2

Aanleg kerkenpad en voetpad project Nelen - Kerkeneind.
Besluit
Het college van burgemeester en schepenen beslist het voorstel te verdagen
naar een volgende zitting. Bijkomende informatie wordt gevraagd aan de dienst
openbare werken.

3.d

MOBILITEIT
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3.d.1

Ter kennisgeving: Rapport Provinciale fietsbarometer van Kalmthout.
Besluit
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het rapport van
de provinciale fietsbarometer over de toestand van de fietsinfrastructuur langs
de bovenlokale fietsroutes in de gemeente Kalmthout.

4

PERSOONSGEBONDEN ZAKEN

4.a

BEVOLKING EN BURGERLIJKE STAND

4.a.1

Ambtshalve schrapping.
Besluit
Het college van burgemeester en schepenen beslist dat:
Enig artikel.De voornoemde persoon wordt van ambtswege geschrapt uit het
bevolkingsregister van de gemeente Kalmthout.
De ambtenaar van de burgerlijke stand is belast met de uitvoering van dit
besluit.

4.b

JEUGD
Nihil

4.c

SPORT

4.c.1

Concessie voor de uitbating van de cafetaria van sportcentrum De Zwarte
Hond.
Besluit
Het college van burgemeester en schepenen beslist om:
Artikel 1.de concessie voor een periode van 9 jaar te verlenen aan de heer Kevin
Heylen tegen een maandelijkse geïndexeerde concessievergoeding van 765
euro.
Art. 2.De huidige concessie wordt door Kevin Heylen voortgezet onder dezelfde
voorwaarden.
Art. 3.Een kopie van dit besluit wordt samen met de concessieovereenkomst
overgemaakt aan de heer Kevin Heylen.

Pagina 5

4.d

CULTUUR
Nihil

4.e

TOERISME
Nihil

4.f

WELZIJN
Nihil

4.g

OCMW

4.g.1

KINA: akkoordverklaring projectaanvraag 'Regierol lokale sociale
economie'.
Besluit
Het College van Burgemeester en Schepenen beslist te participeren in het
project 'Regierol Sociale Economie 2020-2025' van KINA en gaat akkoord dat
KINA een projectaanvraag bij de open oproep 'Regierol voor de steden en
gemeenten op het vlak van de lokale sociale economie voor de periode
2020-2025' indient voor het lokaal bestuur Kalmthout.

4.g.2

Vrijwilligerswerking - Goedkeuring van het reglement betreffende de
Buurtkoffie m.i.v. 01-01-2020.
Besluit
Enig artikel:
Goedkeuring van het reglement betreffende de Buurtkoffie m.i.v. 01-01-2020.

4.h

BIBLIOTHEEK
Nihil

5

SECRETARIAAT

5.a

COMMUNICATIE EN EVENEMENTEN
Nihil

5.b

ICT
Nihil

5.c

PERSONEEL

5.c.1

Kennisname van het afzien door de kandidaat van de aanwerving als VT
(38/38) contractuele administratieve medewerker, niveau C1-C3 voor de
dienst personeel.
Besluit
Artikel 1:
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Kennisname van het afzien door een kandidaat betreffende de aanwerving als
VT (38/38) contractuele administratieve medewerker, niveau C1-C3 voor de
dienst personeel.
Art. 2:
Naar aanleiding hiervan is zij niet langer opgenomen in de werfreserve voor
deze functie.
5.c.2

Goedkeuring van de aanwerving van 1 VT (38/38) contractuele
administratieve medewerker, niveau C1-C3 voor de dienst personeel.
Besluit
Enig artikel:
Goedkeuring van de aanwerving van een VT (38/38) contractuele
administratieve medewerker, niveau C1-C3 voor de dienst personeel m.i.v. 0101-2020 en dit voor onbepaalde duur.

5.c.3

Verdere aanwerving van een DT (7,6/38) contractuele administratief
medewerker, niveau C1-C3.
Besluit
Enig artikel:Goedkeuring verdere aanwerving van een DT (7,6/38) contractuele
administratief medewerker, niveau C1-C3, m.i.v. 01-01-2020 voor de verdere
duur van het ouderschapsverlof van een personeelslid.

5.c.4

Verdere aanwerving van een VT (38/38) contractueel administratief
assistent, niveau D1-D3.
Besluit
Enig artikel:Goedkeuring van de verdere aanwerving van een VT (38/38) contractuele
administratief assistent, niveau D1-D3, m.i.v. 01-01-2020 t.e.m. 30-06-2020, in
afwachting tot definitieve invulling via een officiële aanwervingsprocedure.

5.c.5

Verdere aanwerving van een DT (3/38) contractuele archivaris, niveau D1D3.
Besluit
Enig artikel:Goedkeuring van de verdere aanwerving van een DT (3/38) contractuele
archivaris, niveau D1-D3, m.i.v. 01-01-2020 t.e.m. 30-06-2020, in afwachting
tot aanwerving van een intergemeentelijke archivaris via de gemeente
Brasschaat.

5.c.6

Verdere aanwerving van een DT (7,6/38) contractuele arbeider, niveau E1E3.
Besluit
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Enig artikel:Goedkeuring van de verdere aanwerving van dhr. Ibragim Ganizhev als DT
(7,6/38) contractuele arbeider, niveau E1-E3, m.i.v. 01-01-2020 voor de
verdere duur van de loopbaanonderbreking van dhr. Tony Quirijnen.
5.c.7

Verdere aanwerving van een VT (38/38) contractuele arbeider, niveau E1E3.
Besluit
Enig artikel:Goedkeuring van de verdere aanwerving van een VT (38/38) contractuele
arbeider, niveau E1-E3, m.i.v. 01-01-2020 voor de verdere duur van de
afwezigheid van een personeelslid.

5.c.8

Verdere aanwerving van een DT (8/38) contractuele arbeider, niveau E1E3.
Besluit
Enig artikel:Goedkeuring van de verdere aanwerving van een DT (8/38) contractuele
arbeider, niveau E1-E3, m.i.v. 01-01-2020 voor de verdere duur van de
loopbaanonderbreking van een personeelslid.

5.c.9

Verdere aanwerving van een DT (19/38) contractuele schoonmaakster,
niveau E1-E3.
Besluit
Enig artikel:
Goedkeuring van de aanwerving van een DT (19/38) contractuele
schoonmaakster, niveau E1-E3 m.i.v. 06-01-2020 ter vervanging van een
personeelslid, afwezig wegens ziekte en dit voor de duur van de afwezigheid
wegens ziekte. De persoon zal tewerkgesteld worden op de verschillende
locaties van gemeente en OCMW, volgens onderstaand uurrooster:
Maandag : 13u00 – 17u00
Dinsdag : 13u00 – 17u00
Woensdag : 13u00 - 16u00
Donderdag : 13u00 – 17u00
Vrijdag : 13u00 – 17u00

5.c.10

Verdere aanwerving van eenDT (19/38) contractuele schoonmaakster,
niveau E1-E3.
Besluit
Enig artikel:Goedkeuring van de verdere aanwerving van een DT (19/38) contractuele
schoonmaakster, niveau E1-E3, m.i.v. 01-01-2020 voor de duur van de
afwezigheid wegens verlof medische bijstand van een personeelslid.
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5.d

ONDERWIJS

5.d.1

Gitok bovenbouw: toekenning verlof tijdelijk andere opdracht (18/36e) aan
een opvoeder.
Besluit
Het college van burgemeester en schepenen keurt de toekenning van het
verlof voor tijdelijk andere opdracht (18/36e) aan een opvoeder goed.

5.d.2

Gitok bovenbouw: toekenning van voltijdse loopbaanonderbreking voor
medische bijstand aan een leerkracht.
Besluit
Het college van burgemeester en schepenen keurt de toekenning van voltijdse
loopbaanonderbreking voor medische bijstand aan een leerkracht goed.

5.d.3

Gitok bovenbouw: aanstellingen ad-interim van ondersteunend personeel
(3).
Besluit
Het college van burgemeester en schepenen keurt de drie aanstellingen adinterim van ondersteunend personeel goed.

5.d.4

Gitok bovenbouw: aanstelling van een leerkracht TV/PV Elektriciteit in
vacante uren.
Besluit
Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanstelling van een
leerkracht TV/PV Elektriciteit in vacante uren goed.

5.d.5

Gitok bovenbouw: aanstelling van een leerkracht AV Nederlands a.i. voor
een personeelslid in ziekteverlof.
Besluit
Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanstelling van een
leerkracht AV Nederlands a.i. voor een personeelslid in ziekteverlof goed.

5.d.6

Gitok bovenbouw: aanstelling van een leerkracht TV Mechanica en TV
Elektronica a.i. voor een personeelslid in ziekteverlof.
Besluit
Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanstelling van een
leerkracht TV Mechanica en TV Elektronica a.i. voor een personeelslid in
ziekteverlof goed.

5.d.7

Kadrie: aanstelling van een kinderverzorgster a.i. voor een personeelslid
in ziekteverlof op 13 december 2019.
Besluit
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Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanstelling van een
kinderverzorgster a.i. voor een personeelslid in ziekteverlof op 13 december
2019 goed.
5.e

VARIA

5.e.1

Werkbezoek provinciegouverneur tijdens de huidige legislatuur.
Besluit
Het college van burgemeester en schepenen beslist om een werkbezoek aan
te vragen in de loop van het jaar 2020 van de huidige legislatuur 2019-2024.
Het werkbezoek wordt niet geclusterd met andere gemeenten en zal doorgaan
op een vrijdag. De datum is in overleg tussen de burgemeester en de
gouverneur te bepalen en zal afgesloten worden met een maaltijd in
Kalmthouts restaurant.

5.e.2

Brandweer Zone Rand - post Kalmthout: ter beschikking stellen van
voldoende bosvoertuigen.
Besluit
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de brief van de
leden van de post Kalmthout van de Brandweer Zone Rand over de situatie
van de beschikbare bosvoertuigen en beslist dat er een schrijven zal worden
gericht aan de zoneraad om dit te agenderen op de eerstvolgende vergadering.

5.e.3

Tweede seizoen streek- en biomarkt 2020 - aanvraag.
Besluit
Het college van burgemeester en schepenen beslist dat:
Artikel 1.Toelating wordt verleend voor de organisatie van de bio- en streekmarkt op de
volgende data:1 maart 2020, 5 april 2020, 7 juni 2020, 5 juli 2020, 2 augustus
2020, 6 september 2020 en 4 oktober 2020, telkens van 10.00 u. tot 14.00 u.
Art. 2.Toelating wordt verleend om een feestelijke afsluiting van het 2de seizoen van
de biomarkt te organiseren op zondag 6 december 2020. Tijdens deze
marktdag zal de Sint langskomen voor de kinderen.

6

GOEDKEURING VERSLAG

6.1

Goedkeuring van het verslag van het college van 16 december 2019.
Besluit
Het college van burgemeester en schepenen keurt het verslag van de
vergadering van 16 december 2019 van het college van burgemeester en
schepenen goed.
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