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Samenstelling
Aanwezig
de heer Rob Blockx, voorzitter; de heer Kristof Hendrickx, burgemeester; de heer Luc Bouwen,
schepen; mevrouw An Hermans, schepen; de heer Kenny Viskens, schepen; mevrouw Joke Segers,
schepen; mevrouw Marina Gys, schepen; de heer Benny Maes, raadslid; de heer Joannes Wijnen,
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raadslid; de heer Rik Nys, raadslid; de heer Jef Van Steenbergen, raadslid; de heer Boud Westhof,
raadslid; de heer Alek Dom, raadslid; mevrouw Leny Noboa, raadslid; de heer Michiel Wils, raadslid;
de heer Rudy Panis, raadslid; de heer Tom Claessen, raadslid; mevrouw Mariska Vogels, raadslid;
mevrouw Karolien Verbeek, raadslid; mevrouw Bianca Verachtert, raadslid; de heer Kris Wouters,
algemeen directeur; de heer Guido Verschaeren, adjunct-algemeen directeur

De voorzitter opent de openbare zitting

OPENBARE ZITTING
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Notulen en zittingsverslag gemeenteraad 11 februari
2019 - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de notulen en het zittingsverslag van de gemeenteraad van 11 februari 2019
goed.

Dienst interne organisatie
2
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Beleidsnota 2019 - 2024 - Kennisneming
KENNIS GENOMEN

Tussenkomsten
Benny Maes stelt dat een aantal zaken sowieso positief en belangrijk zijn, bijvoorbeeld de uitbreiding
van de sportinfrastructuur, fietspaden enz. maar veelal is het evenwel vrijblijvend geformuleerd.
Hopelijk kunnen een aantal zaken ook effectief gerealiseerd worden.
Bij punt 3
Het valt op dat er niet staat dat de burgemeester niet kan cumuleren. Enkel voor de schepenen geldt
dat men geen voltijdse job mag uitoefenen buiten het ambt.
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Bij punt 13
Benny Maes vraagt hoe we onze bemerkingen, verwachtingen kunnen meegeven met de
vertegenwoordigers die aangeduid worden buiten de gemeente Arendonk. Hoe gaat de informatie
teruggekoppeld worden?
De burgemeester antwoordt dat dit een terecht aandachtspunt is. Het is nog niet helemaal duidelijk.
De verslagen zullen alleszins ter beschikking zijn.
Luc Bouwen benadrukt het toegenomen belang van de informatievergaderingen die statutair
georganiseerd worden door de intercommunales.
Bij punt 16 - 18
Benny Maes doet een tekstsuggestie: “de politiek volgt maximaal het advies van de adviesraden.
Ingeval van afwijking moet dit goed beargumenteerd zijn.”
Bij punt 29
Hij vraagt verduidelijking bij de rol van de ict- medewerker.
De burgemeester antwoordt dat deze medewerker enerzijds niet alleen de technische problemen dient
op te lossen maar anderzijds ook mee moet zoeken naar digitale oplossingen in de relatie tussen
bestuur en burger.
Bij punt 71
Benny Maes doet een tekstsuggestie: de landbouwwegen verbreden waar “wenselijk” i.p.v. waar
“mogelijk”. We moeten oog hebben voor de zwakke weggebruiker.
De burgemeester gaat akkoord.
Bij punt 81
Benny Maes vraagt wat wordt bedoeld met het “inschakelen van de politie in de openbare
dienstverlening”?
Bij punt 82
Benny Maes vraagt verduidelijking bij de verhoging van de capaciteit van De Garve.
De burgemeester antwoordt dat de vluchtdeuren verbreed worden waardoor de capaciteit, dus het
aantal bezoekers verhoogd wordt. Er is geen uitbreiding van de oppervlakte.
Bij punt 106
Benny Maes stelt de vraag of de regelgeving nu al niet kan uitgebreid worden.
De burgemeester stelt dat hij dat zal onderzoeken.
Bij punt 131
Benny Maes vraagt of de sporthal Okido behouden blijft, wat de relatie is met het nieuwe
schoolgebouw, en waarvoor deze sporthal zal gebruikt worden.
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De burgemeester antwoordt dat de hal van Okido zeker behouden wordt. Er zijn nog andere clubs die
behoefte hebben aan een sporthal, bv turnkring, zaalvoetbal.
An Hermans stelt dat aan de sportclubs wordt gevraagd welke concrete behoeften er zijn.
Bij punt 133
Benny Maes heeft moeite met de vrijblijvende formulering.
De burgemeester stelt dat er alles aan gedaan wordt opdat FC Broekkant op de huidige locatie verder
kan actief zijn.
Bij punt 182
Benny Maes vraagt hoe hoog de schuldnorm zal zijn en welke criteria gehanteerd worden.
De burgemeester stelt dat dit verder concreet zal uitgewerkt worden in het meerjarenplan.
Benny Maes verbaast zich erover dat Rode Del niet wordt vermeld.
De burgemeester stelt dat de beslissingen van de gemeenteraad verder worden uitgevoerd. Dat is
beslist beleid.
Gunther Hendrickx doet opmerken dat er geen eensgezindheid is. Het dossier is volgens hem stil
gevallen.
De burgemeester antwoordt dat er verder aan gewerkt wordt. We moeten met de provincie dringend
verdere afspraken maken om op korte termijn verdere stappen te zetten.
Gunther Hendrickx vraagt naar de timing.
Kenny Viskens antwoordt dat het dossier de komende weken verder zal besproken worden.
Tom Claessen vindt het jammer dat de beleidsnota noch inhoudelijk noch qua procedure wordt
toegelicht.
Anderzijds vindt hij de nota een goede basis om mee verder te werken. We hebben een vijftigtal
bemerkingen.
Het aantal mensen met een leefloon in Arendonk ligt hoger dan het Vlaams gemiddelde. Er is een
verhoging van de armoede-index.
Het is zeer jammer dat er geen armoedetoets is terug te vinden in de beleidsnota. Zijn fractie wil
samen met het beleid de nota constructief bijsturen zodat ze ambitieuzer wordt.
Gunther Hendrickx pleit voor participatie vanuit de fractie en hij doet opmerken dat volgens hem de
gemeente geen bedrijf is nu er niet gestreefd wordt naar winst. Iedereen moet mee.
De burgemeester antwoordt dat de gemeente wel te beschouwen is als een bedrijf gelet op de
structuur van de organisatie.
Arendonk is voor en door iedereen.
Tom Claessen vindt het een vrijblijvend document en te weinig concreet.
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Joke Segers stelt dat het cijfer van de armoede-index enigszins moet genuanceerd worden gelet op
het aandeel van het asielcentrum.
Bij punt 61
Tom Claessen vraagt welke rioleringsgraad beoogd wordt.
Luc Bouwen antwoordt - onder verwijzing naar de beleidsnota - naar de doelstelling van een
rioleringsgraad van 92%.
Tom Claessen vraagt in hoeverre er gewerkt zal worden aan kleinschalige gemeenschappelijke
zuiveringsprojecten. Wordt er subsidiëring voorzien?
Luc Bouwen antwoordt dat er momenteel geen subsidiëring voorzien is. Er is geen algemene aanpak
noch een draaiboek. Aquafin, onze rioolbeheerder, is de richtlijnen aan het uitwerken. Wij zullen die
volgen. De milieuwinst zal niet gerealiseerd worden op die 8%.
Gunther Hendrickx gaat niet akkoord. Kleinschalige IBA projecten in de buitengebieden zouden zinvol
kunnen zijn.
Luc Bouwen stelt dat er aandacht aan zal besteed worden, maar niet tijdens deze legislatuur.
Tom Claessen wijst op het belang van verkeersvrije kruispunten.
Bij punt 101
Tom Claessen is tevreden met de oprichting van een gemeentelijke adviesraad mobiliteit. Hij vraagt
naar de samenstelling. Zijn fractie wil er graag aan meewerken.
Bij punt 104
De fractie staat achter auto-delen. Wat met het delen van fietsen?
Er zou ook kunnen gedacht worden aan de afbouw van het gemeentelijk wagenpark en het gebruik
maken van deelwagens.
Bij punt 105
Tom Claessen vraagt - onder verwijzing naar de bouwmeesterscan - of er niet kan ingezet worden op
het verdiepen van het oude industrieterrein.
Gunther Hendrickx vraagt of er een geprefereerde locatie is.
De burgemeester antwoordt dat de provincie de mogelijkheden met voordelen en nadelen op een
rijtje zet.
Luc Bouwen vult aan dat er gekeken wordt naar een bepaalde regio, dus ruimer dan de
gemeentegrenzen. Arendonk blijft uiteraard een economisch knooppunt.
Tom Claessen vraagt binnen welke termijn de buitenschil van het ‘Witte Huis’ zal gerenoveerd worden.
Er is urgentie mee gemoeid.
Luc Bouwen wijst op de noodzaak van een beheersplan. Het ontwerp van dat plan is recent ter
beschikking. Het dak en de waterafvoer moeten dringend aangepakt worden. Een volledige restauratie
vereist een subsidiedossier.
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De burgemeester vult aan dat ingeval van onveilige situaties er aanspraak kan gemaakt worden op
een voorafname van de subsidies.
Tom Claessen vraagt of er nieuwe plannen zijn met de oude pastorie van de Voorheide.
De burgemeester stelt dat de gemeente in principe enkel de pastoor moet huisvesten. Er zijn thans
geen andere plannen inzake gebruik.
Bij punt 174
Tom Claessen wijst op de taalkundige fouten op verschillende plaatsen in het document.
Hij is tevreden met de duurzaamheidsreflex en met de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen die in
bijlage bij de beleidsnota werden gevoegd. Ze worden evenwel niet verder opgenomen in het
document.
De adviezen in het kader van de scan van de Vlaamse bouwmeester zijn niet terug te vinden in de
beleidsnota.
Er zijn twaalf quickwins.
De burgemeester stelt dat de quickwins verder zullen bekeken worden maar er zijn minstens twee
quickwins waar hij absoluut niet mee akkoord gaat.
Het document is ten andere opgemaakt door een studiebureau.
Het is bijvoorbeeld onaanvaardbaar dat de Grens en de Poederstraat moeten gedeactiveerd worden,
en bij voorkeur tegen 2050 ‘volledig groen’ moeten zijn.
Het is ook onaanvaardbaar dat de Rode Del en Ravago bij voorkeur weg moeten tegen 2050.
Luc Bouwen stelt dat een aantal gekende principes zoals verdichting in het kerngebied, het vrijwaren
van openbare ruimte terug te vinden zijn in diverse beleidsacties.
Bij punt 9.2
Tom Claessen stelt dat in de beleidsnota niets is terug te vinden over de oude stortplaatsen.
Hij vindt niets terug in de beleidsnota over de raming van de saneringskosten met betrekking tot
verontreinigde gronden.
De burgemeester stelt dat het oriënterend bodemonderzoek tegen 2025 in orde moet zijn.
We hebben ons ingeschreven in een proefproject van OVAM. Er zijn subsidies voorzien. De timing is
nog niet gekend. Op basis van het oriënterend bodemonderzoek weten we pas wat er concreet dient
te gebeuren.
Bij punt 244
Tom Claessen vindt dit een vreemd beleidspunt. Vanwaar het idee om de waterlopen uit te diepen?
De burgemeester antwoordt dat de waterlopen die niet uitgediept worden, dreigen te verzenden.
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De velden komen dan onder water te staan. Dat willen wij niet. Het water moeten afgevoerd worden.
Dat zal gebeuren in overleg. We zijn een plattelandsgemeente. Ook de landbouwer heeft een plaats in
onze gemeente.
Bij punt 245
Tom Claessen vraagt of er metingen zijn gebeurd in verband met het aantal everzwijnen. Zijn er
schadegevallen?
De burgemeester nodigt het raadslid uit om eens met een aantal landbouwers te gaan spreken.
Bij punt 271
Tom Claessen stelt dat bij de toekenning van sociale woningen of sociale bouwgronden een
puntensysteem wordt toegepast met een weging van de gezinsbelangen. Hoe gaan we ‘gezin’
definiëren met alle mogelijke gezinsvormen die er thans zijn? Bovendien is 27% van de burgers van
Arendonk alleenwonend.
Joke Segers antwoordt dat het vooral gezinnen met kinderen betreft die voorrang krijgen bij de
sociale verhuurkantoren.
Tom Claessen stelt dat over alleenwonenden niets terug te vinden is in de beleidsnota hoewel het
voor alleenstaanden vaak heel moeilijk is om een betaalbare woning te vinden.
Joke Segers stelt dat er wordt ingezet op kleinere woningen.
Gunther Hendrickx stelt dat kortelings er een toelichting is door IOK met betrekking tot DIFTAR.
In plaats van de slogan “de vervuiler betaalt” pleit hij voor “wie slim sorteert, profiteert”. Hij doet
nogmaals de oproep om de vaste kosten van DIFTAR te evalueren.
Joan Wijnen stelt dat de werking van het BIN op het vlak van communicatie beter kan. Hij pleit ook
voor de uitbreiding van het BIN.
Bij punt 149
Hij vraagt verduidelijking i.v.m. de plannen aangaande de Duitse basis.
An Hermans antwoordt dat in het kader van het ARO-project de mogelijkheid onderzocht wordt om
een tiental bunkers om te bouwen naar vakantiegelegenheid. Er wordt ook gedacht aan een
wandelnetwerk.
Bij punt 93
Joan Wijnen gaat akkoord met het weren van het zwaar vervoer in de dorpskern. Hij wil wel dat er
een uitzondering wordt gemaakt voor de plaatselijke handelaars en vervoerders.
Hij is verbaasd dat er over de Rode Del niets is terug te vinden in de beleidsnota.
Bij punt 224
Volgens Joan Wijnen is het percentage van vermindering van de CO2-uitstoot niet correct.
Het betreft immers 40% van het aandeel waar we zelf voor verantwoordelijk zijn. Wij zijn evenwel
maar voor 5% verantwoordelijk.
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Wat de vermindering van de broeikasgassen betreft, wordt er geen percentage vermeld.
De burgemeester stelt dat de tekst werd overgenomen uit de burgemeestersconvenant. Er wordt
gevraagd om tegen 2030 de volledige CO2-uitstoot op het gemeentelijk grondgebied met 40% te
reduceren ten opzichte van het nulpunt in 2011.
Bij punt 334
Joan Wijnen verwijst naar het overleg met de nieuwe directrice van het asielcentrum.
Uit het verleden is gebleken dat we achter de feiten lopen. Hij pleit ervoor om korter op de bal te
spelen.

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van de beleidsnota 2019 - 2024.
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Omgevingsanalyse 2020 - Kennisneming
KENNIS GENOMEN

Tussenkomsten
Gunther Hendrickx vraagt voor de goede orde of de resultaten van de omgevingsanalyse nog niet
verwerkt werden in de beleidsnota, en hij stelt dat hij ervan uitgaat dat dit later wel zal gebeuren.
De algemeen directeur antwoordt dat het twee aparte documenten betreft die los van elkaar staan.
Er is enerzijds een politiek document waar geen ambtelijke inbreng is geweest en er is anderzijds het
ambtelijk document waar geen politieke inbreng is geweest. Bij één van de bijlagen bij de
omgevingsanalyse kan je zien hoe de strategische beleidsplanning is opgebouwd.
Er zijn vier bouwstenen: de beleidsnota, de omgevingsanalyse, het bovenlokale en de participatie.
Deze vier bronnen leiden tot de strategische meerjarenplanning, vertaald naar beleidsdoelstellingen,
actieplannen en acties. Op een gegeven moment wordt alles in elkaar geschoven en moeten er keuzes
worden gemaakt. Dat resulteert finaal in een document dat uiterlijk in december 2019 ter goedkeuring
zal worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van de omgevingsanalyse die werd opgemaakt door de administratie
in functie van het meerjarenplan 2020-2025. De omgevingsanalyse bevat enerzijds een profielschets,
met de kerncijfers nog eens extra samengevat, en anderzijds een insipratienota. De omgevingsanalyse
kwam tot stand door een actieve inbreng van medewerkers van gemeente, OCMW en AGB. Het traject
wordt begeleid door Q&A.
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Huishoudelijk reglement gemeenteraad - Vaststelling
GOEDGEKEURD

Tussenkomsten
De punten 4 en 48 worden samen besproken.
Gunther Hendrickx licht toe. Het huishoudelijk reglement werd besproken met de fractievoorzitters.
We wensen nog een aantal punten toe te voegen aan het ontwerp.
In het kader van de open communicatie en de bereikbaarheid van de raadsleden stellen we voor dat
alle raadsleden een e-mail adres krijgen van de gemeente, dus voornaam.naam@arendonk.be
Dat is veeleer een praktisch punt.
We wensen ten tweede dat het audioverslag van de zitting van de raad via de website ter beschikking
is van degenen die niet de kans hebben om de zitting bij te wonen zodat de burger kan participeren.
Ten derde wensen wij dat de burger de mogelijkheid krijgt om zijn verzoekschrift toe te lichten tijdens
de openbare zitting van de gemeenteraad.
De voorzitter antwoordt dat alle raadsleden een e-mailadres krijgen van de gemeente in de vorm van
een alias waarmee men inkomende e-mails kan ontvangen en dan kan beantwoorden met zijn eigen
e-mailadres. Dat wordt niet opgenomen in het huishoudelijk reglement. Dat is een praktische
afspraak.
Wat het tweede punt betreft kan verwezen worden naar artikel 8 §2. De audio-opname van de
gemeenteraadszitting zal effectief gepubliceerd worden op de webstek. Het werd ten andere reeds
opgenomen in het ontwerp van huishoudelijk reglement dat thans voorligt.
De burgemeester stelt dat hij voorbehoud wenst te maken. Ingeval van misbruik wordt het geschrapt.
Men kan immers een audio-opname kopiëren en plakken in een andere context.
Wie interesse heeft in de gemeenteraad kan beter fysiek aanwezig zijn.
Gunther Hendrickx stelt dat ingeval van misbruik daar dan inderdaad tegen moet opgetreden worden.
Maar er zijn burgers die geen tijd hebben of geen mogelijkheid hebben om aanwezig te zijn tijdens de
raadszitting.
Wat het derde punt betreft, stelt de voorzitter dat daarvoor geen draagvlak bestaat. De raad is niet de
plaats om burgers te aanhoren.

Motivatie
Aanleiding en context
De VVSG reikt de lokale besturen een model huishoudelijk reglement voor de gemeente- en OCMWraad alsook voor het Bijzonder Comité Sociale Dienst aan. Dit model - na overleg in het MAT, met de
fracties en advies van het College en Vast Bureau - moet aan de respectieve raden en comité ter
vaststelling worden voorgelegd.
Juridische grond
Artikel 29, 110-111 van het decreet Lokaal Bestuur.
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Argumentatie
Bij aanvang van de legislatuur moet de gemeenteraad een huishoudelijk reglement met nadere regels
rond werking vaststellen.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad stelt het huishoudelijk reglement vast.

Artikel 2
De gemeenteraad kan het huishoudelijk reglement op elk moment wijzigen.

Bijlagen


Huishoudelijk reglement gemeenteraad.pdf
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Huishoudelijk Reglement Gemeenteraad
BIJEENROEPING
Art. 1, § 1.
De gemeenteraad vergadert zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheid behoren het vereisen en
ten minste tienmaal per jaar.
(art. 18 DLB)

§ 2.
De voorzitter van de gemeenteraad beslist tot bijeenroeping van de gemeenteraad en stelt de agenda
van de vergadering op.
De voorzitter kan de gemeente- en OCMW-raad bijeenroepen door een gezamenlijke oproeping met
als bedoeling de vergaderingen aansluitend te laten doorgaan. Hierbij stelt de voorzitter voor gemeente
en OCMW duidelijk onderscheiden agenda’s op.
(art. 19 en 20 DLB)

§ 3.
De oproeping wordt verzonden via e-mail. De dossiers die betrekking hebben op de agenda worden ter
beschikking gesteld op de wijze voorzien in art. 9, §1 van dit reglement.
§ 4.
De voorzitter van de gemeenteraad moet de gemeenteraad bijeenroepen op verzoek van:
1° een derde van de zittinghebbende leden;
2° een vijfde van de zittinghebbende leden als zes weken na de datum van de vorige gemeenteraad
nog geen bijeenroeping is gebeurd. De periode van zes weken wordt geschorst van 11 juli tot en met
15 augustus;
3° het college van burgemeester en schepenen;
4° de burgemeester voor zover het verzoek uitsluitend betrekking heeft op de eigen bevoegdheden van
de burgemeester.
In hun schriftelijke aanvraag aan de algemeen directeur moeten de aanvragers de agenda vermelden,
met voor elk punt een toegelicht voorstel van beslissing, en de datum en het uur van de beoogde
vergadering.

De

algemeen

directeur

bezorgt

vervolgens

de

voorstellen

aan

de

gemeenteraadsvoorzitter. Deze aanvraag moet ingediend worden, zodanig dat de voorzitter de
oproepingstermijnen bepaald in art. 2 van dit reglement, kan nakomen.
De voorzitter roept de vergadering bijeen op de voorgestelde datum en het aangewezen uur en met de
voorgestelde agenda.
(art. 19 en art. 67 DLB)

Art. 2, § 1.
De oproeping (of gezamenlijke oproeping) wordt tenminste acht dagen vóór de dag van de vergadering
bezorgd aan de gemeenteraadsleden.
(art. 20 DLB)

In spoedeisende gevallen kan gemotiveerd van deze oproepingsperiode worden afgeweken.

10/91

Een gezamenlijke oproeping in spoedeisende gevallen kan enkel als er zowel voor de gemeenteraad
als de OCMW-raad spoedeisende punten zijn.
(art. 19, 20 en art. 67 DLB)

§ 2.
De oproeping vermeldt in elk geval de plaats, de dag, het tijdstip en de agenda van de vergadering en
bevat een toegelicht voorstel van beslissing bij elk agendapunt. De agendapunten moeten voldoende
duidelijk omschreven zijn.
Een gezamenlijke oproeping bevat duidelijk onderscheiden agenda’s voor de gemeenteraad en de
OCMW-raad.
(art. 20 DLB)

Art. 3, § 1.
Gemeenteraadsleden kunnen uiterlijk vijf dagen vóór de vergadering punten aan de agenda van de
gemeenteraad toevoegen. Hiertoe bezorgen ze hun toegelicht voorstel van beslissing en bijhorende
dossierstukken aan de algemeen directeur, die de voorstellen bezorgt aan de gemeenteraadsvoorzitter.
Noch een lid van het college van burgemeester en schepenen, noch het college als orgaan, kan van
deze mogelijkheid gebruik maken.
(art. 21 DLB)

§ 2.
De algemeen directeur deelt de aanvullende agendapunten zoals vastgesteld door de voorzitter van de
gemeenteraad onmiddellijk mee aan de gemeenteraadsleden, samen met de bijbehorende toegelichte
voorstellen en bijhorende stukken.
(art. 21 DLB)

OPENBARE OF BESLOTEN VERGADERING
Art. 4, § 1.
De vergaderingen van de gemeenteraad zijn in principe openbaar.
(art. 28, §1 DLB)

§ 2.
De vergadering is niet openbaar als:
1° het om aangelegenheden gaat die de persoonlijke levenssfeer raken. Zodra een dergelijk punt aan
de orde is, beveelt de voorzitter de behandeling in besloten vergadering;
2° de gemeenteraad met twee derde van de aanwezige leden en op gemotiveerde wijze beslist tot
behandeling in besloten vergadering, in het belang van de openbare orde of op grond van ernstige
bezwaren tegen de openbaarheid.
(art. 28, §1 DLB)

De vergaderingen over de beleidsrapporten (=het meerjarenplan, de aanpassingen van het
meerjarenplan en de jaarrekening) zijn in elk geval openbaar.
(art. 249 DLB)

Art. 5.
De besloten vergadering kan enkel plaatsvinden na de openbare vergadering, uitgezonderd in
tuchtzaken.
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Bij een gezamenlijke oproeping opent de voorzitter eerst de openbare zitting van de gemeenteraad,
waarbij hij de vergadering van de gemeenteraad schorst nadat de agenda van het openbare deel
afgewerkt is. Tijdens deze schorsing van de gemeenteraad opent de voorzitter de OCMW-raad waarna
de agenda van de OCMW-raad volledig afgewerkt wordt. Na het sluiten van de vergadering van de
OCMW-raad, opent de voorzitter het besloten deel van de gemeenteraad.
Als tijdens de openbare vergadering van de gemeenteraad blijkt dat de behandeling van een punt in
besloten zitting moet worden voortgezet, kan de openbare vergadering van de gemeenteraad, enkel
met dit doel, worden onderbroken.
Als tijdens de besloten vergadering van de gemeenteraad blijkt dat de behandeling van een punt in
openbare zitting moet gebeuren, dan wordt dat punt opgenomen op de agenda van de eerstvolgende
gemeenteraad. In geval van dringende noodzakelijkheid van het punt, of in geval van de eedaflegging
van een personeelslid kan de besloten zitting, enkel met dat doel, worden onderbroken.
(art. 28, §2 DLB)

Art. 6.
De gemeenteraadsleden, alsmede alle andere personen die krachtens de wet of het decreet de besloten
vergaderingen van de gemeenteraad bijwonen, zijn tot geheimhouding verplicht.
(art. 29, §4 DLB)

INFORMATIE VOOR RAADSLEDEN EN PUBLIEK
Art. 7, §1.
Plaats, dag en uur van de gemeenteraadsvergadering en de agenda worden openbaar bekend
gemaakt door publicatie op de webstek van de gemeente. Dit gebeurt uiterlijk acht dagen voor de
vergadering.
Indien raadsleden punten aan de agenda toevoegen, wordt de aangepaste agenda binnen de 24 uur
nadat hij is vastgesteld, op dezelfde wijze bekendgemaakt.
In spoedeisende gevallen wordt de agenda uiterlijk 24 uur nadat hij is vastgesteld, en uiterlijk vóór de
aanvang van de vergadering, op dezelfde wijze bekendgemaakt.
(art. 22 DLB)

§2.
De agenda met de toelichtende nota van de gemeenteraad wordt tevens bezorgd aan alle lokale
perscorrespondenten.
§3.
Elke belangstellende inwoner kan een abonnement bekomen op de agenda van de
gemeenteraadsvergaderingen met toelichting of kan via e-mail inschrijven om deze via elektronische
weg te ontvangen.
Art. 8., §1.
De beslissingen van de gemeenteraad worden door de burgemeester bekendgemaakt op de webstek
van de gemeente zoals bepaald in art. 285 tot 287 van het decreet over het lokaal bestuur.
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§2.
Een audio opname van de openbare zitting van de gemeenteraad wordt ter beschikking gesteld op de
webstek van de gemeente.
Art. 9, §1.
Voor elk agendapunt worden de dossiers, in het bijzonder de verklarende nota's, de feitelijke
gegevens, de eventueel verleende adviezen en de ontwerpen van beslissing betreffende de op de
agenda ingeschreven zaken, vanaf de verzending van de oproeping, via het online
notulenbeheersysteem ter beschikking gehouden van de raadsleden.
§2.
Elk ontwerp van meerjarenplan, aanpassingen van het meerjarenplan en jaarrekening, worden op zijn
minst veertien dagen vóór de vergadering waarop het ontwerp besproken wordt aan ieder lid van de
gemeenteraad bezorgd.
Vanaf het ogenblik dat het ontwerp van het beleidsrapport bezorgd is aan de raadsleden, wordt aan hen
ook de bijbehorende documentatie ter beschikking gesteld.
Deze stukken worden via e-mail bezorgd aan de raadsleden.
(art. 249 DLB)

§ 3.
Aan de raadsleden moet, op hun verzoek, door de algemeen directeur of de door hem aangewezen
personeelsleden technische toelichting worden verstrekt over de stukken in de dossiers voor de
vergadering van de gemeenteraad.
Onder technische toelichting wordt verstaan het verstrekken van inlichtingen ter verduidelijking van de
feitelijke gegevens die in de dossiers voorkomen en van het verloop van de procedure.
De raadsleden richten hun verzoek mondeling of per e-mail aan de algemeen directeur.
Op een schriftelijke vraag wordt schriftelijk geantwoord tenzij het raadslid een mondelinge toelichting
wenst. De mondelinge toelichting gebeurt tijdens de kantooruren tenzij anders wordt overeengekomen.
(art. 20 DLB)

Art. 10, §1.
De gemeenteraadsleden hebben het recht van inzage in alle dossiers, stukken en akten, ongeacht de
drager, die het bestuur van de gemeente betreffen.
(art. 29, §1 DLB)

§2.
De notulen van het college van burgemeester en schepenen worden, uiterlijk op dezelfde dag als de
vergadering van het college volgend op deze waarop de notulen werden goedgekeurd, ter beschikking
gesteld aan de gemeenteraadsleden via het online notulenbeheersysteem.
(art. 50 DLB)

§ 3.
De briefwisseling gericht aan de voorzitter van de gemeenteraad en die bestemd is voor de
gemeenteraad, wordt meegedeeld aan de gemeenteraadsleden.
(art. 29, §1 DLB)
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§ 4.
De raadsleden hebben via het Extranet steeds toegang tot de verslagen van de adviesraden, de
verslagen van de bestuurs- en beheersorganen van de verschillende intercommunales en de verslagen
van het intern gemeentelijk mobiliteitsoverleg.
§ 5.
Alle andere documenten en dossiers dan die in art. 9 en art. 10, § 2 tot § 4, die betrekking hebben op
het bestuur van de gemeente, kunnen door de raadsleden ter plaatse geraadpleegd worden.
Het college zal de dagen en uren bepalen waarop de raadsleden deze andere documenten kunnen
raadplegen.
Om het college in de mogelijkheid te stellen te onderzoeken of de gevraagde stukken of akten betrekking
hebben op het bestuur van de gemeente, delen de raadsleden aan het college schriftelijk mee welke
documenten zij wensen te raadplegen.
Aan de raadsleden wordt uiterlijk binnen acht werkdagen na de ontvangst van de aanvraag meegedeeld
waar en wanneer de stukken kunnen worden ingezien.
Het raadslid, dat de in deze § bedoelde stukken niet is komen raadplegen tijdens de week volgend op
het tijdstip waarop hem is meegedeeld dat ze ter inzage liggen, wordt geacht af te zien van inzage.
§ 6.
De gemeenteraadsleden kunnen een afschrift verkrijgen van die dossiers, stukken en akten. De
vergoeding die eventueel wordt gevraagd voor het afschrift, mag in geen geval meer bedragen dan de
kostprijs.
De raadsleden doen hun aanvraag tot het verstrekken van een afschrift via een formulier dat hen
daartoe ter beschikking wordt gesteld.
(art. 29, §1 DLB)

§ 7.
De gemeenteraadsleden hebben het recht de gemeentelijke instellingen en diensten die de gemeente
opricht en beheert te bezoeken, ook de autonome gemeentebedrijven.
Om het college in de mogelijkheid te stellen het bezoekrecht praktisch te organiseren, delen de
raadsleden minstens acht werkdagen vooraf schriftelijk mee welke instelling zij willen bezoeken en op
welke dag en welk uur.
Tijdens het bezoek van een gemeentelijke inrichting mogen de raadsleden zich niet mengen in de
werking. De raadsleden zijn op bezoek en gedragen zich als een bezoeker.
(art. 29, §2, §3 en §5 DLB)

Art. 11.
De gemeenteraadsleden hebben het recht aan het college van burgemeester en schepenen mondelinge
en schriftelijke vragen te stellen. Daarvoor is geen toegelicht voorstel van beslissing nodig.
Op schriftelijke vragen van raadsleden wordt binnen de maand na ontvangst schriftelijk geantwoord.
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Na afhandeling van de agenda van de openbare vergadering van de gemeenteraad kunnen de
raadsleden mondelinge vragen stellen over gemeentelijke aangelegenheden, die niet op de agenda van
de gemeenteraad staan. Op deze mondelinge vragen wordt ten laatste tijdens de volgende zitting
geantwoord.
(art. 31 DLB)

QUORUM
Art. 12.
De aan- en afwezigheden worden bij aanvang, tijdens en aan het eind van de vergadering door de
algemeen directeur of diens vervanger aangeduid in het notuleringssysteem (Parnassus 8). De namen
van deze personen worden in de notulen vermeld.
Art. 13, § 1.
De gemeenteraad kan enkel beraadslagen of beslissen als de meerderheid van de zittinghebbende
leden van de gemeenteraad aanwezig is.
Indien een kwartier na het vastgestelde uur niet voldoende leden aanwezig zijn om geldig te kunnen
beraadslagen, stelt de voorzitter vast dat de vergadering niet kan doorgaan.
(art. 26 DLB)

§ 2.
De gemeenteraad kan echter, als hij eenmaal bijeengeroepen is zonder dat het vereiste aantal leden
aanwezig is, na een tweede oproeping, ongeacht het aantal aanwezige leden, op geldige wijze
beraadslagen en beslissen over de onderwerpen die voor de tweede maal op de agenda voorkomen.
In de oproep wordt vermeld dat het om een tweede oproeping gaat. In de tweede oproeping worden de
bepalingen van artikel 26 van het decreet over het lokaal bestuur overgenomen.
(art. 26 DLB)

WIJZE VAN VERGADEREN
Art. 14, §1.
De voorzitter zit de vergaderingen van de gemeenteraad voor, en opent en sluit de vergaderingen.
Op de voor de vergadering vastgestelde dag en uur en zodra voldoende leden aanwezig zijn om geldig
te kunnen beraadslagen, verklaart de voorzitter de vergadering voor geopend.
(art. 24 DLB)

§ 2.
Het laten deelnemen van derde personen aan de vergadering is slechts toegelaten in de gevallen
voorzien in het Decreet Lokaal Bestuur. Buiten deze gevallen kunnen derden bij de behandeling van
een bepaald agendapunt slechts toegelaten worden met het oog op het verstrekken van informatie,
toelichtingen en/of technische adviezen inzake materies, waarin zij uit hoofde van hun vorming,
kwalificatie en /of beroepservaring als deskundig worden erkend. Bovendien dienen zij door de voorzitter
uitgenodigd te worden. Zij kunnen in geen geval deelnemen aan de besluitvorming.
Art. 15, §1.
De voorzitter van de gemeenteraad geeft kennis van de tot de raad gerichte verzoeken en doet alle
mededelingen die de raad aanbelangen.
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De gemeenteraad vat daarna de behandeling aan van de punten die vermeld staan op de agenda, in
de daardoor bepaalde volgorde, tenzij de raad er anders over beslist.
§ 2.
Een punt dat niet op de agenda van de gemeenteraad voorkomt, mag niet in bespreking worden
gebracht, behalve in spoedeisende gevallen.
Tot spoedbehandeling kan enkel worden besloten door ten minste twee derde van de aanwezige leden.
De namen van die leden en de motivering van de spoedeisendheid worden in de notulen vermeld.
(art. 23 DLB)

Art. 16, § 1.
Nadat het agendapunt werd toegelicht, vraagt de voorzitter van de gemeenteraad welk lid aan het woord
wenst te komen over het voorstel.
De voorzitter verleent het woord naar de volgorde van de aanvragen en, ingeval van gelijktijdige
aanvraag, naar de rangorde van de raadsleden.
§ 2.
Indien de gemeenteraad deskundigen wenst te horen, bepaalt de voorzitter van de raad wanneer ze
aan het woord komen.
De voorzitter kan aan de algemeen directeur vragen om toelichtingen te geven.
Art. 17.
Het woord kan door de voorzitter niet geweigerd worden voor een rechtzetting van beweerde feiten.
In de volgende gevallen en volgorde wordt het woord verleend bij voorrang op de hoofdvraag, waarvan
de bespreking aldus wordt geschorst :
1° om te vragen dat men niet zal besluiten;
2° om de verdaging te vragen;
3° om voor te stellen dat een ander dan het in bespreking zijnde probleem bij voorrang zou behandeld
worden;
4° om te eisen dat het voorwerp van de beslissing concreet zou omschreven worden;
5° om naar het reglement te verwijzen.
Art. 18.
De amendementen worden vóór de hoofdvraag en de subamendementen vóór de amendementen ter
stemming gelegd.
Art. 19.
Niemand mag onderbroken worden wanneer hij spreekt, behalve voor een verwijzing naar het reglement
of voor een terugroeping tot de orde.
Als een gemeenteraadslid, aan wie het woord werd verleend, afdwaalt van het onderwerp, kan alleen
de voorzitter hem tot de behandeling van het onderwerp terugbrengen. Indien na een eerste verwittiging
het lid verder van het onderwerp blijft afdwalen, kan hem het woord door de voorzitter ontnomen worden.
Elk lid, dat in weerwil van de beslissing van de voorzitter, tracht aan het woord te blijven, wordt geacht
de orde te verstoren.
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Dit geldt eveneens voor hen, die het woord nemen zonder het te hebben gevraagd en bekomen, en die
aan het woord blijven in weerwil van het bevel van de voorzitter.
Elk scheldwoord, elke beledigende uitdrukking en elke persoonlijke aantijging worden geacht de orde
te verstoren.
Art. 20, §1.
De voorzitter is belast met de handhaving van de orde in de raadsvergadering.
Van de handelingen die hij in dit verband stelt, wordt melding gemaakt in de notulen.
Elk raadslid dat de orde verstoort, wordt door de voorzitter tot de orde teruggeroepen. Elk lid dat tot de
orde werd teruggeroepen, mag zich verantwoorden, waarna de voorzitter beslist of de terugroeping tot
de orde gehandhaafd of ingetrokken wordt.
(art. 25 DLB)

§ 2.
De voorzitter kan, na een voorafgaande waarschuwing, elke toehoorder die openlijk tekens van
goedkeuring of van afkeuring geeft of die op enigerlei wijze wanorde veroorzaakt, uit de zaal doen
verwijderen.
De voorzitter kan bovendien een proces-verbaal opmaken tegen die persoon en dat proces-verbaal
bezorgen aan het openbaar ministerie met het oog op de eventuele vervolging van de betrokkene.
(art. 25, volgens art. 74 DLB)

Art. 21.
Geen enkel raadslid mag meer dan tweemaal het woord nemen over hetzelfde onderwerp, tenzij de
voorzitter er anders over beslist.
Art. 22.
Wanneer de vergadering rumoerig wordt, zodat het normale verloop van de bespreking in het gedrang
wordt gebracht, kondigt de voorzitter aan dat hij, bij voortzetting van het rumoer, de vergadering zal
schorsen of sluiten.
Indien de wanorde toch aanhoudt, schorst of sluit hij de vergadering. De leden van de raad moeten dan
onmiddellijk de zaal verlaten.
Van deze schorsing of sluiting wordt melding gemaakt in de notulen.
Art. 23.
Nadat de leden voldoende aan het woord zijn geweest en indien hij oordeelt dat het agendapunt
voldoende werd besproken, sluit de voorzitter de bespreking.
WIJZE VAN STEMMEN
Art. 24, § 1.
Voor elke stemming in de gemeenteraad omschrijft de voorzitter het voorwerp van de bespreking
waarover de vergadering zich moet uitspreken.
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§ 2.
De beslissingen worden bij volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen genomen. De
volstrekte meerderheid is gelijk aan meer dan de helft van de stemmen, onthoudingen, blanco en
ongeldige stemmen niet meegerekend. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. (art. 33 DLB)
Art. 25, §1.
De gemeenteraad stemt over het eigen deel van elk beleidsrapport.
Nadat zowel de gemeenteraad als de OCMW-raad elk hun deel van het beleidsrapport hebben
vastgesteld, keurt de gemeenteraad het deel van het beleidsrapport goed zoals vastgesteld door de
OCMW-raad. Door die goedkeuring wordt het beleidsrapport in zijn geheel geacht definitief vastgesteld
te zijn. De gemeenteraad kan het deel van het beleidsrapport zoals vastgesteld door de OCMW-raad
niet goedkeuren als dat de financiële belangen van de gemeente bedreigt. In dat geval vervalt de
eventuele vaststelling van het deel van het beleidsrapport zoals vastgesteld door de gemeenteraad.
(art. 249, §3 DLB)

§ 2.
De gemeenteraad stemt telkens over het geheel van het eigen deel van het beleidsrapport.
In afwijking daarvan kan elk gemeenteraadslid de afzonderlijke stemming eisen over een of meer
onderdelen die hij aanwijst in het gemeentelijke deel van het beleidsrapport. In dat geval mag de
gemeenteraad pas over het geheel van zijn deel van het beleidsrapport stemmen na de afzonderlijke
stemming.
Als deze afzonderlijke stemming tot gevolg heeft dat het ontwerp van beleidsrapport moet worden
gewijzigd, wordt de stemming over het geheel verdaagd tot een volgende vergadering van de
gemeenteraad. Als de OCMW-raad voordien zijn deel van het beleidsrapport al had vastgesteld, vervalt
die vaststelling en stelt de OCMW-raad het gewijzigde ontwerp van beleidsrapport vast op een volgende
vergadering.
(art. 249, §4 DLB)

Art. 26, § 1.
De leden van de gemeenteraad stemmen niet geheim, behalve in de gevallen bedoeld in § 4.
(art. 34 DLB)

§ 2.
Er zijn twee mogelijke werkwijzen van stemmen:
1° de mondelinge stemming;
2° de geheime stemming.
§ 3. Over de volgende aangelegenheden wordt geheim gestemd:
1° de vervallenverklaring van het mandaat van gemeenteraadslid en van schepen;
2° het aanwijzen van de leden en het beëindigen van deze aanwijzing van de gemeentelijke
bestuursorganen en van de vertegenwoordigers van de gemeente in overlegorganen en in de organen
van andere rechtspersonen en feitelijke verenigingen;
3° individuele personeelszaken.
(art. 34 DLB)

Art. 27. N.v.t.
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Art. 28, § 1.
De mondelinge stemming geschiedt door, elk raadslid ‘ja’, ‘neen’ of ‘onthouding’ te laten uitspreken. Zij
doen dat (met uitzondering van de voorzitter) volgens de plaats in de vergaderzaal.
§2.
De voorzitter stemt als laatste, behalve bij geheime stemming.
Wanneer er na de stem van de voorzitter evenveel stemmen voor als tegen het voorstel zijn, dan is er
staking van stemmen en is het voorstel verworpen (behalve in de gevallen van art. 31 van dit reglement).
De stem van de voorzitter is niet doorslaggevend bij staking van stemmen.
(art. 33 en 34 DLB)

Art. 29.
Voor een geheime stemming worden vooraf gemaakte stembriefjes gebruikt en wordt eenvormig
schrijfgerief ter beschikking gesteld.
De raadsleden stemmen ‘ja’, ‘neen’ of onthouden zich. De onthouding gebeurt door het afgeven van
een blancostembriefje.
Ieder raadslid is gemachtigd de regelmatigheid van de stemopnemingen na te gaan.
Art. 30.
Vooraleer tot de stemopneming over te gaan, wordt het aantal stembriefjes geteld. Stemt dit aantal niet
overeen met het aantal raadsleden, die aan de stemming hebben deelgenomen, dan worden de
stembriefjes vernietigd en wordt elk raadslid uitgenodigd opnieuw te stemmen.
Art. 31.
Voor elke benoeming tot ambten, elke contractuele aanstelling, elke verkiezing en elke voordracht van
kandidaten wordt tot een afzonderlijke stemming overgegaan. Als bij de benoeming, de contractuele
aanstelling, de verkiezing of de voordracht van kandidaten de vereiste meerderheid niet wordt verkregen
bij de eerste stemming, wordt opnieuw gestemd over de twee kandidaten die de meeste stemmen
hebben behaald.
Als bij de eerste stemming sommige kandidaten een gelijk aantal stemmen behaald hebben, dan wordt
de jongste kandidaat tot de herstemming toegelaten. Personen worden benoemd, aangesteld, verkozen
of voorgedragen bij volstrekte meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen heeft de jongste
kandidaat de voorkeur.
(art. 35 DLB)

NOTULEN, ZITTINGSVERSLAG EN ONDERTEKENING
Art. 32, §1.
De notulen van de gemeenteraad vermelden, in chronologische volgorde, alle besproken onderwerpen,
alsook het gevolg dat gegeven werd aan die punten waarover de gemeenteraad geen beslissing heeft
genomen.
Zij maken eveneens duidelijk melding van alle beslissingen. Behalve bij geheime stemming of bij
unanimiteit, vermelden de notulen voor elk raadslid of hij voor of tegen het voorstel heeft gestemd of
zich onthield.
(art. 278, §1 DLB)
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§ 2.
De zittingsverslagen van de vergaderingen van de gemeenteraad vermelden, in chronologische
volgorde, alle besproken onderwerpen, de essentie van de tussenkomsten en van de mondeling en
schriftelijk gestelde vragen en antwoorden. Een audio opname van de openbare zitting wordt gemaakt
in functie van de opmaak van het zittingsverslag. De gemeenteraad kan beslissen om het zittingsverslag
te vervangen door een audio- of audiovisuele opname van de openbare zitting van de gemeenteraad.
Een raadslid kan vragen om in het zittingsverslag de rechtvaardiging van zijn stemgedrag op te nemen.
(art. 278, §1 DLB)

§ 3.
Als de gemeenteraad een aangelegenheid overeenkomstig artikel 4, §2 en artikel 5 van dit reglement
in besloten vergadering behandelt, vermelden de notulen alleen de beslissingen en wordt er geen
zittingsverslag opgesteld.
(art. 278, §1 DLB)

Art. 33, § 1.
De notulen en het zittingsverslag van de vergadering van de gemeenteraad worden onder de
verantwoordelijkheid van de algemeen directeur opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel
277 en 278 van het decreet over het lokaal bestuur.
(art. 32 DLB)

§ 2.
De notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering zijn, behalve in spoedeisende gevallen, ten
minste acht dagen voor de vergadering ter beschikking via het online notulenbeheersysteem.
(art. 32 DLB)

§ 3.
Elk gemeenteraadslid heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken over de redactie
van de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering. Als die opmerkingen door de
gemeenteraad worden aangenomen, worden de notulen en het zittingsverslag in die zin aangepast.
Als er geen opmerkingen worden gemaakt, worden de notulen en het zittingsverslag als goedgekeurd
beschouwd en worden ze door de voorzitter van de gemeenteraad en de algemeen directeur
ondertekend. In het geval de gemeenteraad bij spoedeisendheid werd samengeroepen, kan de
gemeenteraad beslissen om opmerkingen toe te laten op de eerstvolgende vergadering.
(art. 32 DLB)

§ 4.
Zo dikwijls de gemeenteraad het gewenst acht, worden de notulen geheel of gedeeltelijk staande de
vergadering opgemaakt en door algemeen directeur en de meerderheid van de aanwezige raadsleden
ondertekend.
(art. 32 DLB)

Art. 34, § 1.
De reglementen, beslissingen, akten, brieven en alle andere stukken worden ondertekend zoals
bepaald in artikel 279 tot 283 van het decreet over het lokaal bestuur.
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§ 2.
De stukken, die niet vermeld worden in artikel 279, §1 tot §3 en §5 van het decreet over het lokaal
bestuur, worden ondertekend door de burgemeester en medeondertekend door de algemeen directeur.
Zij kunnen deze bevoegdheid overdragen conform artikel 280 en artikel 283 van het decreet over het
lokaal bestuur. (art. 279, § 6 DLB)
FRACTIES
Art. 35.
Het gemeenteraadslid of de gemeenteraadsleden die op eenzelfde lijst verkozen zijn, vormen één
fractie. Een onderlinge vereniging tot één fractie of de vorming van twee fracties is mogelijk, uiterlijk op
de installatievergadering, in de gevallen en op de wijze vastgelegd in art. 36, §2 van het decreet over
het lokaal bestuur.
Op de avond van de gemeenteraad kunnen de fracties gebruik maken van een vergaderzaal in het
gemeentehuis vanaf 19u.
(art. 36 DLB)

RAADSCOMMISSIES
Art. 36.
In de gemeenteraad wordt niet gewerkt met raadscommissies. Ter voorbereiding van de besprekingen
in de gemeenteraadszittingen, het verlenen van advies en het formuleren van voorstellen over de wijze
waarop vorm wordt gegeven aan de inspraak van de bevolking telkens als dat voor de beleidsvoering
wenselijk wordt geacht zullen er informatievergaderingen worden gehouden.
(art. 37, § 1 DLB)

VERGOEDINGEN RAADSLEDEN
Art. 37, §1
Aan de gemeenteraadsleden, met uitzondering van de burgemeester en de schepenen, wordt
presentiegeld verleend voor de vergaderingen van de gemeenteraad waarop zij aanwezig zijn.
(art. 17 §1 DLB en art. 15, lid 1 van het Besluit van de Vlaamse regering van 6 juli 2018 houdende het statuut van de lokale
mandataris.)

§ 2.
Het presentiegeld voor de vergaderingen van de gemeenteraad wordt vastgesteld bij afzonderlijk
raadsbesluit.
De voorzitter van de gemeenteraad ontvangt een dubbel presentiegeld voor de vergaderingen van de
gemeenteraad die hij voorzit.
Art. 38, §1.
Alle raadsleden krijgen een beveiligde toegang tot het Extranet en het online notulenbeheersysteem
van de gemeente.
§ 2.
Gemeenteraadsleden kunnen de kosten van studiedagen of vormingscursussen, (ingericht door
overheidsinstanties, onderwijsinstellingen of de VVSG), terugvorderen van het gemeentebestuur, voor

21/91

zover deze cycli of studiedagen noodzakelijk zijn voor de uitoefening van hun mandaat. Deze kosten
moeten worden verantwoord met bewijsstukken.
De terugvorderbare kosten mogen niet buitensporig zijn en moeten vergelijkbaar zijn met deze van
vormingsinitiatieven voor gemeente- en OCMW-personeel. Ze betreffen in principe enkel vormingscycli
of studiedagen in het binnenland. Er worden geen kosten vergoed voor het behalen van bijkomende
diploma’s.
De relevantie en de kostprijs van de vorming worden beoordeeld door de algemeen directeur.
(art. 17, §3 DLB en art. 35 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 2018 houdende het statuut van de lokale mandataris)

§ 3.
Verplaatsingskosten van raadsleden, noodzakelijk voor de uitoefening van hun mandaat, worden door
het gemeentebestuur terugbetaald na voorlegging van bewijsstukken, op basis van de wettelijk
vastgestelde tarieven.
Jaarlijks wordt een overzicht gemaakt van de terugbetaling van de kosten van de mandatarissen. Dat
document is openbaar.
§. 4.
De gemeente sluit een verzekering af om de burgerlijke aansprakelijkheid, met inbegrip van de
rechtsbijstand, te dekken die bij de normale uitoefening van hun mandaat persoonlijk ten laste komt van
de gemeenteraadsleden. De gemeente sluit daarnaast ook een verzekering af voor ongevallen die de
gemeenteraadsleden overkomen in het kader van de normale uitoefening van hun ambt.
(art. 17, §5 DLB en Hoofdstuk 9 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 2018 houdende het statuut van de lokale
mandataris)

VERZOEKSCHRIFTEN
(art. 38, 9° en art. 304, §2 DLB)

Art. 39, § 1.
Iedere burger heeft het recht verzoekschriften, door een of meer personen ondertekend, schriftelijk bij
de organen van de gemeente in te dienen.
(art. 304, §2 DLB)

Een verzoek is een vraag om iets te doen of te laten. Uit de tekst van het verzoekschrift moet de vraag
duidelijk zijn.
De organen van de gemeente zijn de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen, de
voorzitter van de gemeenteraad, de burgemeester, de algemeen directeur en elk ander orgaan van de
gemeente dat als overheid optreedt.
§ 2.
De verzoekschriften worden aan het orgaan van de gemeente gericht tot wiens bevoegdheid de inhoud
van het verzoek behoort. Komt een verzoekschrift niet bij het juiste orgaan aan, dan bezorgt dit orgaan
het verzoek aan de juiste bestemmeling.
§ 3.
Verzoekschriften die een onderwerp betreffen dat niet tot de bevoegdheid van de gemeente behoort,
zijn onontvankelijk.
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Verzoekschriften die duidelijk tot de bevoegdheid van het OCMW behoren, worden overgemaakt aan
het bevoegde orgaan van het OCMW. De indiener wordt daarvan op de hoogte gebracht.
§ 4.
Een schriftelijke vraag wordt niet als verzoekschrift beschouwd als:
1° de vraag onredelijk is of te vaag geformuleerd;
2° het louter een mening is en geen concreet verzoek;
3° de vraag anoniem, d.w.z. zonder vermelding van naam, voornaam en adres, werd ingediend;
4° het taalgebruik ervan beledigend is.
Het orgaan of de voorzitter van het orgaan maakt deze beoordeling. Hij kan de indiener om een nieuw
geformuleerd verzoekschrift vragen dat wel aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden voldoet.
Art. 40, §1.
Is het een verzoekschrift voor de gemeenteraad, dan plaatst de voorzitter van de gemeenteraad het
verzoekschrift op de agenda van de eerstvolgende gemeenteraad indien het minstens 14 dagen vóór
de vergadering werd ontvangen. Wordt het verzoekschrift later ingediend, dan komt het op de agenda
van de volgende vergadering.
§ 2. Het betrokken orgaan van de gemeente verstrekt, binnen drie maanden na de indiening van het
verzoekschrift, een gemotiveerd antwoord aan de verzoeker of, indien het verzoekschrift door meer
personen ondertekend is, aan de eerste ondertekenaar van het verzoekschrift.
BEPALINGEN OVER HET BIJZONDER COMITE VOOR DE SOCIALE DIENST
Art. 41.
In de gemeente is er geen bijzonder comité voor de sociale dienst.
COMMUNICATIE MET DE WOONZORGVERENIGING OF -VENNOOTSCHAP
( art. 76 DLB)

Art. 42.
De vertegenwoordigers van de gemeente in een woonzorgvereniging of -vennootschap, worden
verkozen op de wijze zoals bepaald in art. 31 van dit reglement.
(art. 35 DLB)

Art. 43.
De bespreking van de beslissingen van de woonzorgvereniging of -vennootschap waar de gemeente
lid van is, gebeurt in de OCMW-raad.
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Brief FOD Binnenlandse Zaken - Verkiezing
politieraadsleden - Kennisneming
KENNIS GENOMEN

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van de brief van FOD Binnenlandse Zaken van 31 januari 2019 waarin
de verkiezing van de leden van de politieraad geldig wordt verklaard.
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Cipal: aanduiding vertegenwoordiger algemene
vergaderingen - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Motivatie
Aanleiding en context
Zowel de gemeente als het OCMW zijn deelnemer van de dienstverlenende vereniging Cipal. In de
buitengewone algemene vergadering van 22 maart 2019 zal de nieuwe Raad van Bestuur van Cipal dv
aangesteld worden.
Juridische grond
 Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en in het bijzonder artikel 40 inzake de
bevoegdheid van de gemeenteraad
 Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en in het bijzonder Titel 3 inzake de
intergemeentelijke samenwerking
 De statuten van Cipal en in het bijzonder artikel 35 inzake de samenstelling van de algemene
vergadering
Argumentatie
Artikel 432 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de vertegenwoordigers op de algemene
vergadering rechtstreeks door de gemeenteraden worden aangewezen uit hun leden.
Het college van burgemeester en schepenen draagt volgende kandidaten voor:
 Joke Segers, CD&V, vertegenwoordiger
 Rob Blockx, CD&V, plaatsvervangend vertegenwoordiger

Besluit
Artikel 1
Als vertegenwoordiger van zowel de gemeente als het OCMW op de algemene vergaderingen van
Cipal wordt Joke Segers, schepen, Heilaar 48, 2370 Arendonk, 0498 63 93 40, aangeduid voor de
duur van de legislatuur 2019-2024.

Stemming op artikel 1
- unaniem voor
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Artikel 2
Rob Blockx, voorzitter gemeenteraad, Wampenberg 15, 2370 Arendonk, 014 81 05 65, wordt
aangeduid als plaatsvervanger.

Stemming op artikel 2
- 22 stem(men) voor
- 1 onthouding(en)
Artikel 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 Cipal.
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Cipal: aanduiding van de vertegenwoordiger van de
gemeente in de raad van bestuur - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Motivatie
Aanleiding en context
De gemeente is deelnemer van de dienstverlenende vereniging Cipal.
Op 22 januari 2019 stuurt Cipal een uitnodiging voor de bijzondere algemene vergadering van Cipal
van 22 maart 2019 met de volgende agendapunten:
1. Benoeming van de leden van de raad van bestuur
2. Akteneming van de gemeenteraadsbeslissingen tot aanduiding van een lid van de raad van
bestuur met raadgevende stem en bepaling van de rangorde
3. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering
Bij deze uitnodiging stuurde Cipal ook een toelichtende nota.
Juridische grond
 Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en in het bijzonder artikel 40 inzake de
bevoegdheid van de gemeenteraad
 Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en in het bijzonder Titel 3 inzake de
intergemeentelijke samenwerking en meer bepaald artikel 445 dat bepaalt dat er, in geval van
algehele vernieuwing van de gemeenteraden, binnen de eerste drie maanden van het jaar
volgend op dat van de verkiezingen, een algemene vergadering moet worden bijeengeroepen
waarbij tot een algehele vervanging van de raad van bestuur wordt overgegaan
 De statuten van Cipal
 Gemeenteraadsbesluit van 11 maart 2019 over de aanduiding van de vertegenwoordiger van
de gemeente op de algemene vergaderingen van Cipal
 Artikel 30 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten dat de voorwaarden
m.b.t. de toepassing van de in house-exceptie bepaalt
Argumentatie
Het is belangrijk dat de deelnemers van Cipal beroep kunnen doen op de in house-exceptie en
derhalve opdrachten kunnen toevertrouwen aan Cipal zonder dat de formele aanbestedingsprocedure
moet worden gevoerd.
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De in house-exceptie houdt in dat er sprake moet zijn van een ‘gezamenlijke controle’, hetgeen
concreet betekent dat de besluitvormingsorganen van Cipal moeten worden samengesteld uit
vertegenwoordigers van alle deelnemers waarbij individuele vertegenwoordigers verscheidene of alle
deelnemers kunnen vertegenwoordigen.
Cipal doet het volgende voorstel van gezamenlijke voordrachtlijst van 15 kandidaat-bestuurders:
Dries Wim, burgemeester Genk
Eens Karolien, schepen Tessenderlo
Fourie Lore, schepen Landen
Geypen Greet, schepen Mechelen
Iacopucci Pietro, schepen Waregem
Janssens Lieven, burgemeester Vorselaar
Mannaert Dieter, schepen Dendermonde
Matheï Steven, burgemeester Peer
Moons Jan, schepen Heist-op-den-Berg
Paredaens Koen, schepen Zoersel
Stijnen Francis, schepen Turnhout
Thijs Heidi, gemeenteraadslid Zutendaal
Vancraeyenest Lawrence, schepen Edegem
Vandeweerd Sofie, burgemeester Dilsen-Stokkem
Verbeeck Paul, burgemeester Nijlen
Deze gezamenlijke voordrachtlijst kwam tot stand na een uitgebreide consultatie- en overlegronde
door de uittredende voorzitter van Cipal.
Bij de opmaak van deze gezamenlijke voordrachtlijst werd o.m. rekening gehouden met de decretale
en statutaire bepalingen, geografische verdeling, bevolkingscijfers, politieke verdeling, man/vrouw
verhouding, continuïteit/vernieuwing binnen de raad van bestuur.
Het college van burgemeester en schepenen stelt volgende kandidaat
 Stijnen Francis, schepen Turnhout

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd bij geheime stemming door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de voormelde gezamenlijke voordrachtlijst van 15 kandidaat-bestuurders
goed.

Artikel 2
De gemeenteraad duidt uit de lijst van 15 kandidaat-bestuurders volgende individuele
vertegenwoordiger aan: Stijnen Francis, schepen Turnhout

Artikel 3
De vertegenwoordiger van de gemeente wordt gemandateerd om op de bijzondere algemene
vergadering van Cipal van 22 maart 2019 te handelen en te beslissen conform dit besluit. Indien deze
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algemene vergadering niet geldig zou kunnen beraadslagen of indien deze algemene vergadering om
welke reden dan ook zou worden verdaagd, dan blijft de vertegenwoordiger van de gemeente
gemachtigd om deel te nemen aan elke volgende vergadering met dezelfde agenda.

Artikel 4
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 Cipal.
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Cipal: agenda bijzondere algemene vergadering 22
maart 2019 - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Motivatie
Aanleiding en context
De gemeente is deelnemer van de dienstverlenende vereniging Cipal.
Op 22 januari 2019 werd het gemeentebestuur opgeroepen tot de bijzondere algemene vergadering
van Cipal van 22 maart 2019 met de volgende agendapunten:
1. Benoeming van de leden van de raad van bestuur
2. Akteneming van de gemeenteraadsbeslissingen tot aanduiding van een lid van de raad van
bestuur met raadgevende stem en bepaling van de rangorde
3. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering
Er wordt rekening gehouden met de toelichtende nota bij de agendapunten van de bijzondere
algemene vergadering in bijlage.
Juridische grond
 Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en in het bijzonder artikel 40 inzake de
bevoegdheid van de gemeenteraad
 Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en in het bijzonder Titel 3, artikel 432, derde
lid
 De statuten van Cipal
 Gemeenteraadsbesluit van 11 maart 2019 over de aanduiding van de vertegenwoordiger van
de gemeente op de algemene vergaderingen van Cipal
Argumentatie
De vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger moet herhaald worden voor elke algemene
vergadering.
Er zijn geen redenen om de goedkeuring van de agendapunten te weigeren.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
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Op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota worden de agendapunten van de
bijzondere algemene vergadering van Cipal van 22 maart 2019, zoals overgemaakt per aangetekende
brief en e-mail op 22 januari 2019, goedgekeurd.

Artikel 2
De gemeentelijke vertegenwoordiger wordt gemandateerd om op de bijzondere algemene vergadering
van Cipal van 22 maart 2019 te handelen en te beslissen conform dit besluit. Indien deze algemene
vergadering niet geldig zou kunnen beraadslagen of indien deze algemene vergadering om welke
reden dan ook zou worden verdaagd, dan blijft de gemeentelijke vertegenwoordiger gemachtigd om
deel te nemen aan elke volgende vergadering met dezelfde agenda.

Artikel 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 Cipal.
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IVEKA: voordracht van de vertegenwoordigers op de
(buitengewone) algemene vergaderingen - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Motivatie
Aanleiding en context
De gemeente is voor één of meerdere activiteiten aangesloten bij de opdrachthoudende vereniging
Iveka.
Op 19 november 2018 kreeg de gemeente als documentatie de principenota toegestuurd.
Op 21 december 2018 werd de gemeente met een aangetekende brief opgeroepen om deel te nemen
aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van Iveka op 20 maart 2019.
Argumentatie
Elke deelnemende gemeente moet, volgens artikel 432, alinea 3 van het decreet lokaal bestuur, via
een gemeenteraadsbesluit hun vertegenwoordiger voor een algemene vergadering van een
opdrachthoudende vereniging aanwijzen uit de leden van de gemeenteraad. De vaststelling van het
mandaat van de vertegenwoordiger moet herhaald worden voor elke algemene vergadering.
De vertegenwoordigers voor een algemene vergadering kunnen aangeduid worden voor de volledige
duurtijd van de gemeentelijke legislatuur, nl. tot einde 2024.
De decretale en statutaire onverenigbaarheden, zoals beschreven in het punt 2 van het
documentatiedossier dat aan de deelnemende gemeente overgemaakt werd, gelden ook voor de
vertegenwoordigers op de algemene vergadering. De vertegenwoordigers mogen niet als kandidaat-lid
voorgedragen worden voor het Regionaal Bestuurscomité (RBC) of voor de Raad van Bestuur.
Het college van burgemeester en schepenen draagt volgende kandidaten voor:
 Alek Dom, CD&V, vertegenwoordiger
 Rob Blockx, CD&V, plaatsvervangend vertegenwoordiger
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Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd bij geheime stemming door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad duidt Alek Dom, raadslid, De horeman 53, 2370 Arendonk, aan als
vertegenwoordiger op de (buitengewone) algemene vergaderingen voor de periode van heden tot het
einde van de gemeentelijke legislatuur.

Artikel 2
De gemeenteraad duidt Rob Blockx, voorzitter gemeenteraad, Wampenberg 15, 2370 Arendonk, aan
als plaatsvervangend vertegenwoordiger op de (buitengewone) algemene vergaderingen voor de
periode van heden tot het einde van de gemeentelijke legislatuur.

Artikel 3
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van voormelde
beslissingen en de kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging Iveka, ter
attentie van het secretariaat, Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle.
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IVEKA: agenda algemene vergadering 20 maart 2019 en
voordracht van kandidaat-lid voor het regionaal
bestuurscomite (RBC) Noord - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Motivatie
Aanleiding en context
De gemeente is voor één of meerdere activiteiten aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging
Iveka.
De gemeente is ingedeeld bij het Regionaal Bestuurscomité (RBC) Noord.
Op 19 november 2018 ontving de gemeente de principenota die per brief werd overgemaakt.
Op 21 december 2018 kreeg het gemeentebestuur een aangetekende brief waarin werd opgeroepen
om deel te nemen aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van Iveka op 20 maart 2019.
Argumentatie
Volgens artikel 18 van de statuten vervallen alle huidige mandaten bij Iveka onmiddellijk na
voornoemde algemene vergadering. De algemene vergadering moet tot een algehele vervanging van
de bestuursorganen overgaan.
Volgens artikel 17 punt 2 van de statuten heeft de gemeente het recht om één kandidaat-lid voor te
dragen voor het Regionaal Bestuurscomité (RBC).
Volgens artikel 12 punt 2 van de statuten hebben de deelnemende gemeenten het recht om maximaal
6 kandidaat-bestuurders voor te dragen voor de raad van bestuur. Het moet hier om dezelfde persoon
gaan die voorgedragen wordt als kandidaat-lid voor het RBC.
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Het totaal aantal door de algemene vergadering te benoemen leden van de raad van bestuur beperkt
is tot zes.
Het moet om ‘onafhankelijke bestuurders’ gaan in de zin van artikel 1.1.1 §2 74° en er zijn een aantal
decretale en statutaire onverenigbaarheden, zoals beschreven in de toelichtingsnota die aan de
deelnemende gemeenten overgemaakt werd.
Het college van burgemeester en schepenen draagt volgende kandidaat voor:
 Luc Bouwen, CD&V, bestuurder

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de agenda van de algemene vergadering in buitengewone
zitting van de opdrachthoudende vereniging op 20 maart 2019 met als enig agendapunt ‘Statutaire
ontslagnemingen en benoemingen’.

Artikel 2
De gemeenteraad draagt Luc Bouwen, schepen, luc.bouwen@arendonk.be, Wampenberg 71, 2370
Arendonk, voor als kandidaat-lid voor het Regionaal Bestuurscomité (RBC) Noord van de
opdrachthoudende vereniging, voor een duur van zes jaar, vanaf de algemene vergadering van 20
maart 2019 tot aan de eerste algemene vergadering in het jaar 2025.

Artikel 3
De gemeenteraad draagt de vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene
vergadering in buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging op 20 maart 2019 op
zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden
inzake voormelde artikelen.

Artikel 4
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van voormelde
beslissingen en de kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging Iveka, ter
attentie van het secretariaat, Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle.

11

2019_GR_00022

IKA: voordracht van de vertegenwoordigers op de
(buitengewone) algemene vergaderingen - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Motivatie
Aanleiding en context
De gemeente is lid van de dienstverlenende vereniging IKA, investeringscommunale voor de
gemeenten van de Kempen en het Antwerpse.
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De gemeente kreeg op 17 januari 2019 een aangetekend schrijven van IKA. Hierin werd opgeroepen
om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van IKA op 19 maart 2019 om 18.00
uur in de E10 Hoeve, Kapelstraat 8A, 2960 Brecht.
Juridische grond
De statuten van IKA, inzonderheid de bepalingen betreffende de voordracht en aanduiding door de
gemeenten van de mandatarissen met het oog op de vertegenwoordiging van de gemeenten in de
dienstverlenende vereniging
Argumentatie
Volgens artikel 432, alinea 3 van het decreet lokaal bestuur moeten alle deelnemende gemeenten hun
vertegenwoordigers voor een algemene vergadering van een dienstverlenende vereniging aanduiden
uit de leden van de gemeenteraad. De vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger moet
voor elke algemene vergadering herhaald worden.
De vertegenwoordigers kunnen voor een algemene vergadering aangeduid worden voor de volledige
duurtijd van de gemeentelijke legislatuur.
Er zijn een aantal decretale en statutaire onverenigbaarheden. Deze worden beschreven in het
documentatiedossier dat aan de gemeente overgemaakt werd. Deze gelden ook voor de
vertegenwoordigers op de algemene vergadering. De vertegenwoordigers mogen niet als kandidaat-lid
voorgedragen worden voor de Raad van Bestuur.
Het college van burgemeester en schepenen draagt volgende kandidaten voor:
 Kenny Viskens, N-VA, vertegenwoordiger
 Gunter Spapen, N-VA, plaatsvervangend vertegenwoordiger

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd bij geheime stemming door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad duidt Kenny Viskens, schepen, Wolvenstraat 33, 2370 Arendonk aan als
vertegenwoordiger op de (Buitengewone) Algemene Vergaderingen voor de periode van heden tot het
einde van de gemeentelijke legislatuur.

Artikel 2
De gemeenteraad duidt Gunter Spapen, raadslid, Vrijheid 63 bus 5, 2370 Arendonk aan als
plaatsvervangend vertegenwoordiger op de (Buitengewone) Algemene Vergaderingen voor de periode
van heden tot het einde van de gemeentelijke legislatuur.

Artikel 3
Het college van burgemeester en schepenen is gelast met de uitvoering van voormelde beslissingen.
De kennisgeving wordt verricht aan de dienstverlenende vereniging IKA, ter attentie van het
secretariaat, Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle.
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IKA: agenda buitengewone algemene vergadering 19
maart 2019 - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Motivatie
Aanleiding en context
De gemeente is lid van de dienstverlenende vereniging IKA, investeringscommunale voor de
gemeenten van de Kempen en het Antwerpse.
Op 17 januari 2019 ontvangt het gemeentebestuur een aangetekend schrijven van IKA. In deze brief
wordt opgeroepen om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van IKA op 19
maart 2019 om 18.00 uur in de E10 Hoeve, Kapelstraat 8A, 2960 Brecht.
De principenota werd als documentatie aan de gemeente overgemaakt.
Juridische grond
De statuten van IKA, inzonderheid de bepalingen betreffende de voordracht en aanduiding door de
gemeenten van de mandatarissen met het oog op de vertegenwoordiging van de gemeenten in de
dienstverlenende vereniging
Argumentatie
Alle mandaten bij IKA vervallen onmiddellijk na voornoemde algemene vergadering volgens artikel 18
van de statuten. Men moet tot een algehale vervanging van de bestuursorganen overgaan.
Elke gemeente heeft volgens artikel 10 van de statuten het recht om maximaal 15 kandidaatbestuurders voor te dragen.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad geeft goedkeuring aan de agenda van de buitengewone algemene vergadering van
IKA van 19 maart 2019:
1. Vaststelling van de voordrachten van de gemeenteraden voor de benoemingen aan de
algemene vergadering van de deelnemers
2. Statutaire ontslagnemingen en benoemingen

Artikel 2
De gemeenteraad draagt de vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de Algemene
Vergadering in buitengewone zitting van de dienstverlenende vereniging op 19 maart 2019, op
zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden
inzake voormelde artikelen.

Artikel 3
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Het college van burgemeester en schepenen is gelast met de uitvoering van voormelde beslissingen.
De kennisgeving hiervan wordt verricht aan de dienstverlenende vereniging IKA, ter attentie van het
secretariaat, Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle.
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PONTES: aanduiding vertegenwoordiger algemene
vergaderingen bestuursperiode 2019-2024 Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Motivatie
Aanleiding en context
Bij het begin van iedere bestuursperiode moeten de afgevaardigden van de leden-gemeenten in de
verschillende intergemeentelijke samenwerkingsverbanden opnieuw worden aangeduid.
Aangezien de gemeente aandeelhouder is in de intergemeentelijke vereniging PONTES, moet een
gemeentelijk vertegenwoordiger worden aangeduid. Deze kan aangesteld worden voor de duur van de
hele bestuursperiode.
Juridische grond
Artikel 34, §2, 2°, artikel 43, §2, 4° en 9° en artikel 432 van het decreet lokaal bestuur: De
gemeenteraad is bevoegd voor de aangelegenheden inzake de deelname aan en de
vertegenwoordiging in instellingen, verenigingen en ondernemingen, evenals voor de
aangelegenheden die het decreet uitdrukkelijk aan de gemeenteraad voorbehoudt.
De gemeenteraden bepalen de afvaardiging en het mandaat van hun vertegenwoordigers in de
algemene vergadering van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.
De algemene vergadering is samengesteld uit vertegenwoordigers van de leden-gemeenten die door
en uit de leden van de gemeenteraad worden aangewezen. Het mandaat van de vertegenwoordiger
moet telkens voor elke algemene vergadering opnieuw worden vastgesteld.
Argumentatie
De gemeente Arendonk is deelnemer in de intergemeentelijke vereniging PONTES.
De vertegenwoordiger van de gemeente in een intergemeentelijk samenwerkingsverband wordt door
de gemeenteraad uit zijn leden aangeduid.
De vertegenwoordiger van de gemeente moet bij geheime stemming worden aangesteld.
Deze aanstelling is herroepbaar en doet geen afbreuk aan het feit dat het individueel mandaat van de
vertegenwoordiger vooraf aan elke algemene vergadering moet worden vastgesteld.
Het college van burgemeester en schepenen draagt volgende kandidaten voor:
 Rob Blockx, CD&V, vertegenwoordiger
 Rik Nys, CD&V, plaatsvervangend vertegenwoordiger

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd bij geheime stemming door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit

33/91

Artikel 1
Rob Blockx, voorzitter gemeenteraad, wonende in Wampenberg 15, 2370 Arendonk en Rik Nys,
raadslid, wonende in De Maaskens 28, 2370 Arendonk, worden aangeduid als respectievelijk effectief
en plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente op de buitengewone en gewone algemene
vergaderingen van PONTES voor de duur van de bestuursperiode 2019-2024.
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PONTES: agenda bijzondere algemene vergadering 27
maart 2019 - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Motivatie
Aanleiding en context
De intergemeentelijke vereniging PONTES heeft een uitnodiging gestuurd voor een bijzondere
algemene vergadering op 27 maart 2019. Het betreft een bijzondere algemene vergadering waarop
een wijziging van de statuten van PONTES staat geagendeerd.
Aangezien de gemeente aandeelhouder is in deze vereniging, moet een gemeentelijk
vertegenwoordiger worden aangeduid en moet tevens het mandaat van deze vertegenwoordiger
worden vastgesteld.
Vermits een bijzondere meerderheid van de leden-gemeenten een statutenwijziging moet goedkeuren,
is zowel de goedkeuring in de gemeenteraad als de aanwezigheid van de gemeentelijke afgevaardigde
tijdens de algemene vergadering van groot belang.
Juridische grond
Artikel 34, §2, 2°, artikel 43, §2, 4° en 9° en artikel 427 van het decreet lokaal bestuur: De
gemeenteraad is bevoegd voor de aangelegenheden inzake de deelname aan en de
vertegenwoordiging in instellingen, verenigingen en ondernemingen, evenals voor de
aangelegenheden die het decreet uitdrukkelijk aan de gemeenteraad voorbehoudt.
De gemeenteraden bepalen de afvaardiging en het mandaat van hun vertegenwoordigers in de
algemene vergadering van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.
Een statutenwijziging van een intergemeentelijk samenwerkingsverband moet met bijzondere
meerderheden worden goedgekeurd door de algemene vergadering.
Argumentatie
De gemeente Arendonk is deelnemer in de intergemeentelijke vereniging PONTES.
PONTES heeft een uitnodiging gestuurd voor de algemene vergadering met opgave van de agenda.
Aangezien er geen bezwaren bestaan ten aanzien van de voorgestelde agenda, kan de voorgestelde
agenda worden goedgekeurd en het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger(s)
dienovereenkomstig worden vastgesteld.
De vertegenwoordiger van de gemeente moet – voor zover deze nog niet voor de hele
bestuursperiode werd aangeduid – bij geheime stemming worden aangesteld.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
34/91

Artikel 1
De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de agenda van de bijzondere algemene vergadering van de
intergemeentelijke vereniging PONTES van 27 maart 2019, die er als volgt uit ziet:
1.
2.
3.
4.

Algemene vergadering: verslag 19 december 2018 – goedkeuring
Bestuursorganen: samenstelling raad van bestuur (effectieve leden) – goedkeuring
Bestuursorganen: samenstelling raad van bestuur (leden met raadgevende stem) – aktename
Financiën: vaststelling presentiegelden bestuursperiode 2013-2018 – goedkeuring

Artikel 2
De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de buitengewone algemene
vergadering van PONTES op 27 maart 2019 wordt opgedragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen
op de besluiten van de gemeenteraad van heden inzake onderhavige aangelegenheid.

Artikel 3
(Voornaam en naam), gemeenteraadslid, wonende te (straat en nummer, postcode en gemeente), en
(voornaam en naam), gemeenteraadslid, wonende te (straat en nummer, postcode en gemeente),
worden aangeduid als respectievelijk effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger van de
gemeente op de buitengewone algemene vergadering van PONTES op 27 maart 2019.
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Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete vzw:
voordracht vertegenwoordiger (buitengewone)
algemene vergadering en kandidaat-bestuurder Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Motivatie
Aanleiding en context
De gemeente is lid van Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete vzw. Zestien Regionale
Landschappen in Vlaanderen behouden en versterken natuur, landschap, erfgoed, streekidentiteit en
recreatie. Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete is een vereniging (vzw) die bestuurd wordt door
een Algemene Vergadering en een Raad van Bestuur. De dagelijkse werking wordt opgevolgd door
het Dagelijks Bestuur. Alle partners van het regionaallandschap nemen deel aan de Algemene
Vergadering.
De Algemene Vergadering is samengesteld uit de vaste en toegetreden leden van de vereniging. Elk
vast en toegetreden lid heeft het recht om deel te nemen aan de Algemene Vergadering met één
vertegenwoordiger en/of één plaatsvervanger. Naar aanleiding van de vernieuwing van de
gemeenteraden moeten de leden opnieuw vertegenwoordigers aanduiden voor de (buitengewone)
algemene vergaderingen van Regionaal landschap Kleine en Grote Nete.
Een lid kan ook een mandaat opnemen in de raad van bestuur. Bestuurders worden aangesteld voor
een termijn van drie jaar.
Juridische grond
 De statuten van de vzw Regionaal landschap Kleine en Grote Nete.
 Artikel 41, 4° van het Decreet Lokaal Bestuur stelt dat de gemeenteraad bevoegd is voor het
oprichten van en het toetreden tot rechtspersonen en het beslissen tot oprichting van,
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deelname aan of vertegenwoordiging in agentschappen, instellingen, verenigingen en
ondernemingen.
Argumentatie
Naar aanleiding van de vernieuwing van de gemeenteraden moet er een gemeentelijke
vertegenwoordiger worden aangeduid voor de vzw Regionaal landschap Kleine en Grote Nete.
Er mag ook een kandidaat-bestuurder voorgedragen worden.
Het college van burgemeester en schepenen stelt volgende kandidaten voor:
 An Hermans, N-VA, vertegenwoordiger
 Rudy Panis, N-VA, plaatsvervangend vertegenwoordiger
 Kenny Viskens, N-VA, kandidaat-bestuurder

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad stelt An Hermans, schepen, De Plaetse 322, 2370 Arendonk, aan als
vertegenwoordiger op de (buitengewone) algemene vergaderingen voor de periode van heden tot het
einde van de gemeentelijke legislatuur.
Stemming op artikel 1
- unaniem voor
Artikel 2
De gemeenteraad stelt Rudy Panis, raadslid, Leeuwerfstraat 29, 2370 Arendonk, aan als
plaatsvervangend vertegenwoordiger op de (buitengewone) algemene vergaderingen voor de periode
van heden tot het einde van de gemeentelijke legislatuur.

Stemming op artikel 2
- unaniem voor
Artikel 3
De gemeenteraad stelt Kenny Viskens, schepen, Wolvenstraat 33, 2370 Arendonk, aan als kandidaatbestuurder in de raad van bestuur.

Stemming op artikel 3
- 22 stem(men) voor
- 1 onthouding(en)
Artikel 4
Het college van burgemeester en schepenen is gelast met de uitvoering van voormelde beslissing en
richt de kennisgeving hiervan aan de vzw Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete.

16

2019_GR_00027

Pidpa: afgevaardigde van de gemeente en algemene
vergadering 25 maart 2019 - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Motivatie
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Aanleiding en context
De gemeente is deelnemer aan de opdrachthoudende vereniging Pidpa.
Op maandag 25 maart 2019 om 11.00 uur organiseert Pidpa de buitengewone algemene vergadering
op het hoofdkantoor, Desguinlei 246 te 2018 Antwerpen. De agenda van deze vergadering is als volgt
:
1.
2.
3.
4.
5.

Nazicht van de volmachten/raadsbesluiten voor de afgevaardigden.
Benoeming nieuwe bestuurders.
Bepaling rangorde voorgedragen bestuurders met raadgevende stem. Aanwijzing.
Benoemingen leden adviescomités.
Goedkeuring van het verslag staande de vergadering.

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om deze agendapunten goed te keuren.
Op 4 februari 2019 stuurt Pidpa een brief met het voorstel van samenstelling van de nieuwe raad van
bestuur en geeft toelichting betreffende de voordracht van een bestuurder met raadgevende stem, de
voordracht van de leden van de diverse adviescomités en de voordracht van de afgevaardigde op de
algemene vergadering.
Op 14 februari 2019 kreeg het gemeentebestuur de volledige lijst met de 15 kandiaat-leden voor de
raad van bestuur:
















Fabienne Blavier (Mechelen)
Nicole Boonen (Retie)
Kris Gebruers (Olen)
Tine Gielis (Laakdal)
Werner Hens (Balen)
Wim Jordens (Malle)
René Lauwers (Aartselaar)
Mieke Van den Brande (Bonheiden)
Lieve De Block (Kapellen)
Sven Deckers (Brecht)
Dirk Bauwens (Schilde)
Katusha Vervloesem (Rumst)
Pieter Verhesen (Geel)
Savannah Van DOngen (Turnhout)
Kristof Sels (Sint-Katelijne-Waver)

Dhr. Koen Geukens maakt tot de algehele vernieuwing nog steeds deel uit van de raad van bestuur.
Juridische grond
 De statuten van de opdrachthoudende vereniging Pidpa
 Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Argumentatie
Overeenkomstig de decretale bepalingen moet bij de algehele vernieuwing van de gemeenteraden,
binnen de eerste drie maanden van het jaar volgend op dat van de verkiezingen, een algemene
vergadering worden bijeengeroepen waarbij tot een algehele vervanging van de raad van bestuur
wordt overgegaan. Ook dienen er eventueel voordrachten te worden gedaan betreffende de
adviescomités en de afgevaardigde op de algemene vergadering.
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om geen kandidaat voor te dragen voor
adviescomité A (compartiment watervoorziening). Gemeente Arendonk is geen HidroRio gemeente
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(compartiment afvalwater en hemelwater) en geen HidroGem gemeente (compartiment gemeentelijke
collectieve watersanering), dus zij moet geen voordracht doen voor resp. adviescomité B en
adviescomité D.
Het college van burgemeester en schepenen draagt volgende kandidaten voor:
 Michiel Wils, CD&V, vertegenwoordiger algemene vergadering
 Luc Bouwen, CD&V, plaatsvervangend vertegenwoordiger algemene vergadering

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van de uitnodigingsbrief van 4 februari 2019, waarmee Pidpa de
agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering op 25 maart 2019 heeft meegedeeld en deze
agenda heeft toegelicht.
Artikel 2
De gemeenteraad neemt kennis van het voorstel betreffende de samenstelling van de nieuwe raad
van bestuur. Alle voorgestelde mandatarissen worden voorgedragen als kandidaat-lid voor de raad
van bestuur.

Artikel 3
Michiel Wils, raadslid, Schutterstraat 20 bus 1, 2370 Arendonk, wordt aangewezen als gemeentelijke
vertegenwoordiger voor alle algemene vergaderingen van Pidpa voor de periode van de ganse
legislatuur 2019-2024. Luc Bouwen, schepen, Wampenberg 71, 2370 Arendonk, wordt aangewezen
als vervanger.
Stemming op artikel 3
- unaniem voor
Artikel 4
Aan de gemeentelijke vertegenwoordiger wordt de opdracht gegeven om op de Buitengewone
Algemene Vergadering van 25 maart 2019 overeenkomstig deze beslissing te stemmen, alsook de
benoemingen goed te keuren, evenals op elke andere algemene vergadering die wordt
samengeroepen ter behandeling van de agendapunten van deze vergadering.

Stemming op artikel 4
- unaniem voor
Artikel 5
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en zal
onverwijld een afschrift van deze beslissing bezorgen aan Pidpa, Desguinlei 246 te 2018 Antwerpen.
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IOK: aanduiding volmachtdrager voor de legislatuur
vanuit de gemeenteraad - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Motivatie
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Aanleiding en context
Bij het begin van iedere bestuursperiode moeten de afgevaardigden van de leden-gemeenten in de
verschillende intergemeentelijke samenwerkingsverbanden opnieuw worden aangeduid.
Aangezien de gemeente aandeelhouder is in de intergemeentelijke vereniging IOK, moet een
gemeentelijk vertegenwoordiger worden aangeduid. Deze kan aangesteld worden voor de duur van de
hele bestuursperiode.
Juridische grond
 het Decreet over het Lokaal Bestuur (DLB);
 de statuten van IOK;
 artikel 432 van het Decreet over het Lokaal Bestuur (DLB) dat de samenstelling en
samenroeping van de algemene vergadering reglementeert;
Argumentatie
Elke vennoot bij IOK heeft recht op 1 volmachtdrager op de algemene vergadering.
Het college van burgemeester en schepenen stelt volgende kandidaat voor:
 Kenny Viskens, N-VA, volmachtdrager

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd bij geheime stemming door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De heer Kenny Viskens, schepen, Wolvenstraat 33, 2370 Arendonk, wordt gemandateerd als
volmachtdrager in de algemene vergadering van IOK gedurende de huidige legislatuur.
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IOK: mandaat buitengewone algemene vergadering 19
maart 2019 - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Motivatie
Aanleiding en context
Artikel 445 van het Decreet over het Lokaal Bestuur bepaalt dat alle mandatarissen binnen de
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden ontslagnemend zijn bij verlies van hun openbaar
mandaat, uitgezonderd in geval van algehele vernieuwing van de gemeenteraden.
In dat geval moet binnen de eerste drie maanden van het jaar volgend op dat van de verkiezingen,
een algemene vergadering worden bijeengeroepen waarbij tot een algehele vervanging van de raad
van bestuur wordt overgegaan, voor zover de raden van de deelnemende besturen reeds in hun
nieuwe samenstelling hebben vergaderd.
De raden van bestuur van IOK en IOK Afvalbeheer hebben in zitting van 15 januari 2019 beslist om de
algemene vergaderingen van IOK en IOK Afvalbeheer waarbij de raden van bestuur zullen worden
benoemd achtereenvolgens te organiseren op dinsdagavond 19 maart 2019.

39/91

De informatie en de opgevraagde besluitvorming in verband met de organisatie van deze algemene
vergadering werd overgemaakt aan de deelnemers via het schrijven van 28 januari 2019.
De agenda van deze buitengewone algemene vergadering is beperkt tot de samenstelling van de raad
van bestuur:
1. Samenstelling van de raad van bestuur
1. Benoeming van de raad van bestuur
2. Akteneming van de voordracht van de bestuurders met raadgevende stem.
2. Varia
Samenstelling raad van bestuur IOK
In de statutenwijziging die werd goedgekeurd door de algemene vergadering van december 2018
wordt de voordrachtregeling en de wijze van benoeming van de raden van bestuur als volgt
beschreven:
“De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur, waarvan de leden door de algemene
vergadering worden benoemd op voordracht van de deelnemers, conform de bepalingen van artikel
434 en 435 van het DLB.
Het aantal leden van de raad van bestuur vanaf de eerste algehele vervanging van de raad van
bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen bedraagt 15 leden.
Een vergadering van de burgemeesters die door de deelnemende gemeenten worden voorgedragen
na de gemeenteraadsverkiezingen, werkt een consultatie- en formatieopdracht uit waarbij formateurs
de opdracht krijgen om in overleg met de deelnemers, tot een lijst van 15 kandidaat-bestuurders te
komen aan de hand van volgende bindende criteria:
1. Maximaal 2/3 van de leden is van het zelfde geslacht
2. Minstens 9 leden van de 15 worden gekozen volgens de volgende opdeling van gemeenten
gebaseerd op het aantal aandelen waarover de gemeente beschikt
Minimum aantal zetels
in de raad van bestuur

Aandelen Gemeente
Baarle-Hertog
Dessel
Grobbendonk
Herenthout
Hulshout
Meerhout
<15 000
Merksplas
Olen
Retie
Rijkevorsel
Vorselaar
Vosselaar
Arendonk
Balen
Beerse
Herselt
15 000 Hoogstraten
30 000
Kasterlee
Laakdal
Lille
Nijlen

3

3
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Oud-Turnhout
Ravels
Westerlo
Geel
Heist-op-den-Berg
> 30 000 Herentals
Mol
Turnhout

3

Daarnaast wordt in de samenstelling van de raad van bestuur gestreefd naar een ruime regionale
spreiding en voldoende politieke pluriformiteit.
De lijst van bestuurders wordt voorgesteld aan de bevoegde organen van de deelnemers, die dan tot
de besluitvorming over de samenstelling van en vertegenwoordiging in de raad van bestuur volgens
bovenstaande criteria overgaan.
Er moet bij de voordracht en benoeming rekening worden gehouden met de onverenigbaarheden
zoals voorzien in artikel 436 van het DLB.
De benoeming van bestuurders gebeurt bij geheime stemming.
De bestuurders worden benoemd voor een periode van 6 jaar tot aan de algehele hernieuwing van de
raad van bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen.
Het mandaat kan te allen tijde gemotiveerd worden ingetrokken door de algemene vergadering.
Alleen natuurlijke personen kunnen lid zijn van de raad van bestuur.
In uitvoering van deze statutaire opdracht kwam de vergadering van voorgedragen burgemeesters op
voorstel van het formatieorgaan op 26 januari 2019 tot volgende voorstel van samenstelling van de
raden van bestuur. De vergadering van burgemeesters kwam tot de formatie van een identieke
samenstelling van de raad van bestuur van IOK en de raad van bestuur van IOK Afvalbeheer:
Adriaensen Karolien (Retie)
Adriaensens Stijn (Turnhout)
Celis Bert (Nijlen)
Hannes Fons (Meerhout)
Julliams Bart (Geel)
Keymeulen Peter (Herselt)
Lenaerts Karel (Merksplas)
Leysen Johan (Balen)
Peeters Marleen (Lille)
Raeymaekers Stijn (Herenthout)
Van Goubergen Inge (Vosselaar)
Van Hirtum Guy (Westerlo)
Van Olmen Mien (Herentals)
Verhaert Marianne (Grobbendonk)
Vleugels Luc (Heist-op-den-Berg)
Aan de deelnemers werd in het schrijven van 28 januari 2019 gevraagd de 15 kandidaat-bestuurders
op de lijst voor te dragen in functie van de mandaatbepaling van de volmachtdrager op de algemene
vergadering van 19 maart 2019 waarop de raad van bestuur wordt geïnstalleerd.
Bestuurders met raadgevende stem IOK
Overeenkomstig de statuten van IOK heeft elke gemeente het recht een gemeenteraadslid uit de
oppositie aan te duiden.
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Indien het aantal gemeenten dat van dit recht gebruik maakt ten hoogste twee bedraagt, neemt de
algemene vergadering akte van de gemeenteraadsbeslissingen en wonen de aldus aangeduide leden
met raadgevende stem vanaf dat ogenblik de zittingen van de raad van bestuur bij.
Indien het aantal gemeenten dat van dit recht gebruik maakt meer dan twee bedraagt, neemt de
algemene vergadering akte van de gemeenteraadsbeslissingen en bepaalt zij de rangorde van de
aangeduide leden in afdalende rangorde waarbij in eerste instantie de leden aan bod komen die met
eenparigheid van stemmen door hun gemeenteraad aangeduid werden. In ondergeschikte orde
gelden volgende criteria:
 De ononderbroken dienstanciënniteit in de betrokken gemeenteraad waarbij voorrang wordt
gegeven aan de aangeduide leden met de hoogste anciënniteit.
 De leeftijd waarbij voorrang wordt gegeven aan in eerste instantie de oudste aangeduide
leden in de jaren die de leeftijd van zestig jaar niet bereikt hebben, in tweede instantie aan de
jongst aangeduide leden die de leeftijd van zestig jaar hebben bereikt.
De eerste twee volgens deze rangorde aangeduide leden met raadgevende stem wonen vanaf dat
ogenblik de zittingen van de raad van bestuur bij.
Aanduiding vertegenwoordiger in de raad van bestuur
De toepassing van de in-house-exceptie vormt al enkele jaren de basis van de werking van
dienstverlenende vereniging IOK.
Deze exceptie is opgenomen in de Wet overheidsopdrachten en maakt het mogelijk dat de
deelnemers aan IOK opdrachten geven aan hun in-houserechtspersoon IOK zonder dat de formele
aanbestedingsprocedure moet worden gevoerd.
Ondertussen werd ook de kwalificatie van IOK ook als kostendelende vereniging bevestigd met btwvrijstelling op de kostenbijdragen van de deelnemers ingevolge de btw-ruling van 3 oktober 2017.
De argumentatie die aan de basis lag van de rulingsaanvraag is grotendeels vergelijkbaar met de
toepassingsvoorwaarden van de in-house-exceptie, zodat het ook in het kader van de BTW-vrijstelling
aangewezen is om de gezamenlijke controlevereiste in te vullen. Een toename van de kostenbijdrage
met 21% moet alleszins vermeden worden.
De in-house-exceptie is onder meer gebaseerd op het principe van gezamenlijke controle zoals
beschreven in de Wet Overheidsopdrachten en de Europese Richtlijn Public Procurement:
De aanbestedende overheden oefenen gezamenlijk toezicht uit op een rechtspersoon indien aan elk
van de volgende voorwaarden is voldaan:
1° de besluitvormingsorganen van de gecontroleerde rechtspersoon zijn samengesteld uit
vertegenwoordigers van alle deelnemende aanbestedende overheden. Individuele vertegenwoordigers
kunnen verscheidene of alle deelnemende aanbestedende overheden vertegenwoordigen; (eigen
onderlijning)
2° deze aanbestedende overheden zijn in staat gezamenlijk beslissende invloed uit te oefenen op de
strategische doelstellingen en belangrijke beslissingen van de gecontroleerde rechtspersoon; en
3° de gecontroleerde rechtspersoon mag geen belangen nastreven die in strijd zijn met de belangen
van de controlerende aanbestedende overheden
De gezamenlijke controle houdt dus concreet in dat de besluitvormingsorganen van IOK moeten
worden samengesteld uit vertegenwoordigers van alle deelnemers, waarbij individuele
vertegenwoordigers verscheidene of alle deelnemers kunnen vertegenwoordigen.
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In een eerstvolgende statutenwijziging die wordt voorgelegd aan de deelnemers in functie van de
algemene vergadering van juni 2019 zal in dit verband ook een verslagplicht en ontslagregeling
worden beschreven zodat de vereiste gezamenlijke controle geen juridische fictie is en zodat er sprake
is van een gezamenlijke controle waarbij de deelnemers effectief zijn vertegenwoordigd door
individuele vertegenwoordigers.
Daarnaast is er, in tegenstelling tot het vroegere Decreet Intergemeentelijke Samenwerking, in het
DLB niet langer bepaald is dat niemand door meer dan één deelnemer kan worden voorgedragen of
benoemd. Deze bepaling was niet langer compatibel met de beperking van het aantal mandaten in de
raad van bestuur van intercommunales met meer dan 15 leden, zodat meervoudige voordracht
decretaal mogelijk wordt gemaakt.
De invulling van het principe van de gezamenlijke controle houdt vanuit juridisch oogpunt dan ook in
dat elke deelnemer een individuele vertegenwoordiger dient aan te duiden binnen de raad van
bestuur.
Voor de gemeenten die een vertegenwoordiger hebben vanuit de eigen gemeenteraad is het
vanzelfsprekend dat deze bestuurder de gemeente vertegenwoordigt.
Aan de andere deelnemers werd in het schrijven van 28 januari 2019 gevraagd om een individuele
vertegenwoordiger aan te duiden binnen de lijst van 15 kandidaat-bestuurders als individuele
vertegenwoordiger binnen de raden van bestuur.
Argumentatie
In het schrijven vanwege IOK van 28 januari 2019 werden volgende besluiten en mandaten
opgevraagd.
 Voor alle deelnemers van IOK:
o De gezamenlijke voordracht te bevestigen van de 15 kandidaat-bestuurders zodat de
algemene vergadering kan overgaan tot de benoeming van de raad van bestuur.
o De individuele vertegenwoordiger van de deelnemer aan te duiden binnen de lijst van
15 kandidaat-bestuurders.
 Het eigen gemeenteraadslid voor de gemeenten die een bestuurder
voordragen.
 Een bestuurder uit de lijst voor de andere deelnemers.
 Voor de gemeenten in voorkomend geval en bijkomend:
o Kandidaat-bestuurder met raadgevende stem IOK (vermelding van geboortedatum,
vermelding van duur van ononderbroken dienstanciënniteit en vermelding van
eenparigheid bij aanduiding of niet).
Het college van burgemeester en schepenen stelt volgende kandidaat voor:
 Stijn Adriaensens, Turnhout

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad bevestigt de gezamenlijke voordracht van de 15 kandidaat-bestuurders zodat de
algemene vergadering kan overgaan tot benoeming van de raad van bestuur.
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Artikel 2
De gemeenteraad duidt in de lijst van 15 kandidaat-bestuurders volgende individuele
vertegenwoordiger aan: Stijn Adriaensens, Turnhout.

Artikel 3
Bovenstaande besluitvorming van de gemeenteraad bepaalt het mandaat van de volmachtdrager op
deze algemene vergadering van 19 maart 2019.
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IOK Afvalbeheer: aanduiding volmachtdrager voor de
legislatuur vanuit de gemeenteraad - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Motivatie
Aanleiding en context
Bij het begin van iedere bestuursperiode moeten de afgevaardigden van de leden-gemeenten in de
verschillende intergemeentelijke samenwerkingsverbanden opnieuw worden aangeduid.
Aangezien de gemeente aandeelhouder is in de intergemeentelijke vereniging IOK Afvalbeheer, moet
een gemeentelijk vertegenwoordiger worden aangeduid. Deze kan aangesteld worden voor de duur
van de hele bestuursperiode.
Juridische grond
 het Decreet over het Lokaal Bestuur (DLB);
 de statuten van IOK Afvalbeheer;
 artikel 432 van het Decreet over het Lokaal Bestuur (DLB) dat de samenstelling en
samenroeping van de algemene vergadering reglementeert;
Argumentatie
Elke vennoot bij IOK Afvalbeheer heeft recht op 1 volmachtdrager op de algemene vergadering.
Het college van burgemeester en schepenen stelt volgende kandidaat voor:
 Kenny Viskens, N-VA, volmachtdrager

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd bij geheime stemming door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De heer Kenny Viskens, schepen, Wolvenstraat 33, 2370 Arendonk, wordt gemandateerd als
volmachtdrager in de algemene vergadering van IOK Afvalbeheer gedurende de huidige legislatuur.
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IOK Afvalbeheer: mandaat buitengewone algemene
vergadering 19 maart 2019 - Goedkeuring
GOEDGEKEURD
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Motivatie
Aanleiding en context
Artikel 445 van het Decreet over het Lokaal Bestuur bepaalt dat alle mandatarissen binnen de
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden ontslagnemend zijn bij verlies van hun openbaar
mandaat, uitgezonderd in geval van algehele vernieuwing van de gemeenteraden.
In dat geval moet binnen de eerste drie maanden van het jaar volgend op dat van de verkiezingen,
een algemene vergadering worden bijeengeroepen waarbij tot een algehele vervanging van de raad
van bestuur wordt overgegaan, voor zover de raden van de deelnemende besturen reeds in hun
nieuwe samenstelling hebben vergaderd.
De raden van bestuur van IOK en IOK Afvalbeheer hebben in zitting van 15 januari 2019 beslist om de
algemene vergaderingen van IOK en IOK Afvalbeheer waarbij de raden van bestuur zullen worden
benoemd achtereenvolgens te organiseren op dinsdagavond 19 maart 2019.
De informatie en de opgevraagde besluitvorming in verband met de organisatie van deze algemene
vergadering werd overgemaakt aan de deelnemers via het schrijven van 28 januari 2019.
De agenda van deze buitengewone algemene vergadering is beperkt tot de samenstelling van de raad
van bestuur:
1. Samenstelling van de raad van bestuur
1. Benoeming van de raad van bestuur
2. Akteneming van de voordracht van de bestuurders met raadgevende stem.
2. Varia
Samenstelling raad van bestuur IOK Afvalbeheer
In de statutenwijziging die werd goedgekeurd door de algemene vergadering van december 2018
wordt de voordrachtregeling en de wijze van benoeming van de raden van bestuur als volgt
beschreven:
“De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur, waarvan de leden door de algemene
vergadering worden benoemd op voordracht van de deelnemers, conform de bepalingen van artikel
434 en 435 van het DLB.
Het aantal leden van de raad van bestuur vanaf de eerste algehele vervanging van de raad van
bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen bedraagt 15 leden.
Een vergadering van de burgemeesters die door de deelnemende gemeenten worden voorgedragen
na de gemeenteraadsverkiezingen, werkt een consultatie- en formatieopdracht uit waarbij formateurs
de opdracht krijgen om in overleg met de deelnemers, tot een lijst van 15 kandidaat-bestuurders te
komen aan de hand van volgende bindende criteria:
1. Maximaal 2/3 van de leden is van het zelfde geslacht
2. Minstens 9 leden van de 15 worden gekozen volgens de volgende opdeling van gemeenten
gebaseerd op het aantal aandelen waarover de gemeente beschikt
Minimum aantal
zetels in de raad van
bestuur

Aandelen Gemeente

< 1 200

Baarle-Hertog
Dessel
Grobbendonk

3
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Herenthout
Hulshout
Meerhout
Merksplas
Olen
Retie
Rijkevorsel
Vorselaar
Vosselaar
Arendonk
Balen
Beerse
Herselt
Hoogstraten
1 200 - 2 Kasterlee
500
Laakdal
Lille
Nijlen
Oud-Turnout
Ravels
Westerlo
Geel
Heist-op-den-Berg
> 2500 Herentals
Mol
Turnhout

3

3

Daarnaast wordt in de samenstelling van de raad van bestuur gestreefd naar een ruime regionale
spreiding en voldoende politieke pluriformiteit.
De lijst van bestuurders wordt voorgesteld aan de bevoegde organen van de deelnemers, die dan tot
de besluitvorming over de samenstelling van en vertegenwoordiging in de raad van bestuur volgens
bovenstaande criteria overgaan.
Er dient bij de voordracht en benoeming rekening te worden gehouden met de onverenigbaarheden
zoals voorzien in artikel 436 van het DLB.
De benoeming van bestuurders gebeurt bij geheime stemming.
De bestuurders worden benoemd voor een periode van 6 jaar tot aan de algehele hernieuwing van de
raad van bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen.
Het mandaat kan te allen tijde gemotiveerd worden ingetrokken door de algemene vergadering.
Alleen natuurlijke personen kunnen lid zijn van de raad van bestuur.
In uitvoering van deze statutaire opdracht kwam de vergadering van voorgedragen burgemeesters op
voorstel van het formatieorgaan op 26 januari 2019 tot volgende voorstel van samenstelling van de
raden van bestuur. De vergadering van burgemeesters kwam tot de formatie van een identieke
samenstelling van de raad van bestuur van IOK en de raad van bestuur van IOK Afvalbeheer:
Adriaensen Karolien (Retie)
Adriaensens Stijn (Turnhout)
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Celis Bert (Nijlen)
Hannes Fons (Meerhout)
Julliams Bart (Geel)
Keymeulen Peter (Herselt)
Lenaerts Karel (Merksplas)
Leysen Johan (Balen)
Peeters Marleen (Lille)
Raeymaekers Stijn (Herenthout)
Van Goubergen Inge (Vosselaar)
Van Hirtum Guy (Westerlo)
Van Olmen Mien (Herentals)
Verhaert Marianne (Grobbendonk)
Vleugels Luc (Heist-op-den-Berg)
Aan de deelnemers (gemeenten) werd in het schrijven van 28 januari 2019 gevraagd de 15
kandidaat-bestuurders op de lijst voor te dragen in functie van de mandaatbepaling van de
volmachtdrager op de algemene vergadering van 19 maart 2019 waarop de raad van bestuur wordt
geïnstalleerd.
Bestuurders met raadgevende stem IOK Afvalbeheer
Overeenkomstig de statuten van IOK Afvalbeheer heeft elke gemeente het recht een
gemeenteraadslid uit de oppositie aan te duiden.
Indien het aantal gemeenten dat van dit recht gebruik maakt ten hoogste twee bedraagt, neemt de
algemene vergadering akte van de gemeenteraadsbeslissingen en wonen de aldus aangeduide leden
met raadgevende stem vanaf dat ogenblik de zittingen van de raad van bestuur bij.
Indien het aantal gemeenten dat van dit recht gebruik maakt meer dan twee bedraagt, neemt de
algemene vergadering akte van de gemeenteraadsbeslissingen en bepaalt zij de rangorde van de
aangeduide leden in afdalende rangorde waarbij in eerste instantie de leden aan bod komen die met
eenparigheid van stemmen door hun gemeenteraad aangeduid werden. In ondergeschikte orde
gelden volgende criteria:
 De ononderbroken dienstanciënniteit in de betrokken gemeenteraad waarbij voorrang wordt
gegeven aan de aangeduide leden met de hoogste anciënniteit.
 De leeftijd waarbij voorrang wordt gegeven aan in eerste instantie de oudste aangeduide
leden in de jaren die de leeftijd van zestig jaar niet bereikt hebben, in tweede instantie aan de
jongst aangeduide leden die de leeftijd van zestig jaar hebben bereikt.

De eerste twee volgens deze rangorde aangeduide leden met raadgevende stem wonen vanaf dat
ogenblik de zittingen van de raad van bestuur bij.

Aanduiding vertegenwoordiger in de raad van bestuur
De toepassing van de in-house-exceptie vormt al enkele jaren de basis van de werking van
opdrachthoudende vereniging IOK Afvalbeheer waar er sprake is van beheersoverdracht.
Deze exceptie is opgenomen in de Wet overheidsopdrachten en maakt het mogelijk dat de
deelnemers aan IOK Afvalbeheer opdrachten geven aan hun in-houserechtspersoon IOK Afvalbeheer
zonder dat de formele aanbestedingsprocedure moet worden gevoerd.
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De in-house-exceptie is onder meer gebaseerd op het principe van gezamenlijke controle zoals
beschreven in de Wet Overheidsopdrachten en de Europese Richtlijn Public Procurement:
De aanbestedende overheden oefenen gezamenlijk toezicht uit op een rechtspersoon indien aan elk
van de volgende voorwaarden is voldaan:
1. de besluitvormingsorganen van de gecontroleerde rechtspersoon zijn samengesteld uit
vertegenwoordigers van alle deelnemende aanbestedende overheden. Individuele
vertegenwoordigers kunnen verscheidene of alle deelnemende aanbestedende overheden
vertegenwoordigen; (eigen onderlijning)
2. deze aanbestedende overheden zijn in staat gezamenlijk beslissende invloed uit te oefenen op
de strategische doelstellingen en belangrijke beslissingen van de gecontroleerde
rechtspersoon; en
3. de gecontroleerde rechtspersoon mag geen belangen nastreven die in strijd zijn met de
belangen van de controlerende aanbestedende overheden

De gezamenlijke controle houdt dus concreet in dat de besluitvormingsorganen van IOK Afvalbeheer
moeten worden samengesteld uit vertegenwoordigers van alle deelnemers, waarbij individuele
vertegenwoordigers verscheidene of alle deelnemers kunnen vertegenwoordigen.
In een eerstvolgende statutenwijziging die wordt voorgelegd aan de deelnemers in functie van de
algemene vergadering van juni 2019 zal in dit verband ook een verslagplicht en ontslagregeling
worden beschreven zodat de vereiste gezamenlijke controle geen juridische fictie is en zodat er sprake
is van een gezamenlijke controle waarbij de deelnemers effectief zijn vertegenwoordigd door
individuele vertegenwoordigers.
Daarnaast is er, in tegenstelling tot het vroegere Decreet Intergemeentelijke Samenwerking, in het
DLB niet langer bepaald is dat niemand door meer dan één deelnemer kan worden voorgedragen of
benoemd. Deze bepaling was niet langer compatibel met de beperking van het aantal mandaten in de
raad van bestuur van intercommunales met meer dan 15 leden, zodat meervoudige voordracht
decretaal mogelijk wordt gemaakt.
De invulling van het principe van de gezamenlijke controle houdt vanuit juridisch oogpunt dan ook in
dat elke deelnemer een individuele vertegenwoordiger dient aan te duiden binnen de raad van
bestuur.
Voor de gemeenten die een vertegenwoordiger hebben vanuit de eigen gemeenteraad is het
vanzelfsprekend dat deze bestuurder de gemeente vertegenwoordigt.
Aan de andere deelnemers (gemeenten) werd in het schrijven van 28 januari 2019 gevraagd om een
individuele vertegenwoordiger aan te duiden binnen de lijst van 15 kandidaat-bestuurders als
individuele vertegenwoordiger binnen de raden van bestuur.
Argumentatie
In het schrijven vanwege IOK Afvalbeheer van 28 januari 2019 werden volgende besluiten en
mandaten opgevraagd.

 Voor alle deelnemers (gemeenten) van IOK Afvalbeheer:
o De gezamenlijke voordracht te bevestigen van de 15 kandidaat-bestuurders zodat de
algemene vergadering kan overgaan tot de benoeming van de raad van bestuur.
o De individuele vertegenwoordiger van de deelnemer aan te duiden binnen de lijst van
15 kandidaat-bestuurders.
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 Het eigen gemeenteraadslid voor de gemeenten die een bestuurder
voordragen.
 Een bestuurder uit de lijst voor de andere deelnemers.
o In voorkomend geval: een kandidaat-bestuurder met raadgevende stem IOK
Afvalbeheer (vermelding van geboortedatum, vermelding van duur van
ononderbroken dienstanciënniteit en vermelding van eenparigheid bij aanduiding of
niet).
Het college van burgemeester en schepenen draagt volgende kandidaat voor:
 Adriaensens Stijn (Turnhout)

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd bij geheime stemming door de gemeenteraad met
- 22 stem(men) voor
- 1 stem(men) tegen

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad bevestigt de gezamenlijke voordracht van de 15 kandidaat-bestuurders zodat de
algemene vergadering kan overgaan tot benoeming van de raad van bestuur.

Artikel 2
Goedgekeurd door de gemeenteraad met 22 stemmen voor Stijn Adriaensens (Turnhout) en 1 stem
voor Fons Hannes (Meerhout).
De gemeenteraad duidt in de lijst van 15 kandidaat-bestuurders volgende individuele
vertegenwoordiger aan: Adriaensens Stijn (Turnhout).

Artikel 3
Bovenstaande besluitvorming van de gemeenteraad bepaalt het mandaat van de volmachtdrager op
deze algemene vergadering van 19 maart 2019.
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WZGA - vertegenwoordiging van de gemeente in de
bestuursorganen - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Motivatie
Aanleiding en context
De gemeente is met het OCMW mede-oprichter van de vzw WoonZorgGroep Arendonk. Bij aanvang
van de nieuwe legislatuur moeten de vertegenwoordigers van gemeente en OCMW in de
bestuursorganen worden aangeduid.
Juridische grond
Art 511 en 515 decreet lokaal bestuur
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Argumentatie
De vertegenwoordigers van de gemeenteraad in een woonzorgvereniging of -vennootschap, worden
door de raadsleden in hun midden aangeduid door een geheime stemming in een stemronde, waarbij
elk raadslid één stem krijgt. Bij staking van stemmen is de jongste kandidaat in jaren verkozen.
De afgevaardigde raadsleden in een woonzorgvereniging of -vennootschap handelen volgens de
instructies van de gemeenteraad.
Het college van burgemeester en schepenen draagt volgende kandidaten voor:





Joke Segers, CD&V, vertegenwoordiger
Kristof Hendrickx, N-VA, vertegenwoordiger
Luc Bouwen, CD&V, bestuurder
Kristof Hendrickx, N-VA, bestuurder

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd bij geheime stemming door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad draagt volgende gemeenteraadsleden voor als vertegenwoordiger van de gemeente
in de algemene vergadering van de vzw WZGA:
 Joke Segers, schepen, Heilaar 48, 2370 Arendonk
 Kristof Hendrickx, burgemeester, Wezenstraat 20, 2370 Arendonk

Artikel 2
De gemeenteraad draagt volgende gemeenteraadsleden voor als bestuurder in de Raad van Bestuur
van de vzw WZGA:
 Luc Bouwen, schepen, Wampenberg 71, 2370 Arendonk
 Kristof Hendrickx, burgemeester, Wezenstraat 20, 2370 Arendonk
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ERSV Provincie Antwerpen: afgevaardigde algemene
vergaderingen - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Motivatie
Aanleiding en context
De algemene vergadering van de vzw Erkend Regionaal Samenwerkingsverband Procincie Antwerpen
(vzw ERSV Provincie Antwerpen), gevestigd te Jodenstraat 44, 2018 Antwerpen, opgericht per
decreet, is samengesteld uit vertegenwoordigers van alle lokale besturen uit de provincie Antwerpen,
de sociale partners en de provincie. Gemeente Arendonk is lid van de vzw ERSV Provincie Antwerpen.
Om de zes jaar vervallen alle mandaten in de algemene vergadering van de vzw ERSV Provincie
Antwerpen, onmiddellijk na de eerste vergadering die volgt op de vernieuwing van de
gemeenteraden. Op de eerste vergadering van 2019 (voorzien op 1 juli 2019) moeten de
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voordrachten van de gemeenteraden voor de benoemingen van de leden in de algemene vergadering
voorgelegd worden.
Juridische grond
 Decreet van 7 mei 2004 betreffende het statuut, de werking, de taken en de bevoegdheden
van de erkende regionale samenwerkingsverbanden, de sociaal-economische raden van de
regio en de regionale sociaal-economische overlegcomités
 Besluit van de gemeenteraad van 14 februari 2005 houdende het optreden als stichtend lid
voor de vzw ERSV Provincie Antwerpen
 Artikel 7 van de statuten van vzw ERSV Provincie Antwerpen
 Artikel 41 §1 4° van het decreet lokaal bestuur
Argumentatie
De gemeente is lid van de vzw ERSV Provincie Antwerpen. Er wordt door vzw ERSV Provincie
Antwerpen geen bepaling opgelegd inzake wie er voorgedragen wordt. De gemeenteraad moet een
vertegenwoordiger en een plaatsvervanger voor de algemene vergadering aanduiden. De
gemeenteraad kan optioneel een kandidaat voor de raad van bestuur voordragen.
Het college van burgemeester en schepenen draagt volgende kandidaten voor:
 Luc Bouwen, CD&V, vertegenwoordiger
 Rik Nys, CD&V, plaatsvervangend vertegenwoordiger

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd bij geheime stemming door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad duidt als vertegenwoordiger van de gemeente voor de algemene vergadering van
de vzw ERSV Provincie Antwerpen, voor de duur van de legislatuur 2019-2024, aan: de heer Luc
Bouwen, schepen, Wampenberg 71, 2370 Arendonk, 014 67 25 72.

Artikel 2
De gemeenteraad duidt als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente voor de algemene
vergadering van de vzw ERSV Provincie Antwerpen, voor de duur van de legislatuur 2019-2024, aan:
de heer Rik Nys, raadslid, De Maaskens 28, 0475 42 68 34.

Artikel 3
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in het
bijzonder met het in kennis stellen van dit besluit aan de vzw ERSV Provincie Antwerpen.
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Streekplatform Kempen: afgevaardigde algemene
vergaderingen - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Motivatie

51/91

Aanleiding en context
In de Conceptnota 'Naar een versterkt streekbeleid en (boven)lokaal werkgelegenheidsbeleid' van 27
november 2015 stelt de Vlaamse regering het streekbeleid in Vlaanderen te willen versterken. De
Vlaamse regering legde de belangrijke rol weg voor de lokale besturen om het toekomstig
streekoverleg te initiëren, dit in overleg en betrokkenheid van de sociale partners en provincies. In
2016 is RESOC Kempen stopgezet en is de vzw Streekplatform Kempen opgestart. Dit vanuit de wens
om het streekbeleid te voeren voor de gemeenten uit het arrondissement Turnhout, Heist-op-denBerg en Nijlen. Het was de uitdrukkelijke wil van vele partners om dit streekoverleg op een dusdanige
manier te organiseren, dat geen enkele organisatie het exclusieve eigenaarschap kan opnemen, maar
dat er sprake is van een gedeeld eigenaarschap. Een vzw-structuur leent zich hier het beste toe. In de
statuten van de vzw Streekplatform Kempen wordt een beheersstructuur beschreven met een
algemene vergadering, raad van bestuur (task force) en een dagelijks bestuur. Aan de
gemeentebesturen wordt de gelegenheid geboden een mandaat op te nemen in de algemene
vergadering.
Juridische grond
 Statuten van de vew Streekplatform Kempen
 Artikel 386 van het decreet lokaal bestuur
Argumentatie
Streekbeleid is geen taak van gemeentelijk belang, maar draagt wel bij tot het gemeentelijk belang.
De vzw Streekplatform Kempen vervult louter een beleidsvoorbereidende en beleidsbepalende rol en
dit op basis van overleg met andere actoren. Er worden dus geen beleidsuitvoerende taken van lokaal
belang aan toevertrouwd, er is geen sprake van een bevoegdheidsoverdracht. Er is geen overdracht of
terbeschikkingstelling van gemeentelijk personeel of overdracht van infrastructuur mogelijk. Aan de
participatie zijn geen bijkomende voorwaarden gekoppeld en deze participatie heeft enkel als doel een
betrokkenheid te creëren met de vzw Streekplatform Kempen.
Het is wenselijk voor de gemeente Arendonk om vertegenwoordigd te zijn en een stem te hebben in
de structuren inzake sociaaleconomische streekontwikkeling.
Het college van burgemeester en schepenen draagt volgende kandidaten voor:
 Luc Bouwen, CD&V, vertegenwoordiger
 Rik Nys, CD&V, plaatsvervangend vertegenwoordiger

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd bij geheime stemming door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad duidt als vertegenwoordiger van de gemeente voor de algemene vergadering van
de vzw Streekplatform Kempen, voor de duur van de legislatuur 2019-2024, aan: de heer Luc
Bouwen, schepen, Wampenberg 71, 2370 Arendonk, 014 67 25 72.

Artikel 2
De gemeenteraad duidt als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente voor de algemene
vergadering van de vzw ERSV Provincie Antwerpen, voor de duur van de legislatuur 2019-2024,
aan: de heer Rik Nys, raadslid, De Maaskens 28, 0475 42 68 34.
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Artikel 3
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in het
bijzonder met het in kennis stellen van dit besluit aan de vzw Streekplatform Kempen.
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2019_GR_00035

ILV Noorderkempen Werkt: aanduiding
vertegenwoordiger gemeente beheerscomité Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Motivatie
Aanleiding en context
Gemeente Arendonk maakt deel uit van de interlokale vereniging 'ILV Nooderkempen Werkt'. De
thema's die aan bod komen binnen de ILV Noorderkempen Werkt zijn de regierol sociale
economie, een inclusief lokaal arbeidsmarkt-, werkgelegenheids-, onderwijs- en welzijnsbeleid en
daarnaast ook armoedebestrijding en zorg.
Juridische grond
 Statuten ILV Noorderkempen Werkt
 Decreet lokaal bestuur
Argumentatie
Elk lid van de ILV Noorderkempen Werkt vaardigt één stemgerechtigd vertegenwoordiger af in het
beheerscomité. Na de algehele vernieuwing van de gemeente- en OCMW-raden duiden de
deelnemende lokale besturen de nieuwe beheerders aan.
Het college van burgemeester en schepenen draagt volgende kandidaturen voor:
 Joke Segers, CD&V, vertegenwoordiger

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd bij geheime stemming door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad duidt schepen Joke Segers, schepen, Heilaar 48, 2370 Arendonk, aan als
vertegenwoordiger in het beheerscomité van ILV Noorderkempen Werkt voor de legislatuur 20192024.
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2019_GR_00036

VVSG: aanduiding volmachtdrager - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Motivatie
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Aanleiding en context
Bij het begin van iedere bestuursperiode moeten de afgevaardigden van de leden-gemeenten in de
verschillende intergemeentelijke samenwerkingsverbanden opnieuw worden aangeduid.
Aangezien de gemeente lid is van VVSG, moet een gemeentelijk vertegenwoordiger voor de algemene
vergadering (afdeling gemeente en OCMW) worden aangeduid. Deze kan aangesteld worden voor de
duur van de hele bestuursperiode.
Het college van burgemeester en schepenen stelt volgende kandidaat voor:
 Boudewijn Westhof, N-VA, volmachtdrager
Juridische grond
 het Decreet over het Lokaal Bestuur (DLB);
Argumentatie
Elke lid van VVSG heeft recht op 1 volmachtdrager op de algemene vergadering.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd bij geheime stemming door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De heer Boudewijn Westhof, raadslid, De Daries 58, 2370 Arendonk, wordt gemandateerd als
volmachtdrager in de algemene vergadering van VVSG gedurende de huidige legislatuur.

Dienst vrije tijd
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2019_GR_00037

Erfgoed Noorderkempen: afgevaardigden raad van
bestuur - Aanstelling
GOEDGEKEURD

Motivatie
Aanleiding en context
Gemeente Arendonk maakt samen met de gemeenten Baarle-Hertog, Beerse, Hoogstraten, Kasterlee,
Merksplas, Oud-Turnhout, Turnhout, Ravels, Rijkevorsel en Vosselaar deel uit van projectvereniging
Erfgoed Noorderkempen.
Projectvereniging Erfgoed Noorderkempen heeft tot doel te zorgen voor het behoud, beheer,
onderzoek en ontsluiting van het onroerend en cultureel erfgoed op het grondgebied van de
deelnemende gemeenten. De vereniging staat tevens in voor het opbouwen, delen en uitwisselen van
kennis en expertise rond cultuur en erfgoed. Ze heeft voor dit doel 3 deelwerkingen uitgebouwd,
namelijk de deelwerking cultureel erfgoed (Erfgoedcel Noorderkempen), de deelwerking onroerend
erfgoed (IOED) en de deelwerking intergemeentelijk archiefwerking.
Gemeente Arendonk tekende in op de deelwerking cultureel erfgoed.
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Volgens de statuten van de projectvereniging, vaardigt elke gemeenteraad een bestuurder af en een
afgevaardigde met de raadgevende stem uit de oppositie voor de samenstelling van de raad van
bestuur.
Argumentatie
Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 en de daarop volgende
installatie van de gemeenteraad sinds 2019, dient een afgevaardigde als bestuurder en een
afgevaardigde met raadgevende stem aangeduid te worden voor de raad van bestuur van
projectvereniging Erfgoed Noorderkempen.
Het college van burgemeester en schepenen stelt volgende kandidaat voor:
 An Hermans, N-VA, bestuurder
De oppositie stelt volgende kandidaat voor:
 Bianca Verachtert, VLAAMS BELANG, raadslid

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd bij geheime stemming door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad stelt An Hermans, schepen, De Plaetse 322, 2370 Arendonk, aan als bestuurder
voor de raad van bestuur van projectvereniging Erfgoed Noorderkempen.

Artikel 2
De gemeenteraad stelt Bianca Verachtert, raadslid, De Brulen 32, 2370 Arendonk, aan als
afgevaardigde met raadgevende stem voor de raad van bestuur van projectvereniging Erfgoed
Noorderkempen.
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2019_GR_00038

ILV Sportregio Noorderkempen: stemgerechtigde leden
voor het beheerscomité - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Motivatie
Aanleiding en context
Volgende 12 gemeenten keurden de overeenkomst ILV Sportregio Noorderkempen (ILV SRNK) goed:
Arendonk, Baarle-Hertog, Beerse, Hoogstraten, Lille, Malle, Merksplas, Oud-Turnhout, Ravels,
Rijkevorsel, Turnhout en Vosselaar.
Arendonk maakt dus deel uit van de ILV SRNK, welke volgens de overeenkomst eindigt eind 2019.
Volgens hoofdstuk 4 van de overeenkomst dient elke gemeente één stemgerechtigd lid af te
vaardigen alsook één plaatsvervangende afgevaardigde. Dit hoofdstuk stelt ook dat deze persoon
steeds burgemeester, schepen of gemeenteraadslid dient te zijn.
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Argumentatie
Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 en de daarop volgende
installatie van de gemeenteraad sinds 2019, dient een nieuw stemgerechtigd lid en plaatsvervangende
afgevaardigde aangeduid te worden voor de resterende looptijd (tot 31 december 2019) van de
overeenkomst.
Het college van burgemeester en schepenen draagt volgende kandidaten voor:
 An Hermans, N-VA, stemgerechtigd lid
 Leny Noboa, N-VA, plaatsvervangend afgevaardigde

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd bij geheime stemming door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad stelt An Hermans, schepen, De Plaetse 322, 2370 Arendonk, aan als
stemgerechtigd lid van de ILV Sportregio Noorderkempen tot 31 december 2019.

Artikel 2
De gemeenteraad stelt Leny Noboa,raadslid, Hokken 102, 2370 Arendonk, aan als plaatvervangend
afgevaardigde voor de ILV Sportregio Noorderkempen tot 31 december 2019.
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2019_GR_00039

Goedkeuring ontwerp van notariële akte recht van
opstal en financiële engagementen - vzw Arac Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Tussenkomsten
Benny Maes feliciteert de mensen die aan het dossier hebben meegewerkt.
Hij heeft lof voor de snelheid waarmee aan het dossier werd gewerkt.
Het punt wordt gesteund.
Tom Claessen sluit zich aan. Zijn bezorgdheid is de correcte toepassing van de wetgeving
overheidsopdrachten gelet op de aanzienlijke subsidies en de borgstelling van de gemeente.
De burgemeester antwoordt dat het een terechte bezorgdheid is.
Dat is een van de punten die werden besproken met de club.
Er worden geen problemen verwacht.
Tom Claessen vraagt verduidelijking bij de driepartijenovereenkomst.
Luc Bouwen antwoordt dat het dezelfde constructie betreft als in het gekende dossier van de scouts.
Het is een lening van een private bankinstelling die gewaarborgd wordt door een hypothecaire
inschrijving. De gemeente engageert zich ten opzichte van de bank om - als het misloopt - het
hypothecair goed over te nemen, minstens aan de restwaarde van het kapitaal op dat moment.
Tom Claessen doet opmerken dat volgens hem niet de juiste bijlage werd bijgevoegd. Zijn fractie
staat achter het dossier.
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Rik Nys stelt dat zijn fractie het een bijzonder mooi project vindt.
Alle respect voor Arac en het engagement. Het is snel gegaan maar dat biedt de beste garanties
inzake maximale subsidiëring.
De bijdrage van het gemeentebestuur is gerechtvaardigd omdat het een meerwaarde oplevert voor de
Arendonkse bevolking.
De burger van Arendonk moet wel gratis toegang hebben tot de infrastructuur. Voor zijn fractie blijft
de sporthal de eerste prioriteit.
Deze beslissing wijzigt niets aan het engagement aangaande de sporthal.
Gunther Hendrickx doet opmerken dat in de ontwerpakte te lezen staat dat het een perceel
landbouwgrond betreft.
Luc Bouwen stelt dat de opmaak van een notariële akte de verantwoordelijkheid is van de notaris. Het
perceel is gesitueerd binnen het RUP.

Motivatie
Aanleiding en context
Arac vzw wenst in het Sportpark Heikant een nieuwe atletiekpiste te realiseren, alsook een
subsidieaanvraag voor bovenlokale infrastructuur in te dienen. Hiertoe moeten ze over het zakelijk
recht beschikken van de percelen waarop zij de atletiekpiste wensen te realiseren. Het ontwerp van
recht van opstal geeft hen dit zakelijk recht om zo een subsidieaanvraag in te kunnen dienen.
Het opstalrecht wordt verleend aan Arac vzw onder de uitdrukkelijke voorwaarde van naleving van al
haar verplichtingen die opgenomen zijn in de erfpachtovereenkomst van 31 december 2016 tussen
het gemeentebestuur en het autonomoom gemeentebedrijf Arendonk.
Tevens dient Arac in functie van de bovenlokale subsidie aan te tonen dat het project financieel
haalbaar en duurzaam is.
Juridische grond
 Decreet lokaal bestuur
 Decreet bovenlokale sportinfrastructuur
Argumentatie
Om het mogelijk te maken voor Arac vzw een subsidieaanvraag bovenlokale sportinfrastructuur in te
dienen, moeten zij beschikken over het zakelijk recht van de atletiekpiste. Hiertoe wordt hen een
recht van opstal verleend. Met dit opstalrecht kunnen ze op eigen kosten en naar eigen inzichten een
atletiekpiste en aanhorigheden realiseren.
Om de financiële haalbaarheid aan te tonen voor het project, voorziet de gemeente een toelage van
40 % van de totale kostprijs met een maximum van € 320 000. Daarnaast wordt er een
driepartijenovereenkomst opgemaakt die dient als borgstelling voor de lening van € 150 000 die Arac
vzw zal aangaan bij een bank. De atletiekpiste moet daarom maximaal opengesteld worden voor de
Arendonkse inwoner en andere gebruikers. De modaliteiten hiertoe worden in een aparte
afsprakennota tussen Arac vzw en het gemeentebestuur uitgewerkt.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
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Artikel 1
De gemeenteraad keurt het ontwerp van notariële akte recht van opstal voor Arac vzw goed. Notaris
Van Berghen wordt gelast met de verdere uitvoering van de akte.

Artikel 2
De financiële inbreng van het gemeentebestuur voor Arac vzw bedraagt 40 % van de totale kostprijs
van de realisatie van de atletiekpiste met een maximum van 320.000,00 EUR. Indien de kosten dalen,
daalt ook de inbreng van de gemeente.

Artikel 3
De gemeenteraad keurt het ontwerp van de driepartijenovereenkomst voor de lening die Arac vzw zal
aangaan ten belope van 150.000,00 EUR goed.

Artikel 4
De atletiekpiste dient maximaal en kostenloos opengesteld te worden voor de Arendonkse inwoner,
scholen, verenigingen en het gemeentebestuur. De modaliteiten hiertoe worden in een aparte
afsprakennota tussen Arac vzw en het gemeentebestuur uitgewerkt.
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2019_GR_00040

DKO - aanduiden bestuurder in de interlokale vereniging
DKO Dans/Woordkunst-Drama/Muziek Turnhout,
Arendonk, Beerse , Retie, Vosselaar - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Motivatie
Aanleiding en context
De gemeenteraad van 12 november 2018 keurde de overeenkomst goed voor de oprichting van een
interlokale vereniging genaamd 'Interlokale vereniging DKO Dans/Woordkunst-Drama/Muziek
Turnhout, Arendonk, Beerse, Retie, Vosselaar'. Met dezelfde beslissing werd de schepen bevoegd voor
het deeltijds kunstonderwijs aangeduid als lid in het beheerscomité van de interlokale vereniging. Bij
ontstentenis van de aangeduide schepen kan deze worden vervangen door een ander lid van het
college van burgemeester en schepenen.
De overeenkomst van de interlokale vereniging DKO Dans/Woordkunst-Drama/Muziek Turnhout,
Arendonk, Beerse, Retie, Vosselaar bepaalt in Art. 5 §2: "Door elke gemeenteraad wordt een lid van
het college van burgemeester en schepenen afgevaardigd, alsmede een vervangend lid met hetzelfde
mandaat ingeval van afwezigheid van het effectief lid. De leden van het beheerscomité worden
afgevaardigd voor de periode van een bestuurslegislatuur, onverminderd de mogelijkheid van de
gemeenteraden het mandaat van hun vertegenwoordigers in te trekken en onverminderd de
beëindiging van rechtswege van het mandaat van de leden van het beheerscomité zodra zij hun
betreffende politieke mandaat verliezen. De leden blijven evenwel lid van het beheerscomité tot het
moment dat er in hun vervanging is voorzien. In geval van algehele vernieuwing van de
gemeenteraden duiden de deelnemende gemeenten in de eerste drie maanden volgend op het jaar
van de verkiezingen de nieuwe bestuurders aan. Zij treden aan vanaf het ogenblik van hun
aanstelling.
Juridische grond
Decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001.
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Argumentatie
Voor een correctie uitvoering van de overeenkomst van de 'interlokale vereniging DKO
Dans/Woordkunst-Drama/Muziek Turnhout, Arendonk, Beerse, Retie, Vosselaar' is het aangewezen
formeel de beheerder(s) in de interlokale vereniging opnieuw aan te duiden.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd bij geheime stemming door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad duidt de schepen bevoegd voor het deeltijds kunstonderwijs aan als lid in het
beheerscomité van de interlokale vereniging DKO Dans/Woordkunst-Drama/Muziek Turnhout,
Arendonk, Beerse, Retie, Vosselaar. Bij ontstentenis van de aangeduide schepen kan deze worden
vervangen door een ander lid van het college van burgemeester en schepenen.

Dienst grondgebiedzaken
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2019_GR_00041

DE ARK: voordracht vertegenwoordiger (buitengewone)
algemene vergadering en afgevaardigde beheersorgaan
- Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Motivatie
Aanleiding en context
De gemeente is aandeelhouder en een van de 16 aangesloten gemeentes bij DE ARK.
Woonmaatschappij DE ARK creëert kansen voor kwaliteitsvol en betaalbaar wonen en leven. In de
gevarieerde mix van nieuwe, gerenoveerde en goed onderhouden woningen vinden de huurders en
kopers een eigen thuis. Een aantrekkelijke woon- en leefomgeving is ook belangrijk. Daarom zet DE
ARK actief in op een optimale leefbaarheid in onze buurten.
Bij een nieuwe legislatuur kan de gemeente een nieuwe mandataris aanstellen om te zetelen in een
beheersorgaan van de woonmaatschappij. Concreet betekent dit dat de gemeente een mandataris
dient aan te stellen voor de Algemene Vergadering en een mandataris die zich kandidaat kan stellen
voor een beheersorgaan van DE ARK (hetzij de raad van bestuur, hetzij het bouwcomité, hetzij het
toewijzingscomité).
Juridische grond
 De statuten van DE ARK bepalen dat de Algemene Vergadering bestaat uit al de
aandeelhouders. Elke aandeelhouder mag op de Algemene Vergadering slechts
vertegenwoordigd worden door één natuurlijke persoon.
 Artikel 41, 4° van het Decreet Lokaal Bestuur stelt dat de gemeenteraad bevoegd is voor het
oprichten van en het toetreden tot rechtspersonen en het beslissen tot oprichting van,
deelname aan of vertegenwoordiging in agentschappen, instellingen, verenigingen en
ondernemingen.
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Argumentatie
Naar aanleiding van de vernieuwing van de gemeenteraden moet er een gemeentelijke
vertegenwoordiger worden aangeduid voor de Algemene Vergadering van DE ARK. Ook kan er
hetzij voor de raad van bestuur, hetzij voor het bouwcomité, hetzij voor het toewijzingscomité een
mandataris voorgesteld worden.
Het college van burgemeester en schepenen stelt volgende kandidaten voor:
 Marina Gys, N-VA, vertegenwoordiger
 Mariska Vogels, N-VA, plaatsvervangend vertegenwoordiger
 Marina Gys, N-VA, kandidaat-bestuurder

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd bij geheime stemming door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad duidt Marina Gys, schepen, Aartrijtstraat 6A, 2370 Arendonk, aan als
vertegenwoordiger op de (buitengewone) algemene vergaderingen voor de periode van heden tot het
einde van de gemeentelijke legislatuur.
Artikel 2
De gemeenteraad duidt Mariska Vogels, raadslid, Horststraat 49, 2370 Arendonk, aan als
plaatsvervangend vertegenwoordiger op de (buitengewone) algemene vergaderingen voor de periode
van heden tot het einde van de gemeentelijke legislatuur.
Artikel 3
De gemeenteraad stelt Marina Gys, schepen, Aartrijtstraat 6A, 2370 Arendonk, voor als kandidaat
voor hetzij de raad van bestuur, hetzij het bouwcomité, hetzij het toewijzingscomité van DE ARK voor
de periode van heden tot het einde van de gemeentelijke legislatuur.
Artikel 4
Het college van burgemeester en schepenen is gelast met de uitvoering van voormelde beslissing en
moet de kennisgeving hiervan verrichten aan DE ARK.
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2019_GR_00042

Bekkenbestuur Netebekken en Maasbekken: aanduiding
gemeentelijke mandatarissen - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Motivatie
Aanleiding en context
Het gemeentebestuur wordt uitgenodigd tot afvaardiging van een gemeentelijke mandataris in de
bekkenbesturen van Nete en Maas waarvan de gemeente Arendonk deel uitmaakt.
Het bekkenbestuur heeft volgende taken:
 het bekkensecretariaat te organiseren en aan te sturen;
 het ontwerp van het bekkenspecifieke deel van het stroomgebiedbeheerplan goed te keuren,
rekening houdend met het advies dat de bekkenraad daarover heeft uitgebracht en met de
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resultaten van het openbaar onderzoek, vermeld in artikel 1.6.2.5, binnen een termijn van 90
dagen na het afsluiten van het openbaar onderzoek en uiterlijk vier maanden voor het begin
van de periode waarop het stroomgebiedbeheerplan betrekking heeft;
het ontwerp van het bekkenspecifieke deel van een wateruitvoeringsprogramma goed te
keuren, rekening houdend met het advies dat de bekkenraad daarover heeft uitgebracht;
advies te verlenen over de waterbeleidsnota en de documenten vermeld in artikel 1.6.2.5, §
1;
advies te verlenen over het ontwerp van zoneringsplan, vermeld in artikel 9, § 3, van het
besluit van de Vlaamse Regering van 10 maart 2006 houdende de vaststelling van de regels
voor de scheiding tussen de gemeentelijke en bovengemeentelijke saneringsverplichting en de
vaststelling van de zoneringsplannen;
advies te verlenen over:
o ontwerpen van investeringsprogramma's met een rechtstreekse invloed op de
watersystemen;
o ontwerpen van investeringsprogramma's over openbare rioleringen en groot- en
kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties;
het voorstellen van een adequate bevoegdheidsverdeling van de waterwegen en de
onbevaarbare waterlopen om een meer geïntegreerd, logisch samenhangend en efficiënter
beheer te realiseren;
indien gewenst, de toelichting en/of bespreking van belangrijke projecten of intenties binnen
het bekken te agenderen.

Het bekkenbestuur vergadert één keer per jaar.
Juridische grond
 Decreet Integraal Waterbeleid van 18 juli 2003 (gecoördineerd op 15 juni 2018 in het
waterwetboek)
 Decreet van 13 juli 2007 houdende bevordering van een meer evenwichtige participatie van
vrouwen en mannen in advies- en bestuursorganen van de Vlaamse overheid (MEP-decreet)
Argumentatie
Door de vertegenwoordiging in beide bekkenbesturen kan de gemeenteraad de rol als adviseur binnen
het bekkenbestuur opnemen en kunnen de gemeentelijke belangen behartigd worden.
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor het Netebekken volgende kandidaten voor:
 Kenny Viskens, N-VA, effectief Lid
 Rudy Panis, N-VA, plaatsvervanger
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor het Maasbekken volgende kandidaten voor:
 Kenny Viskens, N-VA, effectief Lid
 Rudy Panis, N-VA, plaatsvervanger

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd bij geheime stemming door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad verklaart zich akkoord met de deelname van de gemeente Arendonk in de
bekkenbesturen van het Netebekken en het Maasbekken. Hiertoe worden volgende gemeentelijke
mandatarissen aangeduid.
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Netebekken: Effectief lid: Kenny Viskens, schepen, Wolvenstraat 33, 2370 Arendonk
Plaatsvervanger: Rudy Panis, raadslid, Leeuwerfstraat 29, 2370 Arendonk
Maasbekken: Effectief lid: Kenny Viskens, schepen, Wolvenstraat 33, 2370 Arendonk
Plaatsvervanger: Rudy Panis, raadslid, Leeuwerfstraat 29, 2370 Arendonk

Artikel 2
De antwoordformulieren worden ingevuld en verzonden aan het bekkensecretariaat
(secretariaat_nete@vmm.be).
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2019_GR_00043

Bosgroep Kempen Noord vzw: voordracht
vertegenwoordiger (buitengewone) algemene
vergadering - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Motivatie
Aanleiding en context
Het werkingsgebied van Bosgroep Kempen Noord beslaat 20 gemeenten. In deze gemeentes telt de
Bosgroep Kempen Noord meer dan 3000 leden-boseigenaars en 260 sympathiserende leden. Samen
beheren deze boseigenaars bijna 10.000 ha bos, wat zo’n 44% van de totale bosoppervlakte is van
het werkingsgebied.
De leden kunnen beroep doen op een gemotiveerd team van 8 professionele medewerkers en 23
vrijwilligers. Samen staan zij de boseigenaars bij in hun dagelijkse zorg voor onze waardevolle maar
versnipperde bossen in deze mooie regio. Ze geven individueel advies over bosbeheer en
ondersteunen boseigenaars bij de bosadministratie, het opmaken van bosbeheerplannen, aanvragen
van subsidies en kapmachtigingen …
Naar aanleiding van de vernieuwing van de gemeenteraden moeten de leden opnieuw
vertegenwoordigers aanduiden voor de (buitengewone) algemene vergaderingen van Bosgroep
Kempen Noord vzw.
Juridische grond
 De statuten van de vzw Bosgroep Kempen Noord.
 Artikel 41, 4° van het Decreet Lokaal Bestuur stelt dat de gemeenteraad bevoegd is voor het
oprichten van en het toetreden tot rechtspersonen en het beslissen tot oprichting van,
deelname aan of vertegenwoordiging in agentschappen, instellingen, verenigingen en
ondernemingen.
Argumentatie
Naar aanleiding van de vernieuwing van de gemeenteraden moet er een gemeentelijke
vertegenwoordiger worden aangeduid voor de vzw Bosgroep Kempen Noord.
Er dient een gemeentelijke afgevaardigde te worden aangesteld voor het bijwonen van de jaarlijkse
algemene en buitengewone vergaderingen.
Het college van burgemeester en schepenen stelt volgende kandidaat
 Rudy Panis, NV-A, vertegenwoordiger
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Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd bij geheime stemming door de gemeenteraad met
- 22 stem(men) voor
- 1 stem(men) ongeldig

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad duidt Rudy Panis, raadslid, Leeuwerfstraat 29, 2370 Arendonk, aan als
vertegenwoordiger op de (buitengewone) algemene vergaderingen voor de periode van heden tot het
einde van de gemeentelijke legislatuur.

Artikel 2
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van voormelde beslissing
en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de vzw Bosgroep Kempen Noord.

33

2019_GR_00044

Bouwmaatschappij De Noorderkempen:
volmachtdragers - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Motivatie
Aanleiding en context
De gemeente is lid van Bouwmaatschappij De Noorderkempen.
Juridische grond
 Het besluit van de gemeenteraad tot deelname aan Bouwmaatschappij De Noorderkempen
 De statuten van Bouwmaatschappij De Noorderkempen cvba over de bepalingen betreffende
de voordracht en aanduiding door de aandeelhouders van de vertegenwoordigers in de
algemene vergadering en de bestuursorganen.
Argumentatie
Naar aanleiding van de vernieuwing van de gemeenteraden moet er een gemeentelijke
vertegenwoordiger worden aangeduid voor Bouwmaatschappij De Noorderkempen.
Het college van burgemeester en schepenen stelt volgende kandidaten voor:
 Mariska Vogels, N-VA, volmachtdrager
 Boudewijn Westhof, N-VA, plaatsvervangend volmachtdrager
 Marina Gys, N-VA, kandidaat-bestuurder

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd bij geheime stemming door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
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De gemeenteraad duidt Mariska Vogels, raadslid, Horststraat 49, 2370 Arendonk, aan als
volmachtdrager van de gemeente voor alle gewone en buitengewone zittingen van de algemene
vergadering van Bouwmaatschappij De Noorderkempen tot het einde van de huidige legislatuur van
de gemeenteraad.

Artikel 2
De gemeenteraad duidt Boudewijn Westhof, raadslid, De Daries 58, 2370 Arendonk, aan als
plaatsvervangend volmachthebber van de gemeente voor alle gewone en buitengewone zittingen van
de algemene vergadering van Bouwmaatschappij De Noorderkempen tot het einde van de huidige
legislatuur van de gemeenteraad.

Artikel 3
De gemeenteraad duidt Marina Gys, schepen, Aartrijtstraat 6A, 2370 Arendonk, aan als bestuurder
van Bouwmaatschappij De Noorderkempen tot het einde van de huidige legislatuur van de
gemeenteraad.

Artikel 4
Dit besluit wordt overgemaakt aan Bouwmaatschappij De Noorderkempen, Kweekstraat 4b, 2330
Merksplas.
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LEADER Kempen Oost - Plaatselijke Groep - voordracht
afgevaardigden - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Motivatie
Aanleiding en context
Arendonk maakt deel uit van de Plaatselijke Groep LEADER Kempen Oost. De Plaatselijke Groep is het
bestuursorgaan van het LEADER-gebied en organiseert elk jaar projectoproepen voor
plattelandsprojecten. In het najaar worden deze projecten dan telkens beoordeeld door de Plaatselijke
Groep en worden de middelen toegewezen.
De openbare besturen van de gemeenten uit het LEADER-gebied en de provincie Antwerpen hebben
elk zowel een stemgerechtigd als een plaatsvervangend lid aangeduid als vertegenwoordiger in dit
orgaan. Naar aanleiding van de vernieuwing van de gemeenteraden dienen zich mogelijk wijzigingen
aan in de vertegenwoordigers vanuit de lokale besturen.
Juridische grond
Artikel 41, 4° van het Decreet Lokaal Bestuur stelt dat de gemeenteraad bevoegd is voor het
oprichten van en het toetreden tot rechtspersonen en het beslissen tot oprichting van, deelname aan
of vertegenwoordiging in agentschappen, instellingen, verenigingen en ondernemingen.
Argumentatie
Naar aanleiding van de vernieuwing van de gemeenteraden moet er opnieuw een stemgerechtigd en
adviserend lid worden aangeduid voor de Plaatselijke Groep LEADER Kempen Oost. De vorige
legislatuur waren Ann Hermans als stemgerechtigd lid en Tom Vermeiren als plaatsvervangend lid
voor de gemeente Arendonk aangeduid als lid van de Plaatselijke Groep LEADER Kempen Oost.
Het college van burgemeester en schepenen stelt volgende kandidaten voor:
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 Kenny Viskens, N-VA, stemgerechtigd lid
 Tom Vermeiren, diensthoofd grondgebiedzaken, plaatsvervangend stemgerechtigd lid

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd bij geheime stemming door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De heer Kenny Viskens, schepen, kenny.viskens@arendonk.be, Wolvenstraat 33, 2370 Arendonk,
wordt aangeduid als stemgerechtigd lid van de Plaatselijke Groep van LEADER Kempen Oost voor de
periode van heden tot het einde van de gemeentelijke legislatuur.
Artikel 2
De heer Tom Vermeiren, diensthoofd grondgebiedszaken, wordt aangeduid als plaatsvervangend
stemgerechtigd lid van de Plaatselijke Groep van LEADER Kempen Oost voor de periode van heden tot
het einde van de gemeentelijke legislatuur.
Artikel 3
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van voormelde beslissing
en onder meer de kennisgeving ervan aan LEADER Kempen Oost.
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Deelname aan de intergemeentelijke dienstverlening
Handhaving Ruimtelijke Ordening van IOK Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Motivatie
Aanleiding en context
Op 1 maart 2018 trad de nieuwe regelgeving rond handhaving ruimtelijke ordening in werking. Het
wettelijke handhavingskader voor ruimtelijke ordening werd hierdoor meer afgestemd op de
milieuhandhaving en voorziet dat naast de agenten en officieren van gerechtelijke politie nu ook
verbalisanten ruimtelijke ordening, gemeentelijke stedenbouwkundige inspecteurs en burgemeesters
kunnen optreden als lokale handhavingsactoren. De verbalisant en de stedenbouwkundige inspecteur
kunnen ook intergemeentelijk worden aangesteld.
Juridische grond
 het Gemeentedecreet
 het Decreet Lokaal Bestuur
 het Decreet intergemeentelijke samenwerking
 de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO), meer specifiek Titel VI Handhaving
Argumentatie
De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) bepaalt dat de (inter)gemeentelijke
stedenbouwkundige inspecteur, naast de burgemeester, bevoegd is om bestuurlijke
herstelmaatregelen te nemen en gerechtelijke herstelvorderingen in te leiden. De bevoegdheden van
deze stedenbouwkundige inspecteur zijn ruim en vergen een verregaande kennis van de betrokken
regelgeving. Zo kan de stedenbouwkundige inspecteur beslissen tot het opleggen van een last onder
dwangsom of bestuursdwang of een minnelijke schikking aangaan. Met de hem ter beschikking
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gestelde instrumenten kan aldus herstel worden opgelegd of gevorderd t.a.v. stedenbouwkundige
overtredingen die niet prioritair door het Vlaamse gewest worden behandeld.
Daarnaast kan de (inter)gemeentelijk verbalisant ruimtelijke ordening, naast de politie, een procesverbaal of verslag van vaststelling opmaken en stakingsbevelen geven. De VCRO duidt de verbalisant
ruimtelijke ordening ook expliciet aan als bevoegde instantie om raadgevingen en aanmaningen te
geven. Deze laatste ‘zachte’ handhavingsinstrumenten zijn van belang in het kader van het
proportionaliteitsbeginsel. In de praktijk kunnen zij soms reeds soelaas bieden en een verder
handhavingstraject (effectieve verbalisering, sanctionering, herstelmaatregelen ...) vermijden.
Uit een bevraging bij de Kempense gemeenten bleek dat ruim 20 gemeenten, waaronder de
gemeente Arendonk, interesse toonden voor een intergemeentelijke dienstverlening handhaving
ruimtelijke ordening. Als voornaamste reden hiertoe werd de vereiste kennis van de
stedenbouwkundige inspecteur inzake de betrokken regelgeving (ruimtelijke ordening én handhaving)
aangehaald. Maar er werd eveneens gewezen op het feit dat het Vlaamse gewest en het parket hun
eigen prioriteiten hebben bepaald.
Ingaand op deze vraag besliste de Raad van Bestuur van IOK op 18 september 2018 om een
kostendelende dienstverlening inzake handhaving ruimtelijke ordening aan te bieden, waarbij zowel
een intergemeentelijke verbalisant ruimtelijke ordening als een intergemeentelijke stedenbouwkundige
inspecteur wordt aangeduid.
De functie van stedenbouwkundige inspecteur wordt voor 0,8 VTE samengesteld uit experten uit de
juridische dienst van IOK. Voor de functie van de verbalisant ruimtelijke ordening wordt overgegaan
tot een bijkomende aanwerving (0,6 VTE). De administratieve ondersteuning wordt beperkt tot 0,1
VTE. Beide lokale handhavingsactoren dienen conform de VCRO door het college van burgemeester
en schepenen van de deelnemende gemeenten te worden aangesteld.
Deze nieuwe intergemeentelijke dienstverlening handhaving ruimtelijke ordening start vanaf 2019 en
biedt de aangesloten gemeenten ruime en deskundige ondersteuning en uitvoering op het vlak van
handhaving ruimtelijke ordening. De gemeente Arendonk maakt tevens, sinds 2012, deel uit van de
Intergemeentelijke Vereniging Milieuhandhaving Kempen (IVMK). Ondertussen werd deze
dienstverlening ook ingebed in IOK onder de noemer Handhaving Milieu.
De gemeente wordt gevraagd een beslissing te nemen over haar deelname aan deze
intergemeentelijke dienstverlening.

Financiële informatie
Financiële en beleidsinformatie
De dienstverlening maakt een intergemeentelijke in house dienstverlening uit voor de deelnemers van
IOK en wordt vergoed volgens de modaliteiten van de kostendelende vereniging IOK. De kosten van
deze dienstverlening worden zodoende verdeeld over de deelnemende gemeenten. Het aantal
deelnemende besturen en dus de exacte kost per bestuur voor deze intergemeentelijke
dienstverlening is nog niet gekend. Het aandeel van de gemeente werd opgenomen in de
'Werkingskosten 2019' en in de 'Begroting 2019' van IOK. Indien alle gemeenten uit het
werkingsgebied van IOK zouden deelnemen aan deze dienstverlening, dan zou het aandeel van voor
Arendonk in de werkingskosten voor handhaving ruimtelijke ordening voor het begrotingsjaar 2019 €
4 768,10 bedragen. IOK raadde echter aan om een begrotingstechnische veiligheidsmarge in te
bouwen van € 1 356,69. In de begroting voor 2019 is een bedrag van € 6 125 euro voorzien.
Ramingnummer 2019000003
Budgetsleutel 2019/6494000/B2/0600 - toegestande werkingssubsidies

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1

66/91

De gemeente Arendonk neemt deel aan de intergemeentelijke dienstverlening handhaving ruimtelijke
ordening van IOK.

Artikel 2
Het college wordt gevraagd om de personeelsleden van IOK die als stedenbouwkundige inspecteur en
als verbalisant ruimtelijke ordening worden voorgedragen en intergemeentelijk zullen optreden, aan te
stellen als gemeentelijke stedenbouwkundige inspecteur en verbalisant ruimtelijke ordening.

Technische dienst
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Vervoerregio Kempen – Toetreding tot Vervoerregioraad
- Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Motivatie
Aanleiding en context
Bij de indeling van Vlaanderen in vijftien vervoerregio's werd Arendonk toegewezen tot de
vervoerregio Kempen. De gemeente Arendonk moet de politieke en ambtelijke vertegenwoordiging in
deze vervoerregio vaststellen.
Juridische grond
 Beslising van de Vlaamse Regering op 21 december 2018 waarmee het ontwerpdecreet
basisbereikbaarheid wordt goedgekeurd.
 Beslissing van de Vlaamse Regering op 20 juli 2018 over de indeling van het grondgebied van
het Vlaamse Gewest in 15 vervoerregio’s en de afbakening van deze vervoerregio’s.
 Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder artikel 40.
 Besluit van het schepencollge van 29 maart 2018 waarmee de indeling van Arendonk bij de
toegewezen vervoerregio Kempen wordt bevestigd.
Argumentatie
Voor iedere vervoerregio wordt een regionaal mobiliteitsplan opgemaakt. De opmaak en goedkeuring
van dit plan is een taak van de vervoerregioraad die per vervoerregio als overlegorgaan opgericht
wordt.
De gemeenten behorende tot de vervoerregio Kempen zullen via deze vervoerregioraad integraal en
rechtstreeks betrokken worden bij het uittekenen van het mobiliteitsbeleid voor de regio Kempen.
Zij krijgen onder andere een belangrijke rol in:
 de gelaagde organisatie van het openbaar vervoer
 de synchromodaliteit en de combimobiliteit
 het prioriteren, opvolgen en evalueren van maatregelen inzake verkeersveiligheid alsook
doorstroming
 het bepalen van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk, met uitzondering van
fietssnelwegen
 het advies geven aan de gewestelijke overheden bij de opmaak van het Geïntegreerd
Investeringsprogramma
 het prioriteren, opvolgen en evalueren van regionale mobiliteitsprogramma’s en -projecten die
van strategisch belang zijn op het niveau van de vervoerregio.
Het engagement voor de gemeente Arendonk houdt het volgende in:
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 actief participeren aan de werking en de overlegmomenten van de vervoerregioraad
 beschikbare informatie delen (o.m. uit het eigen mobiliteitsplan)
 constructief meewerken aan de uitvoering van concrete acties.
Op dit moment is de procedure voor de aanstelling van een studiebureau per vervoerregio opgestart.
Qua timing zal dit – onder optimale omstandigheden - in de loop van april 2019 opstarten. De
bestuurlijke vervoerregioraad zal daaropvolgend aanvangen. Timing hiervoor is in de loop van mei
2019.
Het college van burgemeester en schepenen stelt volgende kandidaten voor:
 Luc Bouwen, CD&V, vertegenwoordiger
 Dirk Sterckx, mobiliteitsambtenaar, ambtelijk vertegenwoordiger

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De schepen bevoegd voor mobiliteit, Luc Bouwen, Wampenberg 71, 2370 Arendonk, wordt aangeduid
als vertegenwoordiger van de gemeente Arendonk in de Vervoerregioraad van de vervoerregio
Kempen.

Artikel 2
De gemeentelijke mobiliteitsambtenaar wordt aangeduid als de ambtelijke vertegenwoordiger van de
gemeente Arendonk in de vervoerregio Kempen. De ambtelijke vertegenwoordiger is gemachtigd de
vergaderingen van werkgroepen bij te wonen.

Artikel 3
De gemeente Arendonk engageert zich om mee te werken aan het opstellen van het mobiliteitsplan
van de vervoerregio Kempen. Alle gegevens die de gemeente heeft verzameld voor de opmaak van
het gemeentelijk mobiliteitsplan, worden op eenvoudig verzoek ter beschikking gesteld van de
vervoerregioraad in functie van de opmaak van het mobiliteitsplan voor de vervoerregio en/of voor de
voorbereiding van concrete projecten.

Artikel 4
Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Artikel 5
Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan het secretariaat van de vervoerregio Kempen.
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Hernieuwing samenwerkingsovereenkomst
mobiliteitsstudie Noorderkempen - Goedkeuring
GOEDGEKEURD
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Motivatie
Aanleiding en context
De mobiliteitsstudie Noorderkempen is een bovenlokaal mobiliteitsplan voor de 15 gemeenten
gesitueerd tussen de E19 en de E34. Het eindrapport met actieplan werd goedgekeurd in juli 2012.
Het actieplan omvat 16 strategische acties en 36 deelacties. Vorige legislatuur zijn 13 strategische
acties en 16 deelacties opgestart.
Op 9 september 2013 gaf de gemeenteraad van Arendonk goedkeuring aan de
samenwerkingsovereenkomst voor uitvoering van de mobiliteitsstudie 'gebiedsgerichte visie
Noorderkempen'. Deze overeenkomst tussen de 15 gemeenten en de provincie Antwerpen loopt tot
juni 2019.
Om het planningsproces te continueren, is een hernieuwde samenwerkingsovereenkomst
noodzakelijk.
Argumentatie
De stuurgroep Noorderkempen stelde op 18 mei 2018 de vraag aan de provincie Antwerpen om ook
tijdens de huidige legislatuur de coördinatierol voor uitwerking van het actieplan op zich te nemen. De
provincie Antwerpen wil hierop ingaan als de nieuwe gemeentebesturen een nieuwe
samenwerkingsovereenkomst mobiliteitsstudie Noorderkempen ondertekenen. De ambitie is om
samen de al lopende acties verder af te werken en de overige acties op te starten.

Financiële informatie
Financiële en beleidsinformatie
Aan deze samenwerkingsovereenkomst zijn geen directe financiële gevolgen verbonden. De
deelstudies en realisaties worden opgenomen in de beleids- en beheerscyclus (BBC).

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De hernieuwde samenwerkingsovereenkomst voor de uitvoering van de mobiliteitsstudie
Noorderkempen wordt goedgekeurd.

Artikel 2
De schepen van mobiliteit en de gemeentelijke mobiliteitsambtenaar zullen de gemeente Arendonk
vertegenwoordigen in de stuurgroep Noorderkempen.

Artikel 3
Deze beslissing en de digitale handtekening van burgemeester en algemeen directeur worden
overgemaakt aan de provincie Antwerpen, dienst mobiliteit.

Bijlagen


OVEREENKOMST_samenwerking Noorderkempen_2019-2025.pdf

69/91

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST VOOR DE UITVOERING VAN DE
MOBILITEITSSTUDIE ‘GEBIEDSGERICHTE VISIE NOORDERKEMPEN’

Tussen
De gemeente Arendonk, met ondernemingsnummer 0207.505.368 en
maatschappelijke zetel te Vrijheid 29, 2370 Arendonk, vertegenwoordigd door het
college van burgemeester en schepenen, voor wie optreedt de heer Kristof
Hendrickx, burgemeester en de heer Kris Wouters, algemeen directeur,
De gemeente Baarle-Hertog, met ondernemingsnummer 0207.509.427 en
maatschappelijke zetel te Parallelweg 1, 2387 Baarle-Hertog, vertegenwoordigd
door het college van burgemeester en schepenen, voor wie optreedt de heer Frans
De Bondt, burgemeester en de heer Jan Vervoort, algemeen directeur,
De gemeente Beerse, met ondernemingsnummer 0207.505.764 en
maatschappelijke zetel te Bisschopslaan 56, 2340 Beerse, vertegenwoordigd door
het college van burgemeester en schepenen, voor wie optreedt de heer Bert
Craane, burgemeester en mevrouw Tinneke Claeys, algemeen directeur,
De gemeente Brecht, met ondernemingsnummer 0207.500.321 en
maatschappelijke zetel te Gemeentepark 1, 2960 Brecht, vertegenwoordigd door
het college van burgemeester en schepenen, voor wie optreedt de heer Sven
Deckers, burgemeester en mevrouw Annemie Marnef, algemeen directeur,
De stad Hoogstraten, met ondernemingsnummer 0207.502.202 en
maatschappelijke zetel te Vrijheid 149, 2320 Hoogstraten, vertegenwoordigd door
het college van burgemeester en schepenen, voor wie optreedt de heer Marc Van
Aperen, burgemeester en mevrouw Joke Verschueren, algemeen directeur,
De
gemeente
Lille,
met
ondernemingsnummer
0207.502.794
en
maatschappelijke zetel te Rechtestraat 44, 2275 Lille, vertegenwoordigd door het
college van burgemeester en schepenen, voor wie optreedt mevrouw Marleen
Peeters, burgemeester en de heer Davy Smeyers, algemeen directeur,
De
gemeente
Malle,
met
ondernemingsnummer
0207.537.240
en
maatschappelijke zetel te Antwerpsesteenweg 246, 2390 Malle, vertegenwoordigd
door het college van burgemeester en schepenen, voor wie optreedt de heer Harry
Hendrickx, burgemeester en de heer Sven Brabants, algemeen directeur,
De gemeente Merksplas, met ondernemingsnummer 0207.503.190 en
maatschappelijke zetel te Markt 1, Merksplas, vertegenwoordigd door het college
van burgemeester en schepenen, voor wie optreedt de heer Frank Wilrycx,
burgemeester en de heer Dries Couckhuyt, algemeen directeur,
De gemeente Oud-Turnhout, met ondernemingsnummer 0207.503.982 en
maatschappelijke zetel te Dorp 31, 2360 Oud-Turnhout, vertegenwoordigd door
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het college van burgemeester en schepenen, voor wie optreedt de heer Bob
Coppens, burgemeester en mevrouw Bie De Busser, algemeen directeur,
De gemeente Ravels, met ondernemingsnummer 0207.504.378 en
maatschappelijke zetel te Gemeentelaan 60, 2381 Ravels, vertegenwoordigd door
het college van burgemeester en schepenen, voor wie optreedt de heer Walter
Luyten, burgemeester en mevrouw Chris Bax , algemeen directeur,
De gemeente Rijkevorsel, met ondernemingsnummer 0207.504.576 en
maatschappelijke zetel te Molenstraat 5, 2310 Rijkevorsel, vertegenwoordigd door
het college van burgemeester en schepenen, voor wie optreedt mevrouw Dorien
Cuylaerts, burgemeester en de heer Bart Adams, algemeen directeur,
De
stad
Turnhout,
met
ondernemingsnummer
0207.533.082
en
maatschappelijke zetel te Campus Blairon 200, 2300 Turnhout, vertegenwoordigd
door het college van burgemeester en schepenen, voor wie optreedt de heer Paul
Van Miert, burgemeester en de heer Filip Buijs, algemeen directeur,
De gemeente Vosselaar, met ondernemingsnummer 0207.534.765 en
maatschappelijke zetel te Cingel 7, 2350 Vosselaar, vertegenwoordigd door het
college van burgemeester en schepenen, voor wie optreedt de heer Gilles Bultinck,
burgemeester en de heer Bert Joppen, algemeen directeur,
De gemeente Zandhoven, met ondernemingsnummer 0207.539.220 en
maatschappelijke zetel te Liersebaan 12, 2240 Zandhoven, vertegenwoordigd door
het college van burgemeester en schepenen, voor wie optreedt de heer Luc Van
Hove, burgemeester en mevrouw Annick Smeets, algemeen directeur,
De gemeente Zoersel, met ondernemingsnummer 0207.499.133 en
maatschappelijke zetel te Handelslei 167, 2980 Zoersel, vertegenwoordigd door
het college van burgemeester en schepenen, voor wie optreedt mevrouw Liesbeth
Verstreken, burgemeester en de heer Kristof Janssens, algemeen directeur,
De projectvereniging Samenwerkingsverband stadsregio Turnhout, met
ondernemingsnummer 0862.959.114 en maatschappelijke zetel te Grote Markt 1,
2300 Turnhout, vertegenwoordigd door de raad van bestuur, voor wie optreedt de
heer Bob Coppens voorzitter en de heer Marc Boeckx, algemeen coördinator,
De provincie Antwerpen, met ondernemingsnummer 0207.725.597 en
maatschappelijke zetel te Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen,
vertegenwoordigd door de heer Danny Toelen, provinciegriffier, voor wie optreedt
de heer Wim Lux, departementshoofd DREM en de heer Luk Lemmens,
gedeputeerde,
hierna gezamenlijk genoemd: “de partners”
Gelet op:
a.
-

b.

de missie van de provincie Antwerpen conform art. 2 van het
provinciedecreet (9 december 2005) die inhoudt dat de provincie :
bovenlokale taakbehartiging op zich neemt
ondersteunende taken uitvoert op verzoek van andere overheden
initiatieven neemt met het oog op gebiedsgerichte samenwerking tussen
besturen in de regio, met inbegrip van samenwerkingsverbanden met of
zonder rechtspersoonlijkheid
het mobiliteitsdecreet van 20 maart 2009, het uitvoeringsbesluit van de
Vlaamse Regering van 25 januari 2013 en het provinciaal mobiliteitscharter,
goedgekeurd door de Provincieraad op 27 september 2018’, als
beleidsovereenkomst tussen de provincie en de Vlaamse overheid. In dit
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c.
d.

e.

charter
is het ontwikkelen en realiseren van een gebiedsgerichte
mobiliteitsvisie opgenomen.
de engagementsverklaring van de partners over de start van de
mobiliteitsstudie Noorderkempen d.d. 2008
de goedkeuring van de mobiliteitsstudie ‘Gebiedsgerichte visie
Noorderkempen’ en het bijhorend actieplan door de provincieraad en de
door de gemeenteraden d.d. 2012
de wenselijkheid om een algemene samenwerkingsovereenkomst af te
sluiten conform actie 1.0 van het actieplan van de mobiliteitsstudie

wordt overeengekomen als volgt:
Artikel 1 - Doel van de samenwerking en engagement
1.1. De partners komen overeen om gedurende de duur van de overeenkomst
samen te werken om in de Noorderkempen de toekomstvisie zoals uitgewerkt in
de goedgekeurde mobiliteitsstudie Noorderkempen uit te voeren.
Deze
samenwerking gebeurt op basis van consensus.
1.2. De partners onderschrijven de toekomstvisie zoals vastgelegd in het
eindrapport van de mobiliteitsstudie ‘Gebiedsgerichte visie Noorderkempen’ (versie
juli 2012) en het bijhorend actieplan (update stuurgroep 12.05.2017).
Artikel 2 - Organisatie
2.1. De partners richten een stuurgroep op om de samenwerking op te volgen. Ter
ondersteuning is er een ambtelijk overleg en een programmacoördinatie. De dienst
Mobiliteit van de provincie Antwerpen neemt de coördinatie op zich.
2.2. De stuurgroep bestaat uit beleidsverantwoordelijken van de partners en komt
minimaal één maal per jaar samen. Hij is verantwoordelijk voor de opvolging van
het actieplan en stelt jaarlijks een werkplan op.
2.3. Het ambtelijk overleg bereidt de stuurgroep voor. Indien nodig kan de
programmacoördinatie thematische of projectmatige werkverbanden organiseren.
Indien nodig, kan het maatschappelijk middenveld worden betrokken.
2.4. De programmacoördinatie
is verantwoordelijk voor de inhoudelijke en
organisatorische voorbereiding van de vergaderingen van de stuurgroep en het
ambtelijke overleg en ook voor het opstellen en bewaken van planningen en
afspraken.
Artikel 3 - Proces
3.1. Als basis voor de samenwerking geldt de mobiliteitsstudie Noorderkempen en
het bijhorende actieplan (versie juli 2012). De stuurgroep monitort het actieplan
minstens jaarlijks, actualiseert en stuurt bij indien nodig.
3.2. De stuurgroep stelt jaarlijks een werkplan op. Dit werkplan bevat minstens:
a. een voortgangsrapportage
b. fiches met beschrijving per actie (trekker, status, …)
c. eventuele apart afgesloten overeenkomsten
Artikel 4 - Duur van de overeenkomst
4.1. De looptijd van de overeenkomst bedraagt in principe zes jaar en is elke
legislatuur verlengbaar. Deze overeenkomst vervangt de lopende overeenkomst,

3 van 6
72/91

die van rechtswege eindigt op 1 juni 2019. De nieuwe overeenkomst loopt van 1
juni 2019 tot en met 1 juni 2025, onder voorbehoud van verlenging.
4.2. De partners kunnen de overeenkomst op elk moment in consensus wijzigen.
4.3. Elke partij kan op elk moment beslissen om de samenwerking in het kader van
deze overeenkomst te beëindigen. In dat geval beslissen de overige partijen in
consensus over de verderzetting van de overeenkomst
Artikel 5 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
5.1. Het Belgische recht is van toepassing op deze overeenkomst.
5.2. Partijen zullen alles in het werk stellen om eventuele geschillen in der minne
te regelen. Als er geen oplossing wordt gevonden, zijn enkel de bevoegde
rechtbanken van Antwerpen bevoegd om in het geschil uitspraak te doen.
5.3. Partijen bevestigen te goeder trouw te hebben gehandeld bij het
onderhandelen en opstellen van huidige overeenkomst, en bevestigen hetzelfde
principe te willen respecteren bij de uitvoering ervan.
5.4. Indien één van de bepalingen van huidige overeenkomst geheel of
gedeeltelijk nietig is of zou worden, zal dit geen invloed hebben op de geldigheid
van de andere bepalingen.
5.5. Partijen zijn in de mate van het mogelijke, volgens hun loyaliteit en
overtuiging, ertoe gehouden de ongeldige bepalingen te vervangen door een
equivalente bepaling die beantwoordt aan de algemene geest van de
overeenkomst.

Namens de provincie Antwerpen
Namens de deputatie
Namens de provinciegriffier,
In opdracht,

De gedeputeerde,

Wim Lux
Departementshoofd DREM

Luk Lemmens
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Namens de gemeente Arendonk
Burgemeester
Algemeen directeur

Namens gemeente Baarle-Hertog
Burgemeester
Algemeen directeur

Kristof Hendrickx

Frans De Bont

Kris Wouters

Jan Vervoort

Namens de gemeente Beerse
Burgemeester
Algemeen directeur

Namens de gemeente Brecht
Burgemeester
Algemeen directeur

Bart Craane

Sven Deckers

Tinneke Claeys

Annemie Marnef

Namens de stad Hoogstraten
Burgemeester
Algemeen directeur

Namens de gemeente Lille
Burgemeester
Algemeen directeur

Marc Van Aperen

Marleen Peeters

Joke Verschueren

Davy Smeyers

Namens de gemeente Malle
Burgemeester
Algemeen directeur

Namens de gemeente Merksplas
Burgemeester
Algemeen directeur

Harry Hendrickx

Frank Wilrycx

Sven Brabants

Dries Couckhuyt

Namens de gemeente OudTurnhout
Burgemeester
Algemeen directeur

Namens de gemeente Ravels
Burgemeester

Algemeen directeur

Bob Coppens

Walter Luyten

Chris Bax

Bie De Busser

Namens de gemeente Rijkevorsel
Burgemeester
Algemeen directeur

Namens de stad Turnhout
Burgemeester
Algemeen directeur

Dorien Cuylaerts

Paul Van Miert

Bart Adams

5 van 6
74/91

Filip Buijs

Namens de gemeente Vosselaar
Burgemeester
Algemeen directeur

Namens de gemeente Zandhoven
Burgemeester
Algemeen directeur

Gilles Bultinck

Luc Van Hove

Bert Joppen

Annick Smeets

Namens de gemeente Zoersel
Burgemeester
Algemeen directeur

Namens Stadsregio Turnhout
Voorzitter
Algemeen Coördinator

Liesbeth
Verstreken

Bob Coppens

Kristof Janssens
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Marc Boeckx
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Aanleg kunstgras Sportpark Heikant - Lastvoorwaarden
en gunningswijze - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Tussenkomsten
Tom Claessen stelt dat zijn fractie voorstander is van het gebruik van kurk. In Nederland zijn er veel
velden waar rubber om redenen van gezondheid werd vervangen door kurk.
De burgemeester licht toe. We hebben van het studiebureau een nota ontvangen met betrekking tot
de voordelen van kurk. De prijs van kurk is de laatste tijd enorm gedaald. Het lastenboek werd
bijgevolg aangepast.
An Hermans stelt dat het verschil 1 euro bedraagt per vierkante meter.
Naast gezondheid zijn er nog andere voordelen: minder snelle opwarming, geen geurhinder,
beperktere onderhoudskosten. Er is een vertraging van het dossier van twee weken. De club is ook
voorstander van kurk.
De burgemeester stelt bijkomend dat kurk langer meegaat. Er is wel de kans op mosvorming.
An Hermans stelt dat er overleg is geweest met Arendonk sport.
De rugbyclub heeft gevraagd of het mogelijk is om de wintertrainingen op dit veld te laten doorgaan
vanaf volgend jaar. Dat is mogelijk.

Motivatie
Aanleiding en context
De ontwerpopdracht voor de opdracht 'Aanleg kunstgrasveld Sportpark Heikant' werd gegund aan
Sweco Belgium nv, Arenbergstraat 13 bus 1, 1000 Brussel.
In het kader van de opdracht 'Aanleg kunstgrasveld Sportpark Heikant' werd het bestek, opgesteld
door de ontwerper, Sweco Belgium nv, Arenbergstraat 13 bus 1, 1000 Brussel en goedgekeurd door
de gemeenteraad van 9 april 2018, aangepast aangezien de prijs van kurk als infill sterk gedaald is.
Juridische grond
 Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 40 en 41,
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
 De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en
concessies, en latere wijzigingen.
 De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 36.
 Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
 Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen.
Argumentatie
Er werd een raming opgemaakt voor een variant met kurk.
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De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 506 773,60 excl. btw of € 613 196,06 incl. 21%
btw voor de variant in rubber en € 520 265,60 excl. btw of € 629 521,38 incl. 21% btw voor de
variant in kurk.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure.

Financiële informatie
Financiële en beleidsinformatie
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2019, op budgetcode
2292000/B4/0740 (actie/raming 2019150021/2019150169).
Het krediet zal verhoogd worden bij de volgende budgetwijziging.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
Het aangepaste bestek en de aangepaste raming voor de opdracht 'Aanleg kunstgrasveld Sportpark
Heikant', opgesteld door de ontwerper, Sweco Belgium nv, Arenbergstraat 13 bus 1, 1000 Brussel
worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van
werken, leveringen en diensten. De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 506 773,60 excl.
btw of € 613 196,06 incl. 21% btw voor de variant in rubber en € 520 265,60 excl. btw of € 629
521,38 incl. 21% btw voor de variant in kurk.

Artikel 2
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.

Artikel 3
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.

Artikel 4
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2019, op budgetcode
2292000/B4/0740 (actie/raming 2019150021/2019150169).

Artikel 5
Het krediet zal verhoogd worden bij de volgende budgetwijziging.

GBS Sint-Jan
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Aanduiding lid beheerscomité scholengemeenschap
basisonderwijs 2019-2025 'De Toverkijker' Goedkeuring
GOEDGEKEURD
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Motivatie
Aanleiding en context
De gemeentelijke basisscholen behoren tot de scholengemeenschap 'De Toverkijker'. Het
beheerscomité is samengesteld uit vertegenwoordigers van de verschilllende schoolbesturen.
Juridische grond
 het besluit van de gemeenteraad van 13 juni 2005 houdende de toetreding tot de
intergemeentelijke samenwerking scholengemeenschap “De Toverkijker”
 de overeenkomst intergemeentelijke samenwerking onder de vorm van een interlokale
vereniging: vorming scholengemeenschap basisonderwijs voor de schooljaren 2014-2020
 het huishoudelijk reglement
 de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de
vakbonden van haar personeel
 het decreet van 23 oktober 1991 betreffende de medezeggenschap in het gesubsidieerde
onderwijs
 de bepalingen van het decreet lokaal bestuur ter zake
Argumentatie
De gemeenteraad stelt een afgevaardigde en een plaatsvervangende afgevaardigde aan voor het
beheerscomité. Deze afgevaardigden leden moeten lid zijn van het schepencollege.
Het schepencollege draagt volgende kandidaten voor:
 Joke Segers, CD&V, effectief lid
 Rob Blockx, CD&V, plaatsvervangend lid

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad duidt Joke Segers, schepen, Heilaar 48, 2370 Arendonk, aan als effectief lid van het
beheerscomité van de scholengemeenschap 'De Toverkijker' voor de legislatuur 2019-2025.

Stemming op artikel 1
- unaniem voor
Artikel 2
De gemeenteraad duidt Rob Blockx, voorzitter, Wolvenstraat 33, 2370 Arendonk, aan als
plaatsvervangend lid van het beheerscomité van de scholengemeenschap 'De Toverkijker' voor de
ligislatuur 2019-2025.

Stemming op artikel 2
- 22 stem(men) voor
- 1 onthouding(en)
Artikel 3
Dit besluit wordt overgemaakt aan de scholengemeenschap 'De Toverkijker', Peperstraat 24, 2470
Retie.
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Aanduiding delegatie reaffectatiecommissie
scholengemeenschap basisonderwijs 2019-2025 'De
Toverkijker' - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Motivatie
Aanleiding en context
De gemeentelijke basisscholen behoren tot de scholengemeenschap 'De Toverkijker'. De
reaffectatiecommissie is samengesteld uit vertegenwoordigers van de verschilllende schoolbesturen.
Juridische grond
 het besluit van de gemeenteraad van 13 juni 2005 houdende de toetreding tot de
intergemeentelijke samenwerking scholengemeenschap 'De Toverkijker'
 de overeenkomst intergemeentelijke samenwerking onder de vorm van een interlokale
vereniging: vorming scholengemeenschap basisonderwijs voor de schooljaren 2014-2020
 het huishoudelijk reglement
 het besluit van de Vlaamse Executieve van 29 april 1992 betreffende de verdeling van
betrekkingen, de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie,
de wedertewerkstelling en de toekenning van een wachtgeld of wachtgeldtoelage
 de omzendbrief van 28 juli 2003 betreffende wijzigingen aan de reaffectatie- en
wedertewerkstellingsregeling voor de inrichtende machten en de personeelsleden tewerk
gesteld in het niet-tertiair onderwijs
 het decreet van 23 oktober 1991 betreffende de medezeggenschap in het gesubsidieerde
onderwijs
 de bepalingen van het decreet lokaal bestuur ter zake
 het huishoudelijk reglement van de reaffectatiecommissie, inzonderheid artikel 2.1.2 waaruit
blijkt dat 2 effectieve vertegenwoordigers met plaatsvervangers dienen aangesteld
Argumentatie
De gemeenteraad stelt twee afgevaardigden en twee plaatsvervangende afgevaardigden aan voor de
reaffectatiecommissie. Het is aangewezen dat de afvaardiging zodanig is samengesteld dat zowel het
dagelijks bestuur van de gemeente als de directie van de school vertegenwoordigd zijn in de
reaffectatiecommissie.
Het college van burgemeester en schepenen stelt volgende kandidaten voor:





Joke Segers, CD&V, effectief lid
Jan Van Gorp, directeur BSC Sint-Jan, effectief lid
Rob Blockx, CD&V, plaatsvervangend lid
Erik De Vocht, directeur BSC De Voorheide, plaatsvervangend lid

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd bij geheime stemming door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad duidt Joke Segers, schepen, Heilaar 48, 2370 Arendonk, aan als effectief lid van de
reaffectatiecommissie van de scholengemeenschap 'De Toverkijker' voor de legislatuur 2019-2025.
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Artikel 2
De gemeenteraad duidt Jan Van Gorp, directeur, Schoolstraat 2, 2370 Arendonk, aan als effectief lid
van de reaffectatiecommissie van de scholengemeenschap 'De Toverkijker' voor de legislatuur 20192025.

Artikel 3
De gemeenteraad duidt Rob Blockx, voorzitter, Wolvenstraat 33, 2370 Arendonk, aan als
plaatsvervangend lid van de reaffectatiecommissie van de scholengemeenschap 'De Toverkijker' voor
de ligislatuur 2019-2025.

Artikel 4
De gemeenteraad duidt Erik De Vocht, directeur, De Brulen 2, 2370 Arendonk, aan als
plaatsvervangend lid van de reaffectatiecommissie van de scholengemeenschap 'De Toverkijker' voor
de ligislatuur 2019-2025.

Artikel 5
Dit besluit wordt overgemaakt aan de scholengemeenschap 'De Toverkijker', Peperstraat 24, 2470
Retie.

41

2019_GR_00052

Aanduiding delegatie medezeggenschapscollege
scholengemeenschap basisonderwijs 2019-2025 'De
Toverkijker' - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Motivatie
Aanleiding en context
De gemeentelijke basisscholen behoren tot de scholengemeenschap 'De Toverkijker'. Het
medezeggenschapscollege is samengesteld uit 2 afgevaardigden en 2 plaatsvervangende
vertegenwoordigers van de verschilllende schoolbesturen.
Juridische grond
 het decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad,
inzonderheid Titel II, Hoofdstuk III
 de omzendbrief GD/2004/03 van 13 juli 2004 betreffende de toelichting van het voormelde
decreet van 2 april 2004
 het besluit van de gemeenteraad van 13 juni 2005 houdende de toetreding tot de
intergemeentelijke samenwerking scholengemeenschap 'De Toverkijker'
 de overeenkomst intergemeentelijke samenwerking onder de vorm van een interlokale
vereniging: vorming scholengemeenschap basisonderwijs voor de schooljaren 2014-2020
 het huishoudelijk reglement van het medezeggenschapscollege
 de bepalingen van het decreet lokaal bestuur ter zake
 het voorstel van het college van burgemeester en schepenen met betrekking tot de
vertegenwoordiging van de gemeente in het medezeggenschapscollege
Argumentatie
De gemeenteraad duidt dus 2 afgevaardigden en 2 plaatsvervangende vertegenwoordigers aan voor
het medezeggenschapscollege van de scholengemeenschap 'DeToverkijker'.
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Het college van burgemeester en schepenen stelt volgende kandidaten voor:





Joke Segers, CD&V, vertegenwoordiger
Jan Van Gorp, directeur BSC Sint-Jan, vertegenwoordiger
Rob Blockx, CD&V, plaatsvervangend vertegenwoordiger
Erik De Vocht, directeur BSC De Voorheide, plaatsvervangend vertegenwoordiger

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd bij geheime stemming door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad duidt Joke Segers, schepen, Heilaar 48, 2370 Arendonk, aan als vertegenwoordiger
van ons schoolbestuur in het medezeggenschapscollege van de scholengemeenschap 'De Toverkijker'
voor de legislatuur 2019-2025.

Artikel 2
De gemeenteraad duidt Jan Van Gorp, directeur, Schoolstraat 2, 2370 Arendonk, aan als
vertegenwoordiger van ons schoolbestuur in het medezeggenschapscollege van de
scholengemeenschap 'De Toverkijker' voor de legislatuur 2019-2025.

Artikel 3
De gemeenteraad duidt Rob Blockx, voorzitter, Wolvenstraat 33, 2370 Arendonk, aan als
plaatsvervangend vertegenwoordiger van ons schoolbestuur in het medezeggenschapscollege van de
scholengemeenschap 'De Toverkijker' voor de legislatuur 2019-2025.

Artikel 4
De gemeenteraad duidt Erik De Vocht, directeur, De Brulen 2, 2370 Arendonk, aan als
plaatsvervangend vertegenwoordiger van ons schoolbestuur in het medezeggenschapscollege van de
scholengemeenschap 'De Toverkijker' voor de legislatuur 2019-2025.

Artikel 5
Dit besluit wordt overgemaakt aan de scholengemeenschap 'De Toverkijker', Peperstraat 24, 2470
Retie.
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Ondertekening charter 'Gezonde Gemeente 2019-2024' Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Motivatie
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Aanleiding en context
Onze levensverwachting stijgt jaar na jaar en ons zorgsysteem behoort tot de beste ter wereld. Toch
blijven heel veel ziektes het gevolg van een ongezonde leefstijl en/of ongezonde omgeving en dit
bovenop de toegenomen zorgvraag door de vergrijzing en de groter wordende gezondheidskloof.
Meer dan ooit denken we daarom steeds meer aan preventie. Want een gezonde burger wordt minder
ziek, zit beter in zijn vel, kost minder geld en kan bovendien actief deel uitmaken van de samenleving.
Het lokaal bestuur is het meest burgernabije niveau en dus uitermate goed geplaatst om hierin een rol
van betekenis te spelen. Het effectief bewezen project Gezonde Gemeente helpt hierbij. Doel van
Gezonde Gemeente is om stapsgewijs te komen tot een structureel preventief gezondheidsbeleid met
aandacht voor leefstijl, leefomgeving en gelijke gezondheidskansen en dit eenvormig te
communiceren.
Het project geeft invulling aan de realisatie van de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de
Verenigde Naties. In het bijzonder doelstellingen 1, 3, 5, 10, 11 en 17. Het project geeft invulling aan
de Vlaamse gezondheidsdoelstelling ‘De Vlaming leeft gezonder in 2025’.
Kenmerkend aan het project 'Gezonde Gemeente' is het vraaggestuurde en integrale karakter. Het
lokaal bestuur bepaalt m.a.w. zelf welke gezondheidsthema’s ze aanpakt en met welke interne en
externe partners ze samenwerkt. Arendonk doet mee sinds 6 mei 2014. Dit project werd in 2016 en
2017 positief geëvalueerd. Deze legislatuur (2019-2024) wil Arendonk voortbouwen op de eerste
successen en ervaringen en de focus nog meer leggen op integraal werken.
Een eerste stap in dit traject is het opnieuw ondertekenen van een vernieuwd charter ‘Gezonde
Gemeente’. Op die manier maakt Arendonk haar beleidsintenties op het vlak van gezondheid publiek.
Het ondertekenen van dit charter kan op het even welk ogenblik. Op donderdagavond 28 maart 2019
is er wel de mogelijkheid om dit charter in het bijzijn van andere Vlaamse gemeenten, de VVSG,
preventieorganisaties en minister Jo Vandeurzen te ondertekenen op het Gezonde Gemeente event.
Juridische grond
Het preventiedecreet van 21 november 2003 en latere wijzigingen. Besluit van de Vlaamse Regering
betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies, en de openbare centra
voor maatschappelijk welzijn van 25 juni 2010 en latere wijzigingen. Het decreet lokaal bestuur van
22 december 2017 en latere wijzigingen. Het decreet Lokaal sociaal beleid van 9 februari 2018 en
latere wijzigingen.
Argumentatie
Het project Gezonde Gemeente biedt onze gemeente een kans om onze inspanningen van de voorbije
jaren te verbreden, verdiepen en te verzilveren. Met het project ‘Gezonde Gemeente’ hebben we
alvast inhoud om preventieve gezondheid een plaats geven in het meerjarenplan 2020-2025. De
nieuwe materialen die nog meer focussen op integraal werken helpen ons om meer in te zetten op
samenwerking met interne en externe partners. We spelen als gemeente in op een trend dat
gezondheid belangrijk is en geven hiermee het goede voorbeeld.

Financiële informatie
Financiële en beleidsinformatie
Ramingnummer: 2019140042
Beschikbaar krediet: € 5 000

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit
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Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad gaat akkoord om deel te nemen aan het project 'Gezonde Gemeente' en tekent het
charter.

Personeelsdienst
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Verhoging bedrag fietsvergoeding - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Motivatie
Aanleiding en context
FOD Financiën heeft in het Belgisch Staatsblad van 22 januari 2019 het bericht gepubliceerd over de
automatisch indexering van een aantal bedragen voor het inkomstenjaar 2019. Daarbij staat ook dat
de maximale kilometervergoeding voor de verplaatsingen met de fiets tussen de woonplaats en de
tewerkstellingsplaats verhoogd wordt van € 0,23 naar € 0,24 met ingang van 1 januari 2019.
Juridische grond
Rechtspositieregeling, goedgekeurd door de gemeenteraad op 11 mei 2009, en alle latere wijzigingen:
 Titel 7: De toelagen, vergoedingen en sociale voordelen
o Hoofdstuk 6: De sociale voordelen
 Afdeling 3: De vergoeding van de kosten voor het woon- werkverkeer
Argumentatie
Het bedrag van de fietsvergoeding dat vrijgesteld is aan belasting en sociale bijdragen is per 1 januari
2019 verhoogd van € 0,23 naar € 0,24. Deze verhoging ligt binnen de grenzen van het bedrag
bepaald in art. 248 van de rechtspositieregeling. Deze verhoging zal toegepast worden voor de
personeelsleden van de gemeente, AGB en OCMW met ingang van 1 januari 2019.
Er is een digitaal protocol van akkoord in het onderhandelingscomité van 21 februari 2019.

Financiële informatie
Financiële en beleidsinformatie
Budget: 62030006: kosten voor verplaatsing van en naar het werk.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
Het bedrag van de fietsvergoeding voor het woon- en werkverkeer van het gemeentepersoneel,
personeel AGB Arendonk en het OCMW-personeel wordt aangepast naar € 0,24 per kilometer, met
terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2019.
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2019_GR_00059

Aanvullende dagorde op vraag van sp.a-Groen: Voorstel
amendement bij agendapunt 4 2019_GR_00015 Huishoudelijk reglement gemeenteraad - Vaststelling Goedkeuring
AFGEKEURD

Motivatie
Aanleiding en context
Na bespreking met de fractievoorzitters op 21 februari 2019 werd een voorstel huishoudelijk
reglement voorgelegd aan de leden van de gemeenteraad.
Argumentatie
De fractie sp.a-Groen is van mening dat er met het ontwerp huishoudelijk reglement zoals het nu ter
stemming ligt, een aantal gemiste kansen zijn. Daarom stellen zij onderstaande amendementen voor.

Besluit
Artikel 1
Het punt 48 'Voorstel amendement bij huishoudelijk reglement gemeenteraad' werd behandeld samen
met punt 4 van de dagorde 'Vaststelling huishoudelijk reglement gemeenteraad'. Over punt 48 werd
niet gestemd. Punt 4 werd evenwel unaniem goedgekeurd zodat punt 48, minstens impliciet, niet
werd goedgekeurd.
De gemeenteraad beslist tot aanpassing van het ontwerp huishoudelijk reglement gemeenteraad
Arendonk zoals geagendeerd door het college van burgemeester en schepenen op volgende punten:
1. Art. 1 § 3.
De oproeping wordt verzonden via e-mail. De dossiers die betrekking hebben op de agenda worden
ter beschikking gesteld op de wijze voorzien in art. 9, §1 van dit reglement.
Wordt als volgt aangepast:
Art. 1 § 3.
De oproeping wordt verzonden via e-mail. Voor de gemeenteraadsleden wordt hiervoor, voor de duur
van hun mandaat, een emailadres ter beschikking gesteld dat als volgt wordt opgebouwd:
voornaam.achternaam@arendonk.be. De dossiers die betrekking hebben op de agenda worden ter
beschikking gesteld op de wijze voorzien in art. 9, §1 van dit reglement.
2. Art. 32 § 2.
De zittingsverslagen van de vergaderingen van de gemeenteraad vermelden, in chronologische
volgorde, alle besproken onderwerpen, de essentie van de tussenkomsten en van de mondeling en
schriftelijk gestelde vragen en antwoorden. Een audio opname van de openbare zitting wordt gemaakt
in functie van de opmaak van het zittingsverslag. De gemeenteraad kan beslissen om het
zittingsverslag te vervangen door een audio- of audiovisuele opname van de openbare zitting van de
gemeenteraad.
Wordt als volgt aangepast:
Art. 32 § 2.
De zittingsverslagen van de vergaderingen van de gemeenteraad vermelden, in chronologische
volgorde, alle besproken onderwerpen, de essentie van de tussenkomsten en van de mondeling en
schriftelijk gestelde vragen en antwoorden. Een audio opname van de openbare zitting wordt
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gemaakt. De notulen en de audio opname van de openbare zitting van de gemeenteraad worden
gepubliceerd op de gemeentelijke website.
3. Art. 40, §1.
Is het een verzoekschrift voor de gemeenteraad, dan plaatst de voorzitter van de gemeenteraad het
verzoekschrift op de agenda van de eerstvolgende gemeenteraad indien het minstens 14 dagen vóór
de vergadering werd ontvangen. Wordt het verzoekschrift later ingediend, dan komt het op de agenda
van de volgende vergadering.
Wordt als volgt aangepast:
Art. 40, §1.
Is het een verzoekschrift voor de gemeenteraad, dan plaatst de voorzitter van de gemeenteraad het
verzoekschrift op de agenda van de eerstvolgende gemeenteraad indien het minstens 14 dagen vóór
de vergadering werd ontvangen. Wordt het verzoekschrift later ingediend, dan komt het op de agenda
van de volgende vergadering. Indien gewenst krijgt de indiener de mogelijkheid om het verzoekschrift
toe te lichten tijdens de openbare zitting van de gemeenteraad.
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Aanvullende dagorde op vraag van sp.a-Groen:
Fietsstraat in Hovestraat, Wezenstraat, Vrijheid,
Schoolstraat - Goedkeuring
AFGEKEURD

Motivatie
Aanleiding en context
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 28 juni 2018 het verkeersdeskundig bureau
Vectris uit Leuven aangesteld om de opdracht 'ontwerper verkeersveiliger inrichten van verschillende
kruispunten' uit te voeren. De opdracht omvat de opmaak van een advies/studie met
probleemstelling. Van de kruispunten moet een schets, collage (leesbaar gegeven) worden opgemaakt
met de oplossingen van het probleem. Er moeten vooral fietsvriendelijke oplossingen worden
aangebracht.
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 27 september 2018 een bespreking gehad met
het studiebureau over enkele voorstellen die werden gedaan. Het studiebureau heeft de voorstellen
aangepast aan de bemerkingen geopperd op deze bijeenkomst, zoals aanduiding maatvoering met
breedte van de rijweg en fietssuggestiestroken.
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 24 januari 2019 principiële goedkeuring
gegeven om Vrijheid om te vormen tot een fietsstraat.
Ook in Hovestraat is in de huidige verkeerssituatie een gelijkaardig probleem van gemotoriseerd
enkelrichtingsverkeer met tegenliggend fietsverkeer. Ook hier ontstaat door de afmetingen van het
wegdek op sommige plaatsen een gevaarlijke situaties voor fietsers.
De fractie sp.a-Groen juicht de beslissing tot omvormen Vrijheid tot een fietsstraat en de maatregelen
aan een aantal kruispunten op de zogenaamde processietoer toe, maar vindt het een gemiste kans
dat tegelijk ook niet beslist wordt tot het omvormen van de Hovestraat, Wezenstraat en Schoolstraat
tot fietsstraat.
Argumentatie
Volgens studiebureau Vectris is het wettelijk toegelaten om overal de fietssuggestiestroken aan te
brengen zoals voorgesteld. Afhankelijk van de breedte van de weg kunnen de fietssuggestiestroken
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1,70 m of 2,00 m breed worden. Voor omvoming van de Hovestraat, Wezenstraat en Schoolstraat tot
fietsstraat zijn geen bijkomende vereisten.
Gunter Hendrickx licht toe. Tijdens de vorige legislatuur en in de aanloop naar de verkiezingen, werd
er vaak gediscussieerd over de fietsveiligheid in de gemeente, en in het bijzonder in de
‘processietour’. Er is thans een draagvlak. Hij verwijst naar de studie die het college van burgemeester
en schepenen vorig jaar in juni besteld heeft bij studiebureau Vectris met het oog op de verbetering
van de veiligheid in de ‘processietour’ en op een aantal punten op de Hoge Mauw. De studie werd
begin dit jaar opgeleverd. Er zitten goede punten in. De Vrijheid wordt ingericht als fietsstraat. Het is
jammer dat het college van burgemeester en schepenen niet de intentie heeft om de Wezenstraat,
Schoolstraat, Hovestraat - en op termijn de Koeistraat, thans een gewestweg - om te vormen tot een
fietsstraat. Volgens de studie van Vectris is het ook wettelijk toegelaten. Het is niet omdat het een
doorgangsstraat is, dat we niet moeten omvormen. We moeten gaan naar een fietsgemeenschap. In
een fietsstraat mag een fietser niet voorbij gereden worden door een autobestuurder en in de
tegengestelde richting komt een fietsstrook van 1,70 m. De rijweg van de auto’s wordt aanzienlijk
versmald.
De burgemeester stelt geen voorstander te zijn. Het betreft doorgangsstraten. Het is heel lastig om
achter elke fietser te blijven rijden. Zelfs in de Vrijheid is het lastig. De infrastructuur in de
Schoolstraat leent er zich toe. Daar blijf je sowieso al achter de fietsers rijden.
Gunther Hendrickx stelt dat de problematiek moet bekeken worden vanuit het standpunt van de
fietser en niet vanuit het standpunt van de autobestuurder. Voor de fietser is het gevaarlijk, dat is
erger dan lastig.
De burgemeester stelt dat de autobestuurder andere routes zal gaan zoeken, bijvoorbeeld via
Middenvelden, Bremberg. De problematiek wordt zodoende verschoven en niet opgelost.
Gunther Hendrickx stelt dat het de autobestuurder lastig moet gemaakt worden. Hij moet gaan
nadenken over een korte verplaatsing die hij misschien niet met de auto moet doen. Er is een
draagvlak en draagvlak kan je bovendien creëren.
Luc Bouwen stelt dat veel afhangt van de breedte van de straat en de ‘leesbaarheid’. Een fietsstraat
Inrichten in een brede straat is gedoemd om te mislukken.
De Vrijheid is smal. Zo ook de Schoolstraat. In die andere voornoemde straten kan je veilig de fietsers
voorbij rijden.
Volgens Tom Claessen klopt de redenering niet. De Vrijheid was bij uitstek een weg van doorgaand
verkeer, en toch werden er wijzigingen doorgevoerd. Hij verwijst naar de beleidsnota waarin staat dat
de veiligheid van elk kind voorrang heeft op elk ander belang.
Luc Bouwen stelt dat dit argument geen steek houdt. Dan zou je immers overal fietsstraten moeten
inrichten.
Gunther Hendrickx stelt dat we moeten streven naar een totaaloplossing. Je moet er voor zorgen dat
het vele autoverkeer kan verzoend worden met het vele fietsverkeer. Vandaag wordt alle krediet
gegeven aan de auto. Hij vraagt waarom de snelheid niet verlaagd wordt als een soort van
tussenoplossing.
Luc Bouwen antwoordt dat volgens de studie de gemiddelde snelheid daar ongeveer 30 km per uur
bedraagt.
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Volgens Gunter Hendrickx ligt de snelheid veel hoger bij het begin van de Hovestraat dan de
toegelaten snelheid.
Volgens Luc Bouwen is het ook de bedoeling om de zichtbaarheid van de fietsen te verbeteren door
een fietssuggestiestrook te maken in voornoemde straten in de ‘tegenrichting’. Hij stelt voor om te
starten met de fietsstraat in de Vrijheid en de Arendonkse burger op te voeden en zich daar naar te
gedragen. Als dat zijn nut heeft bewezen, is er misschien een draagvlak om het ergens anders ook te
doen.
Benny Maes stelt dat hij tevreden is dat er consensus is over de Schoolstraat. De veiligheid van de
fietsers weegt zwaarder door dan de lastigheid van de autobestuurder. Er zijn een aantal flankerende
maatregelen nodig. Laat het de eerste stap zijn om de veiligheid te verhogen.

Stemming op het agendapunt
Afgekeurd door de gemeenteraad met
- 5 stem(men) voor: Tom Claessen; Davy Cools; Gunther Hendrickx; Benny Maes; Karolien Verbeek
- 18 stem(men) tegen: Rob Blockx; Luc Bouwen; Alek Dom; Marina Gys; Kristof Hendrickx; An
Hermans; Leny Noboa; Rik Nys; Rudy Panis; Joke Segers; Gunter Spapen; Jef Van Steenbergen;
Bianca Verachtert; Kenny Viskens; Mariska Vogels; Boud Westhof; Joannes Wijnen; Michiel Wils

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad geeft principiële goedkeuring om, bijkomend aan beslissing 2019_CBS_00080 van
het college van Burgemeester en Schepenen de straten Hovestraat, Wezenstraat en Schoolstraat om
te vormen tot een fietsstraat.

Artikel 2
Het college van burgemeester en schepenen krijgt opdracht om het studiebureau Vectris van deze
principiële beslissingen op de hoogte te brengen en het studiebureau te belasten met bijkomende
opdrachten noodzakelijk om een eindadvies/studie met probleemstelling, zoals bepaald in beslissing
2019_CBS_00080 van het college van burgemeester en schepenen, op te maken.
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Aanvullende dagorde op vraag van sp.a-Groen: Voorstel
om alliantiepartner te worden bij Statiegeldalliantie Goedkeuring
AFGEKEURD

Motivatie
Aanleiding en context
Arendonk wordt geconfronteerd met heel wat zwerfvuil langs de wegen. Ondanks preventieve en
opruimacties vanuit de gemeente en inwoners blijft het probleem van zwerfvuil bestaan.
Van 16 tot 31 maart loopt de Grote Lenteschoonmaak van Mooimakers.be. Ook Arendonk heeft een
flink aantal vrijwilligers die zich in het kader van Mooimakers.be of vanuit een los engagement
inzetten voor een gemeente zonder zwerfvuil.
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Argumentatie
Om het probleem van zwerfvuil structureel aan te pakken is een gedragsverandering noodzakelijk. Het
invoeren van statiegeld voor blikjes en grote en kleine plastic flessen is hiervoor een goed middel.
Op dit moment zijn plastic flesjes en blikjes verantwoordelijk voor 40% van het zwerfvuil. De
invoering van statiegeld op plastic flessen en blik is volgens sp.a-Groen een goede manier om een
gedragswijziging te bewerkstelligen.
De Statiegeldalliantie bundelt de krachten van verenigingen, bedrijven, lokale overheden en elke
andere organisatie die zwerfafval beu is. De Statiegeldalliantie roept de regeringen in België en
Nederland op om structurele en eerlijke oplossingen door te voeren in de vorm van statiegeld op alle
plastic drankflessen en drankblikjes.
Karolien Verbeek licht toe. Het punt van zwerfvuil is actueel. Plastic flesjes en blikjes maken ongeveer
40% uit van het zwerfvuil. Als gemeente kan daar iets aan gedaan worden. Dat kost middelen en
inspanningen. Ook de gewesten kunnen er iets aan doen. Er is een statiegeldalliantie. De gemeente
kan er lid van worden en mee de vraag ondersteunen aan de gewesten om statiegeld te heffen op
plastic flessen en blikjes zodat burgers geactiveerd worden om de flesjes en blikjes in te leveren op
bepaalde punten. Er zijn verschillende regio’s en landen waar het statiegeld ingevoerd werd. Het blijkt
te werken. Het percentage aan zwerfvuil werd verminderd.
De burgemeester reageert als volgt:
Ten eerste willen we duidelijk stellen dat het gemeentelijk politiek niveau geen enkele
beslissingsbevoegdheid heeft over dit onderwerp. En dat je helemaal geen lid hoeft te zijn van één of
andere alliantie om hierover een mening te vormen.
Ten tweede stellen we ons op dit moment vragen over doelstellingen en vooral resultaten van deze
maatregelen. Veel perceptie die er goed uitziet, weinig werkelijke cijfers en resultaatsgerichtheid.
De echte problematiek is zwerfafval, het afval dat mensen bewust of onbewust achterlaten op
plaatsen die daar niet voor bestemd zijn. Het leidt tot beeldvervuiling van straten en buurten, het tast
het milieu aan. Omdat plastic zwerfafval niet uit zichzelf afbreekt, blijft het vaak tientallen jaren in het
milieu aanwezig met alle gevolgen van dien voor dieren, om nog niet te spreken over de microplastics,
die door hun geringe vorm nog schadelijker zijn.
Het grootste gedeelte van zwerfvuil wordt in Vlaanderen opgeruimd door de gemeenten via
veegmachines, sommigen met straatvegers, maar ook het legen van straatvuilnisbakken. Daarnaast
uiteraard ook door vrijwilligers!
Op dit moment levert het FostPlus-systeem met de inzameling van diverse verpakkingsmaterialen in
de blauwe zak, huis-aan-huisinzameling van papier en karton en de inzameling van glas zeer goede
resultaten op (bij de beste in Europa). Het sorteren van afval is zeer goed ingeburgerd, zowat 95%
van de Belgen sorteert zijn afval.
De vraag naar statiegeld heeft specifiek betrekking op éénmalige drankverpakkingen (in blik, petflessen …). Deze drankverpakkingen mogen nu reeds in de blauwe zak. De toekomstige verruiming
van de sorteerboodschap van PMD naar P+MD (alle plastics) heeft geen impact op
drankverpakkingen.
Door de invoering van statiegeld verwacht men dat de éénmalige drankverpakkingen niet langer in
het zwerfvuil zullen terecht komen.

88/91

Op basis van de huidige samenstelling van het zwerfvuil in Vlaanderen gaat het over een maximaal
effect van ca. 30% van het gewicht of ca. 40% volume aan zwerfvuil in Vlaanderen. Twee
bemerkingen over dit percentage:
 Dit percentage is afkomstig van een proefproject uit één gemeente, namelijk Mol, uitgevoerd
in 2014. Uit recente studies blijkt echter dat de samenstelling en hoeveelheid van zwerfvuil
enorm afhankelijk is van de locatie. In een winkelstraat zal bijvoorbeeld 70% bestaan uit
sigarettenpeuken, terwijl daar slechts 1,5% drankenverpakkingen te vinden zijn. Langs drukke
autowegen zijn dan weer meer drankenverpakkingen te vinden tot 12,6%. Hoe de gemeente
Mol dan aan die 40% komt en waarom men dit dan als norm neemt, is me een raadsel.
 Hoeveel hiervan afkomstig zijn van buitenlandse blikjes is niet duidelijk en is ook niet
geweten. En laat duidelijk zijn dat deze buitenlandse blikjes en flessen niet in aanmerking
komen voor het statiegeld. Ik daag iedereen uit om eens met afvalgrijper en vuilniszak op pad
te gaan, bijvoorbeeld op het industrieterrein en aan de nieuwe oprit naar de snelweg, ik
garandeer jullie dat deze blikjes en flessen niet voor statiegeld in aanmerking zullen komen.
Dat het percentage van buitenlandse blikjes en flessen in grensgemeentes hoger ligt is eenvoudig te
verklaren door de prijs die wij moeten betalen in vergelijking met onze omliggende landen. Zo liggen
de overheidslasten (verpakkingsaccijnzen en de suikertaks) op een grote fles water 88% lager in
Frankrijk, zelfs 91% lager in Luxemburg. Voor frisdrank liggen deze 54% lager in Nederland, 61%
lager in Frankrijk en 96% lager in Luxemburg.
En in een gemiddelde nachtwinkel is zo’n 50% van de drank afkomstig uit het buitenland (al dan niet
legaal). Als consument ben je hier niet altijd van op de hoogte.
Daarnaast zal het statiegeldsysteem op zichzelf ook een kost inhouden. Naast het statiegeldbedrag an
sich, zijn er uiteraard ook administratieve en logistieke lasten bij onze ondernemers. De kosten zullen
ongetwijfeld doorgerekend worden naar de consument, waardoor het prijsverschil met de omliggende
landen nog groter worden, waardoor de bewoners van grensgemeentes nog meer in de verleiding
zullen komen om in het buitenland te gaan winkelen.
Laten we duidelijk zijn en daarover zijn we het eens, dat zwerfvuil een belangrijk probleem is. Daarom
hebben we vanuit het politiecollege in ons Zonaal Veiligheidsplan zwerfvuil als belangrijke
aandachtspunt naar voor geschoven. Het levert niet alleen milieuhinder en visuele hinder op, het
zadelt lokale besturen op met belangrijke kosten. Drankverpakkingen vormen een heel zichtbaar deel
van het zwerfvuil door de vaak opvallende verpakking.
En een statiegeldsysteem zal er ongetwijfeld toe leiden dat een aantal mensen de blikjes en flesjes
niet meer zomaar weggooien, of dat anderen ze juist gaan oprapen om het geld te innen (op
voorwaarde de petflessen en blikjes niet zijn samengeduwd).
De vraag is echter of de baten van statiegeld opwegen tegen de kosten en of het in verhouding zo’n
grote winst zal generen in het recyclagepercentage ten opzichte van de huidige situatie.
Op dit moment wordt door ons goed werkend PMD-systeem reeds 98% van de blikjes gerecycleerd
(dit is een percentage inclusief het verbranden en de verkoop als oud ijzer) en 84% van de PETflessen.
En zal de invoering van zo’n statiegeldsysteem besparingen op andere vlakken met zich meebrengen?
In een overleg met IOK Afvalbeheer is duidelijk geworden dat de invoering van statiegeld
organisatorisch een neutraal gegeven is. IOK Afvalbeheer zal steeds de ophaalcapaciteit aanpassen
aan de actuele hoeveelheden, voor de sortering wordt er samengewerkt met externe partijen. Voor
IOK Afvalbeheer zouden in de toekomst bepaalde combinaties eventueel wel mogelijk zijn,
bijvoorbeeld P+MD in combinatie met statiegeld voor (specifieke) drankverpakkingen van een bepaald
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volume. Ook in Noorwegen is er een combinatie van de twee systemen. Maar dit is geen besparing in
uitgaven voor de gemeentes ten aanzien van IOK Afvalbeheer?
Dus nogmaals onze bedenking: zullen de baten opwegen tegenover de kosten?
Tot slot wil ik nog meegeven dat het debat over het al dan niet toetreden tot de statiegeldalliantie ook
reeds werd gevoerd binnen de Raad van Bestuur van IOK en IOK Afvalbeheer in het voorjaar 2018. Er
werd op dat moment geen éénsluidend advies geformuleerd. Ten opzichte van het voorjaar 2018 zijn
er ondertussen op Vlaams niveau wel een aantal belangrijke beslissingen genomen:
 In juli 2018 keurde de Vlaamse Regering de nota ‘verpakkingsbeleid en zwerfvuilbeleid 2.0’
goed. Specifiek voor zwerfvuil worden de acties via ‘Mooimakers’ verdergezet en waar
mogelijk nog geïntensifieerd.
 Inzake statiegeld werd beslist: ‘Eind 2023 wordt opnieuw geëvalueerd. Indien de
doelstellingen nog steeds niet significant gehaald worden, zal de sector gevraag worden om
statiegeld te organiseren of een veralgemeend beloningssysteem in te voeren.’
 In december 2018 keurde de IVC (interregionale verpakkingscommissie) de nieuwe erkenning
voor Fost Plus goed voor een periode van vijf jaar (2019-2023) met de invoering van P+MD
(inclusief alle drankverpakkingen) als één van de belangrijkste onderdelen.
Collega’s, ik denk niet dat statiegeld de zwerfvuilproblematiek zal oplossen. Wel een doorgedreven
mentaliteits- en gedragsverandering via sensibilisering, structurele maatregelen en handhaving. Dit
vraagt tijd en herhaling, maar resulteert in een duurzame oplossing. Bovendien focust het niet enkel
op drankverpakkingen, maar ook op sigarettenpeuken, snoeppapiertjes en andere types zwerfvuil.
De Mooimakers-campagne, waar velen van onze gemeenten en ook IOK sterk op inzetten, is daar een
voorbeeld van. In onze gemeente zijn we hier vorig jaar ook mee begonnen en we zien dat dit heel
veel mensen, scholen en verenigingen in beweging zet. Dat juich ik toe.
Karolien Verbeek stelt dat grote bedrijven, zoals bv. coca cola, die kosten wel kunnen dragen. Tussen
16 en 31 maart is er de lenteschoonmaak van ‘Mooimakers’. Sensibiliseren alleen werkt niet. Er
moeten structurele maatregelen komen. De kosten moeten niet bij de consument gelegd worden.
De burgemeester stelt dat er landen zijn die geen ander systeem hebben dan het systeem van
statiegeld om de petflessen en de blikjes te verzamelen en te recycleren. Zij hebben geen systeem
zoals wij dat in België kennen. Wij hebben een goed werkend systeem.
Tom Claessen stelt dat dient vastgesteld dat de problematiek van zwerfvuil niet opgelost geraakt. Het
is belangrijk als gemeente om een signaal te geven dat we de initiatieven steunen. We willen dat er
een structurele oplossing komt.
De burgemeester stelt dat het een utopie is om te geloven dat de problematiek van zwerfvuil opgelost
wordt met de statiegeldalliantie.
Luc Bouwen stelt dat de problematiek van het zwerfvuil niet opgelost geraakt met slechts een
maatregel. Statiegeld invoeren is één maatregel. Er moeten verschillende maatregelen genomen
worden. We stellen vast dat het gedrag niet wordt aangepast. Hij stelt dat er begeleidende
maatregelen moeten genomen worden zoals beschreven in de nota van OVAM van juli 2018.
Joan Wijnen pleit voor een doorgedreven mentaliteitsverandering.
Karolien Verbeeck stelt dat het zwerfvuil laten opruimen de burger meer kost dan ingeval er statiegeld
wordt geheven.
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Benny Maes stelt dat het inderdaad geen gemeentelijke bevoegdheid betreft. Er zijn verschillende
standpunten aangaande deze problematiek binnen de eigen fractie. Vandaar dat de fractie zich
onthoudt.

Stemming op het agendapunt
Afgekeurd door de gemeenteraad met
- 9 stem(men) voor: Rob Blockx; Luc Bouwen; Tom Claessen; Alek Dom; Gunther Hendrickx; Rik Nys;
Joke Segers; Karolien Verbeek; Michiel Wils
- 12 stem(men) tegen: Marina Gys; Kristof Hendrickx; An Hermans; Leny Noboa; Rudy Panis; Gunter
Spapen; Jef Van Steenbergen; Bianca Verachtert; Kenny Viskens; Mariska Vogels; Boud Westhof;
Joannes Wijnen
- 2 onthouding(en): Davy Cools; Benny Maes

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad beslist om alliantiepartner te worden bij de Statiegeldalliantie. Op die manier geeft
de gemeente Arendonk het signaal dat statiegeld een cruciaal onderdeel is van de oplossing voor het
zwerfvuilprobleem.
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Tussenkomsten
Tom Claessen gaat niet akkoord met de gevolgde werkwijze i.v.m. de aanduiding van de verschillende
vertegenwoordigers. Dat had beter kunnen aangepakt worden. Wij hebben daar geen info over
ontvangen.
De algemeen directeur stelt dat dit niet correct is. Tijdens de vergadering met de fractievoorzitters
werd door hem gesteld dat – in tegenstelling tot het verleden – alleen vertegenwoordigers voor de
algemene vergadering kunnen voorgedragen worden en dat er geen zitjes te bekomen zijn in de
raden van bestuur. Er werd door hem ook gesteld dat er geen zitjes zijn voor de oppositie, met
uitzondering voor wat betreft Erfgoed Noorderkempen en de WZGA. Dat is ook per mail
gecommuniceerd met de fractievoorzitters.
Gunther Hendrickx stelt dat zij zich kandidaat hadden kunnen stellen. Hij geeft toe dat het theoretisch
is. Ze zouden niet verkozen zijn.
De algemeen directeur stelt dat dit theoretisch ook effectief had gekund. Vandaar de stembrieven met
telkens 23 kandidaten.
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