Gemeenteraad
Zittingsverslag

Zitting van 8 april 2019

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,
raadslid; de heer Gunther Hendrickx, raadslid; de heer Davy Cools, 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
Verontschuldigd
de heer Gunter Spapen, raadslid

De voorzitter opent de openbare zitting

OPENBARE ZITTING
Dienst interne organisatie
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Notulen en zittingsverslag gemeenteraad 11 maart 2019
- Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Tussenkomsten
Davy Cools feliciteert, naar aanleiding van de nakende “secretaressendag”, de algemeen directeur en
zijn team met de opmaak telkenmale van correcte notulen van de zittingen van de gemeenteraad.
Hij doet opmerken dat het lijkt alsof dagordepunten die finaal werden afgekeurd, toch werden
goedgekeurd.
De algemeen directeur verduidelijkt dat de intentie van de gemeenteraad tot goedkeuring dan wel
afkeuring van een dagordepunt blijkt uit de titel, het stemgedrag en de overwegingen pro dan wel
contra. Het systeem van Parnassus laat moeilijk toe om het op een andere wijze te formuleren.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit
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Presentiegeld raadsleden - Vaststelling

1/17

GOEDGEKEURD

Motivatie
Aanleiding en context
In het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en in het huishoudelijk reglement van de
OCMW-raad is vastgelegd voor welke vergaderingen de raadsleden presentiegeld ontvangen. Het
bedrag van het presentiegeld wordt vastgesteld bij afzonderlijk raadsbesluit. De gemeenteraad moet
dit bedrag bepalen binnen de grenzen vastgesteld door de Vlaamse Regering.
Juridische grond
 Decreet lokaal bestuur, artikel 17 en artikel 73
 Besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 2018 houdende het statuut van de lokale
mandataris, artikel 15 tot en met 18
 Besluit van de gemeenteraad van 11 maart 2019 houdende vaststelling huishoudelijk
reglement gemeenteraad, artikel 37
 Besluit van de OCMW-raad van 11 maart 2019 houdende vaststelling huishoudelijk reglement
OCMW-raad, artikel 37
Argumentatie
De gemeenteraad moet het bedrag van het presentiegeld vastleggen binnen de grenzen vastgesteld
door de Vlaamse Regering, nl. minimaal € 28,57 en maximaal 124,98 euro tegen 100 % (gekoppeld
aan spilindex 138,01). Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om (net als vorige
legislatuur) het maximale bedrag toe te kennen. Het geïndexeerde maximum bedraagt op vandaag €
213,33.

Financiële informatie
Financiële en beleidsinformatie
Ramingnummer 2019140373
Budgetsleutel 2019/6200001/B1/0100 - Presentiegelden van de gemeentemandatarissen/Politieke
organen
Beschikbaar krediet € 73 800
Deze raming omvat de presentiegelden voor de gemeente- en OCMW-raadsleden en voor de leden
van het bijzonder comité voor de sociale dienst.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
Met ingang van 1 januari 2019 wordt aan de raadsleden presentiegeld toegekend overeenkomstig
artikel 37 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en artikel 37 van het huishoudelijk
reglement van de OCMW-raad.

Artikel 2
Het presentiegeld bedraagt € 124,98. Dat bedrag wordt gekoppeld aan de spilindex 138,01.

2/17
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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.
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.
Na voordracht door het college van burgemeester en schepenen werden Kenny Viskens en Gunter
Spapen door de gemeenteraad van 11 maart 2019 aangeduid als vertegenwoordiger en
plaatsvervangend vertegenwoordiger op de (buitengewone) algemene vergaderingen.
Kenny Viskens werd door de algemene vergadering van 19 maart 2019, voor een duur van 6 jaar tot
aan de eerste algemene vergadering in 2025, benoemd tot lid in de raad van bestuur en kan daardoor
geen vertegenwoordiger zijn in de (buitengewone) algemene vergaderingen.
Overeenkomstig artikel 11 van de statuten van IKA kunnen 15 kandidaat-bestuurders voordragen en
benoemd worden. Hierbij moet rekening gehouden worden met de genderbepalingen zoals opgelegd
door het artikel 434 van het Decreet over het Lokaal Bestuur, dat stelt dat maximaal twee derden van
de leden van hetzelfde geslacht mag zijn.
De gemeente kan op basis van bovenlokaal overleg een bestuurder voordragen
Het college van burgemeester en schepenen draagt volgende kandidaten voor:
 Gunter Spapen, N-VA, vertegenwoordiger
 Jef Van Steenbergen, N-VA, plaatsvervangend vertegenwoordiger

Besluit
3/17

Artikel 1
De gemeenteraad bevestigt de voordracht en neemt kennis van de benoeming tot lid van de raad van
bestuur van Kenny Viskens door de algemene vergadering van 19 maart 2019, voor een duur van 6
jaar tot aan de eerste algemene vergadering in 2025.

Artikel 2
De gemeenteraad duidt Gunter Spapen, gemeenteraadslid, Vrijheid 63 bus 5, 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 2
- 20 stem(men) voor
- 2 stem(men) tegen
Artikel 3
De gemeenteraad duidt Jef Van Steenbergen, gemeenteraadslid, Voorhoofd 4, 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 3
- 21 stem(men) voor
- 1 stem(men) tegen
Artikel 4
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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Beheerscomité GiD PBW - vernieuwing mandaten Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Motivatie
Aanleiding en context
Op 25 maart 2019 ontving het gemeentebestuur een brief van IOK over de vernieuwing van de
mandaten in het beheerscomité GiD PBW.
In het koninklijk Besluit van vergunning van 13 juni 2018 wordt voor de werking van de
Gemeenschappelijke Interne dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (GiD PBW) voorzien
in een beheerscomité. Naast gemeenten participeren ook OCMW's, politiezones, hulpverleningszones,
intergemeentelijke verenigingen en andere hieraan gerelateerde openbare rechtspersonen aan de Gid
PBW.
In het beheerscomité is elk participerend bestuur vertegenwoordigd door een afgevaardigde.
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Binnen het beheerscomité wordt een dagelijks bestuur gevormd. Voor het mandaat binnen het
dagelijks bestuur dient door de gemeente geen aparte afvaardiging te worden voorzien.
Het beheerscomité vergadert 1 keer per jaar, het dagelijks bestuur 3 keer per jaar.
De samenstelling en werking van zowel het beheerscomité als het dagelijks bestuur is vastgelegd in
een reglement van inwendige orde.
Er wordt geen presentiegeld voorzien.
Argumentatie
Naar aanleiding van de vernieuwing van de gemeenteraden moet er een gemeentelijke
vertegenwoordiger worden aangeduid voor het beheerscomité GiD PBW.
Conform artikel 2.3. van voormeld KB betreft het een persoon die belast is met het dagelijks beheer
van het betreffende bestuur. Het dagelijks bestuur van een gemeente/OCMW behoort tot het college
van burgemeester en schepenen/vast bureau.
Omwille van de integratie van OCMW- en gemeentebestuur wordt 1 beheerder aangesteld namens
zowel het gemeentebestuur als het OCMW-bestuur. Dit betekent concreeet dat er namens de
gemeente 1 vertegenwoordiger wordt afgevaardigd.
Het college van burgemeester en schepenen draagt volgende kandidaat voor: Kristof Hendrickx, N-VA

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

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad duidt Kristof Hendrickx, burgemeester, Wezenstraat 20, 2370 Arendonk, aan als
vertegenwoordiger in het beheerscomité GiD PBW.

Artikel 2
Dit besluit wordt overgemaakt aan IOK, Antwerpseweg 1, 2440 Geel.

Dringende Geneeskundige Hulp
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DGH: aanpassing grondreglement - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Tussenkomsten
Gunther Hendrickx vraagt hoe het bestuur de evolutie ziet.
De burgemeester antwoordt dat de verandering van het uurrooster een gelijkschakeling betreft met
wat de meeste brandweerdiensten doen. Er is een proefperiode. We geloven dat dit de werking van
de dienst ten goede zal komen, tezamen met de eerdere beslissing van de gemeenteraad om een
vijfde beroepskracht aan te stellen in functie van de verhoging van de expertise.
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Gunther Hendrickx vraagt of er in de toekomst zal gedacht worden aan een verhuis van de locatie en
een eventuele samenwerking met de brandweer.
De burgemeester antwoordt dat er federaal veel discussie is over de ziekenwagendienst. Blijft het een
overheidsdienst of wordt de dienst geprivatiseerd? Daaromtrent is lokaal geen inspraak.
Hulpverleningszone Taxandria wil dit gezamenlijk bekijken.
Inzake huisvesting, is er een traject van mogelijke verbouwing aan de brandweerkazerne, inclusief de
huisvesting van de DGH. Dat traject loopt nog verder. Thans wordt gekeken naar het pand naast het
gebouw van Rode Kruis-DGH in de Hovestraat om de dienst DGH te huisvesten. Dat traject wordt
kortelings afgerond.
Gunther Hendrickx doet opmerken dat het pand eigendom is van de gemeente en fungeert als
doorgangswoning. Hebben we een alternatief?
De burgemeester antwoordt dat er inderdaad een alternatief is. Dat dossier moet rond zijn, vooraleer
er zal verhuisd worden.
Gunther Hendrickx vraagt of het niet beter is om te zoeken naar een structurele goede oplossing voor
de huisvesting van de brandweer op een andere locatie.
De burgemeester antwoordt dat de ideeën daaromtrent nog steeds niet gewijzigd zijn.

Motivatie
Aanleiding en context
Een aantal zaken in het huidige grondreglement dienen aangepast te worden.
Juridische grond
Grondreglement goedgekeurd door de gemeenteraad van juni 2017
Argumentatie
Volgende onderwerpen binnen het grondreglement dienen aangepast te worden:
Momenteel wordt er tijdens de week voornamelijk gewerkt met shiften van 8 uur. We willen binnen de
dienst overschakelen naar uurroosters op basis van 12 uur in plaats van 8 uur. Dit te beginnen met
een proefperiode van 6 maanden.
Door de aanpassing van de uurroosters dient er ook een aanpassing van de vergoedingen te
gebeuren. Er wordt een vergoeding voorzien voor vrijwilligers die de blok 's avonds tussen 18.00 uur
en 22.00 uur invullen omdat dit een moeilijk in te vullen blok gaat zijn. Tevens wordt de vergoeding
voor de personen die 's nachts thuiswacht doen aangepast. Momenteel was die dezelfde als een
ambulancier die inslaapt.
Tijdens de vorige vraag naar kandidaat-adjunct-diensthoofden is er geen kandidaat gevonden die
voldoet aan de gestelde voorwaarden. De voorwaarden voor adjunct-diensthoofd worden daarom
versoepeld.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit
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Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad keurt het bijgevoegde grondreglement gemeentelijke dienst voor dringende
geneeskundige hulpverlening goed.

Artikel 2
Het nieuwe reglement gaat in vanaf 1 mei 2019.

Dienst grondgebiedzaken
6
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Woonkrediet Antwerpen-Kempen-Limburg NV vertegenwoordigers - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Motivatie
Aanleiding en context
De gemeente is aandeelhouder van Woonkrediet Antwerpen-Kempen-Limburg NV.
Argumentatie
Naar aanleiding van de vernieuwing van de gemeenteraden moet er een gemeentelijke
vertegenwoordiger worden aangeduid voor Woonkrediet Antwerpen-Kempen-Limburg NV.
Het college van burgemeester en schepenen stelt volgende kandidaten voor:
 Kenny viskens, N-VA, vertegenwoordiger
 Marina Gys, N-VA, plaatsvervangend vertegenwoordiger

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad duidt Kenny Viskens, schepen, Wolvenstraat 33, 2370 Arendonk, aan als
vertegenwoordiger van de gemeente voor alle gewone en buitengewone zittingen van de algemene
vergadering van Woonkrediet Antwerpen-Kempen-Limburg NV tot het einde van de huidige legislatuur
van de gemeenteraad.

Stemming op artikel 1
- 20 stem(men) voor
- 2 stem(men) tegen
Artikel 2
De gemeenteraad duidt Marina Gys, schepen, Aartrijtstraat 6A, 2370 Arendonk, aan als
plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente voor alle gewone en buitengewone zittingen
van de algemene vergadering van Woonkrediet Antwerpen-Kempen-Limburg NV tot het einde van de
huidige legislatuur van de gemeenteraad.
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Stemming op artikel 2
- 21 stem(men) voor
- 1 stem(men) tegen
Artikel 3
Dit besluit wordt overgemaakt aan Woonkrediet Antwerpen-Kempen-Limburg NV, Bankloopstraat 19
te 2250 Olen.
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Aanvullende dagorde op vraag van sp.a-Groen: Motie
conflictvrije kruispunten - Goedkeuring
AFGEKEURD

Motivatie
Aanleiding en context
Een aantal recente ongevallen en bijna-ongevallen in onze gemeente illustreren het gevaar van een
niet-conflictvrije verkeerslichtenregeling op de gewestwegen in onze gemeente.
Argumentatie
Fractie sp.a-Groen stelt voor om ten behoeve van verkeersveiligheid van vooral de zwakke
weggebruiker, maar bij uitbreiding alle weggebruikers, op korte termijn te streven naar een
conflictvrije instelling van de verkeerslichten in onze gemeente.
Gunther Hendrickx licht toe.
Luc Bouwen stelt dat het standpunt wordt gedeeld dat zoveel als mogelijk conflicten moeten
vermeden worden tussen verschillende soorten weggebruikers maar ook tussen dezelfde soort van
weggebruikers, dus niet alleen tussen autoverkeer en zwakke weggebruikers. Het heeft vooral te
maken met conflicten tussen doorgaand en afslaand verkeer.
Het betreft beleid in uitvoering. Er is geen noodzaak tot oprichting van een werkgroep. Er is thans nog
geen mobiliteitsraad. Er is wel een intern mobiliteitsoverleg. AWV komt niet naar de gemeente. AWV
heeft een eigen organisatie, bepaaldelijk de ”PCV”. Daar worden punten geagendeerd met betrekking
tot verkeerslichten, bijvoorbeeld de verkeerslichten aan de Hoge Mauw.
Luc Bouwen vraagt wat wordt bedoeld met “conflictvrij”?
Ingeval van volledig “conflictvrij”, staat men zeer lang stil.
Er zijn ook een aantal milderende voorwaarden zoals het opstellen van de fietsers aan een stopstreep
vóór de auto’s.
Op deze wijze zijn de fietsers beter zichtbaar.
Gunther Hendrickx stelt dat als AWV mee rond de tafel zit men voorrang geeft aan gemotoriseerd
verkeer. AWV zou best tot andere inzichten komen. Ook onze fractie heeft geen pasklaar antwoord.
Het verkeer zal dienen te gebeuren tegen een lagere snelheid, zoniet zullen we blijvend
geconfronteerd worden met ongevallen. Het “wachten” zal geaccepteerd worden als het ten goede
komt van de veiligheid.
Luc Bouwen stelt dat het zal geagendeerd worden op het intern mobiliteitsoverleg. We willen aan het
intern mobiliteitsoverleg voorleggen welke vragen met betrekking tot die drie kruispunten dienen

8/17

geformuleerd te worden om het vervolgens voor te leggen aan de PCV. Hij wil er verslag over
uitbrengen op een latere vergadering.
De burgemeester stelt dat wat thans geagendeerd wordt, niet nieuw is voor het beleid. We zijn al
jaren in gesprek met AWV.
AWV is wegbeheerder. We hebben jaren gepleit voor de installatie van de verkeerslichten op twee
kruispunten. De uitvoering door AWV verloopt zeer traag.
Tom Claessen doet opmerken dat zonder deadline zaken worden vooruitgeschoven.

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

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad beslist om binnen de mobiliteitsraad een werkgroep 'slimme, conflictvrije
kruispunten' bijeen te roepen, samengesteld uit vertegenwoordigers van het gemeentebestuur, de
politie en het Agentschap Wegen en Verkeer.

Artikel 2
Deze werkgroep streeft naar snelle resultaten op korte termijn en heeft als concrete opdracht een
actieplan uit te werken om de kruispunten die geen conflictvrije verkeerslichtenregeling hebben Huiskens-Hoge Mauw, Bergen-Schutterstraat-Kloosterbaan en Kapel Wampenberg - zo snel mogelijk
volledig conflictvrij te maken.
Artikel 3
Deze werkgroep rapporteert uiterlijk in de gemeenteraad van oktober 2019 aan de gemeenteraad
over de concrete resultaten van haar opdracht.
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Aanvullende dagorde op vraag van sp.a-Groen: Voorstel
opname expert klimaat en energie in GECORO Goedkeuring
AFGEKEURD

Motivatie
Aanleiding en context
De GECORO (Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening) geeft advies aan de gemeenteraad
bij het opmaken van een ruimtelijk structuurplan en de ontwikkeling van concrete uitvoeringsplannen.
Verder verstrekt ze advies over stedenbouwkundige verordeningen en bezwaarschriften. Ten slotte
kan de GECORO advies geven over vergunningsaanvragen en, meer in het algemeen, over alles wat
te maken heeft met ruimtelijke ordening.
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Ruimtelijke ordening is een belangrijke sleutel in het klimaatbeleid van de gemeente. Beslissingen in
verband ruimtelijke ordening zullen later een impact hebben op duurzaamheid en CO2-uitstoot. Bij
beslissingen in verband met ruimtelijke ordening denken we dus best ook grondig na over de
mobiliteitsstromen in de ruime omgeving, over collectieve energievoorzieningen,
parkeermogelijkheden voor auto’s én fietsers, oplaadvoorzieningen ...
Het is daarom belangrijk om alle beslissingen over ruimtelijke ordening, wonen, stedenbouwkundige
vergunningen te toetsen aan klimaatdoelstellingen en energie-efficiëntie.
De huidige GECORO is als volgt samengesteld:
 4 deskundigen
 9 vertegenwoordigers van de belangengroepen in de gemeente. De belangengroepen hebben
naast een effectief lid ook een plaatsvervanger afgevaardigd in de adviesraad.
 1 vaste secretaris
 1 vertegenwoordiger per fractie in de gemeenteraad
Argumentatie
Omwille van de link tussen beslissingen inzake ruimtelijke ordening en toekomstige klimaat- en
duurzaamheidseffecten is het belangrijk om alle beslissingen over ruimtelijke ordening, wonen en
stedenbouwkundige vergunningen te toetsen aan klimaatdoelstellingen en energie-efficiëntie.
Binnenkort zal de GECORO opnieuw samengesteld worden. Om de klimaatambities van de gemeente
Arendonk waar te maken is het belangrijk te garanderen dat in de GECORO de voorliggende dossiers
ook vanuit het standpunt van klimaat en energie bekeken worden.
Tom Claessen licht toe.
Kenny Viskens stelt dat klimaat en energie zeer belangrijk zijn.
De verschillende adviesraden werden kritisch bekeken. Aan de gemeenteraad van mei zal een voorstel
worden voorgelegd met betrekking tot de geledingen en het aantal deskundigen. Er is een voorstel
om een omgevingsraad te installeren. Er moeten voldoende deskundigen zijn met een diverse
achtergrond. Hij gaat niet akkoord om specifiek een plaats voor te behouden voor een deskundige
met een specifieke achtergrond inzake energie en milieu.
Het risico bestaat immers dat er dan geen kandidaturen zijn.
Tom Claessen stelt dat hij in een programma van een politieke partij van de meerderheid heeft
gelezen dat er wel iemand specifiek voor toegankelijkheid zal opgenomen worden in de GECORO.
Kenny Viskens stelt dat het in zijn totaliteit zal bekeken worden in functie van een zogenaamde “360°
blik”.
Tom Claessen stelt dat het niet eenvoudig zal zijn om verschillende experten rond de tafel te krijgen.
Hij vindt het beter dat de verschillende expertises worden gedefinieerd en dat men dan op zoek gaat
naar die verschillende expertises.
Kenny Viskens stelt dat bij de oproep duidelijk zal gesteld worden dat het niet louter gaat om een
deskundigheid inzake stedenbouw. Het aantal deskundigen zal worden opgetrokken. Hij roept de
raadsleden op om er mee voor te zorgen dat er kandidaturen zullen ingediend worden.

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

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad geeft principiële goedkeuring om bij de samenstelling van de nieuwe GECORO een
expert op te nemen met aantoonbare kennis en ervaring aangaande klimaat en energie.
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Aanvullende dagorde op vraag van sp.a-Groen: Motie
ondertekening verklaring van burgemeesters tegen
kinderarmoede - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Tussenkomsten
Karolien Verbeek licht toe.
Joke Segers stelt dat ze een gesprek heeft aangevraagd met Kind & Gezin. Die 17,08% is het totale
cijfer. Exclusief het asielcentrum bedraagt het cijfer 5%. De coalitie wil alle kinderen op het
grondgebied alle kansen geven.
Volgend jaar zal volgens Kind & Gezin dat cijfer 18% bedragen. In 2021 zal het cijfer spectaculair
dalen omdat de kansarmoede-index berekend wordt over drie jaar. Er is dus geen structurele stijging
van de kinderarmoede in Arendonk.
De ondertekening van de verklaring van de burgemeester tegen armoede wordt ondersteund. Het feit
dat de verklaring nog niet werd ondertekend, wil niet zeggen dat er niets gebeurt rond
kinderarmoede.
Onze coalitie heeft wel degelijk oog voor kansarme gezinnen.
Vorige legislatuur werden stappen gezet op verschillende vlakken, zowel op het vlak van huisvesting,
gezondheid, onderwijs, …
Inzake kinderopvang is er een zeer breed, inkomensgerelateerd aanbod. Men kan via het OCMW een
sociaal tarief bekomen. We hebben een mooi project tot activering van leefloongerechtigden met
focus op alleenstaande mama’s. Zo kunnen we de ouders integreren in de arbeidsmarkt en tegelijk de
kindjes een opvangplaats aanbieden. Negentien mama’s hebben dit traject doorlopen.
Inzake onderwijs zijn er onderwijscheques in het kader van de schoolrekeningen, boekbaby’s ter
leesbevordering en taalstimulatie, en de laptopbib.
Wat vrije tijd betreft, zijn er o.a. gezinsvriendelijke tarieven, een korting per kind ten laste,
vrijetijdspas tegen halve prijs, een grabbelpas met wekelijks twee gratis activiteiten.
Wil dit zeggen dat dit voldoende is? Dat heb ik niet gezegd. In ons beleidsplan staan nog een aantal
uitdagingen:
 Kwetsbare jongeren bij verenigingsleven betrekken door o.a. uniformen of
sportbenodigdheden tweedehands aan te bieden
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 Met de kinderopvanginitiatieven bekijken hoe we meer kansarme kinderen en kinderen uit het
asielcentrum kunnen toeleiden naar de kinderdagverblijven
 Sociaal Huis en de basisscholen zitten ook samen in overleg omtrent onbetaalde
schoolfacturen, ter detectie van kinderarmoede
 We hebben een sterke samenwerking met Kind & Gezin sinds enkele jaren. Er loopt al
ettelijke maanden een traject om het consultatiebureau van Kind & Gezin opnieuw een plaats
te kunnen geven in Arendonk teneinde op die manier een fysiek huis te kunnen realiseren
waar kansarme gezinnen een toegang vinden naar bredere hulpverlening. In 2020 zullen de
consultatiebureaus opnieuw ingedeeld worden
 Er is ook de Interlokale Vereniging Noorderkempen Werkt waar kinderarmoede één van de
prioriteiten is. Het is een samenwerkingsverband van zes gemeenten. Bedoeling is om een
overzicht te maken van de goede praktijken van de verschillende deelnemende gemeenten en
te leren van elkaar.

Karolien Verbeek stelt dat er nog altijd kinderen zijn die tussen de mazen van het net glippen. Dat is
uiteraard zeer jammer.
Tom Claessen stelt dat het Huis van het Kind een belangrijke rol kan spelen. We mogen ambitieus
zijn. We kunnen leren van gemeenten zoals Boom.
Joke Segers stelt dat het Huis van het Kind best kan opgehangen worden aan het binnenhalen van
een consultatiebureau van Kind & Gezin in Arendonk.

Motivatie
Aanleiding en context
De laatste jaren wordt er een stijging van het aantal personen in armoede vastgesteld. Er is ook een
stijgende vraag naar leeflonen en tegemoetkomingen. Daarnaast wordt er ook een stijging van het
aantal geboorten in kansarme gezinnen vastgesteld. (Omgevingsanalyse 2020 – inspiratienota p 16)
De kansarmoede-index (% geboorten in kansarme gezinnen over de laatste drie jaren) bedroeg in
Arendonk in 2016 13,2%. (Omgevingsanalyse 2020 – Profiel p 50) en lag daarmee hoger dan het
Vlaamse gemiddelde.
In 2017 steeg deze kansarmoede-index voor Arendonk naar 17,08% (Omgevingsanalyse 2020 –
Profiel p 51)
Tijdens de bespreking van de omgevingsanalyse bij de gemeenteraadsvergadering van maart 2019
stelde de schepen van gezin in verband met deze armoede-indexcijfers: ‘dat het cijfer van de
armoede-index enigszins moet genuanceerd worden gelet op het aandeel van het asielcentrum’
(ontwerp notulen GR 11 maart 2019), maar de omgevingsanalyse 2020 toont, naast een stijging van
de kansarmoede-index voor kinderen van niet-Belgische moeders, ook een duidelijke stijgende trend
van de kansarmoede-index voor kinderen van Belgische moeders. In deze laatste doelgroep zien we
bovendien jaar na jaar een structureel stijgende trend met zelfs 60% tussen 2014 en 2017
(Omgevingsanalyse 2020 – Profiel p 51).
De cijfers in bijlage tonen het belang en de urgentie aan van een gecoördineerde aanpak om armoede
in het algemeen en kinderarmoede in het bijzonder, structureel aan te pakken.
Argumentatie
De POD Maatschappelijke Integratie ontwikkelde de 'verklaring van burgemeesters tegen
kinderarmoede' om lokale overheden te betrekken rond de problematiek van kinderarmoede. De
ondertekening van de verklaring kan een aanzet vormen van een versterkte en coherente aanpak van
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kinderarmoede. Kinderarmoede doet zich niet enkel voor in een grootstedelijk kader. De
kansarmoede-index voor kinderen in Arendonk bedroeg 17,08 % in 2017, een stijging met 44 % t.o.v.
2014.
In het kader van het voortzetten en intensifiëren van de inspanningen om kinderarmoede te
bestrijden, stelt de fractie sp.a-Groen voor dat Arendonk de 'verklaring van burgemeesters tegen
kinderarmoede' ondertekent en zich engageert om verdere acties in dit verband te ondernemen

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

Besluit
Artikel 1
De gemeente Arendonk ondertekent de verklaring van burgemeesters tegen kinderarmoede.

Artikel 2
In het kader van de ondertekening van de verklaring van burgemeesters tegen kinderarmoede
engageert de gemeente Arendonk zich om de nodige acties te ondernemen om kinderarmoede in
onze gemeente terug te dringen.
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Aanvullende dagorde op vraag van sp.a-Groen: Voorstel
motie verkeersveiligheid kruispunt Hoge MauwKlotputten - Goedkeuring
AFGEKEURD

Motivatie
Aanleiding en context
De snelste en meest gebruikte fietsroute van Arendonk centrum naar industrieterrein Hoge Mauw
loopt via de Klotputten. Door de huidige inrichting van de Klotputten is de straat immers uitermate
geschikt voor fietsverkeer. Maar de verkeerssituatie op het kruispunt Klotputten-Hoge Mauw ter
hoogte van Hoge Mauw 130 resulteert in een erg verhoogd risico voor de fietser die de Klotputten
wenst te kruisen.
Argumentatie
Fractie sp.a-Groen stelt voor om ten behoeve van de verkeersveiligheid van de fietser de situatie op
het kruispunt Klotputten-Hoge Mauw nader te analyseren en indien nodig adviezen te formuleren ter
verbetering van de veiligheid van de fietser.
Tom Claessen licht toe.
Het betreft een gevaarlijk punt met beperkte zichtbaarheid en hoge snelheid. Hij pleit voor de
oprichting van een werkgroep met het oog op structurele verbeteringen teneinde de
verkeersveiligheid te verhogen.
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Luc Bouwen stelt dat er tijdens de vorige legislatuur contacten waren met mensen van de industrie en
van de vakbond ACV die het punt hebben aangekaart.
De fietsoversteek is wel zichtbaar, er is gemarkeerd op de weg, en er zijn verkeersborden. Er werden
fietssuggestiestroken geschilderd. Er is ook gesproken met de eigenaar van het aanpalend perceel.
De begroeiing is weggehaald. Er is een goed zicht. Hij ziet niet in wat er zou kunnen verbeterd
worden, behoudens het aanbrengen van de zogenaamde "ledkleeftoestelletjes" die flikkeren bij
duisternis. Hij wil het nog eens aankaarten op het intern mobiliteitsoverleg. Hij doet een oproep om
een concreet voorstel te doen.
Tom Claessen stelt voor om het samen in een werkgroep te bekijken.
Er zijn alleszins een aantal mogelijkheden, onder andere 3D-markering.
Luc Bouwen stelt dat het ook nog bijkomend zou kunnen voorgelegd worden aan het periodiek
overleg binnen de verkeerswerkgroep binnen “industrie Arendonk”.
Gunther Hendrickx stelt dat men op andere plaatsen in Vlaanderen, maar vooral in Nederland
creatiever omgaat met zulke situaties, onder andere via 3D markering en dambordmotieven.
De feedback is blijkbaar niet doorgekomen. De markeringen zijn niet afdoende en de nieuwe
markeringen zijn nog minder zichtbaar.
Volgens Luc Bouwen mag het kruispunt niet gedramatiseerd worden. Er zijn weinig kruispunten in
Arendonk waar er een dergelijk goed zicht is.
Gunther Hendrickx stelt dat de bezorgdheid van de mensen die het kruispunt gebruiken onder de
aandacht moet gebracht worden.

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

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad beslist om binnen de mobiliteitsraad een werkgroep 'kruispunt Hoge MauwKlotputten' bijeen te roepen, samengesteld uit vertegenwoordigers van het gemeentebestuur, de
politie, de Werkgroep Industrie Arendonk en twee ‘ervaringsdeskundigen’ die het fietstraject
regelmatig gebruiken.

Artikel 2
Deze werkgroep analyseert de huidige veiligheidssituatie van het kruispunt en formuleert eventuele
adviezen om het kruispunt veiliger te maken.

Artikel 3
Deze werkgroep rapporteert uiterlijk in de gemeenteraad van oktober 2019 over haar bevindingen.
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Aanvullende dagorde op vraag van Arendonk Positief:
Voorstel tot plaatsten van AED-toestel op site Biesputten
- Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Tussenkomsten
Benny Maes licht toe.
Marina Gys stelt dat zij pro AED toestellen is. De inventaris van de locaties van AED toestellen wordt
thans geactualiseerd.
Op 14 mei aanstaande wordt in samenwerking met de seniorenraad een AED-wandeling
georganiseerd. Onder begeleiding van het Rode Kruis worden twee wandelroutes georganiseerd. Er
wordt dan uitleg gegeven over de werking van AED toestellen. Het is een mooi initiatief.
Gunther Hendrickx vraagt waarom de AED- toestellen van de gemeentelijke basisschool Sint Jan en de
gemeentelijke basisschool Voorheide niet terug te vinden zijn in de toepasselijke app van het Rode
Kruis.
Marina Gys antwoordt dat zij navraag zal doen.
Benny Maes suggereert om de inventaris van AED toestellen toe te voegen op de toepasselijke
website van het Rode Kruis.

Motivatie
Aanleiding en context
Elke dag krijgen bijna 30 mensen in België een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Slechts 5 à 10%
overleeft dit. Wordt een slachtoffer binnen de eerste 3 tot 4 minuten gereanimeerd en krijgt het een
stroomstoot toegediend met een AED (automatische externe defibrillator), dan heeft het slachtoffer 60
à 70% overlevingskans. (bron: https://www.rodekruis.be/wat-doenwe/hulpverlening/opleidingen/project-hartveilig/)
Op 18 februari 2013 diende Arendonk Positief de vraag in bij het gemeentebestuur om van Arendonk
een “Hartveilige gemeente” te maken. Na overleg met het Rode Kruis werd hier positief op
geantwoord door de voltallige gemeenteraad. Ondertussen zijn er heel wat stappen gezet. Arendonk
telt reeds meerdere locaties waar een AED werd voorzien op privé en openbare locaties (basisschool
Sint-Jan Kerkstraat, basisschool Voorheide, zwembad, sportpark Heikant, Academie voor schone
Kunsten).
Argumentatie
Gezien het belang van de nabijheid van een AED-toestel lijkt het Arendonk Positief opportuun om een
AED-toestel te plaatsen op de site Biesputten. Dit geeft een snelle bereikbaarheid tot dit toestel vanuit
TC De Lusthoven, vanop de terreinen van de scouts, uit speelbos Congobos en terreinen LRV.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
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Artikel 1
De gemeente gaat over tot een aankoop van een AED-toestel.

Artikel 2
Dit toestel wordt geplaatst op een centrale openbaar toegankelijke plaats op de site Biesputten.
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Varia
BEHANDELD

Tussenkomsten
*Tom Claessen vraagt wat het standpunt is van het College van Burgemeester en Schepenen in het
woonproject van de Noorderkempen aangaande het klooster, bepaaldelijk met betrekking tot het
aantal parkeerplaatsen. Er zijn dienaangaande klaarblijkelijk drie voorstellen.
Kenny Viskens antwoordt dat het een "cohousingproject” betreft.
Van de beoogde doelgroep beschikt niet iedereen over een wagen.
In functie van het optimaal benutten van de beschikbare ruimte wordt gedacht aan een deelauto. De
verschillende pistes worden onderzocht.
Tom Claessen vraagt wat de rol is van het gemeentebestuur.
De burgemeester antwoordt dat de gemeente de vergunningverlenende overheid is. Het dossier loopt.
Er is nog geen concrete beslissing.
Luc Bouwen vult aan dat in een dergelijk groot woonproject deelauto’s een oplossing zijn, ook in een
landelijke gemeente als Arendonk, gericht ook op jonge gezinnen.
Tom Claessen stelt dat de gemeente zelf ook mee zou kunnen inschrijven in het deelwagenproject en
de deelwagen gebruiken als de wagen onvoldoende zou gebruikt worden. Hij is alleszins tevreden met
de duurzaamheidsreflex.
*Tom Claessen verwijst naar de collegezitting van 28 maart 2019 waarin kennis werd genomen van
het verslag van de sportraad van 4 maart 2019 en feliciteert de sportambtenaar en het bestuur met
de bekomen btw-ruling van € 316.000 in het dossier Heikant en zwembad.
*Tom Claessen verwijst naar het verslag van de sportraad van februari 2019 waarin te lezen staat dat
voor de leden van de sportraad de visie van het gemeentebestuur omtrent het sportpark niet duidelijk
is. Hij vraagt of eventueel een vergadering kan belegd worden ter verduidelijking. Misschien kan het
“cultuurnetevent” ter inspiratie dienen. Hij maakt van de gelegenheid gebruik om het bestuur te
feliciteren met dat event.
An Hermans stelt dat de raad van bestuur de prioriteitenlijst van de sportraad aan het bekijken is.
*Tom Claessen verwijst naar de brief van de Vlaamse overheid houdende de oproep tot participatief
werken “voor en door de gemeenteraad.” Er kunnen projecten ingediend worden tot 29 april. Hij wil
een initiatief nemen en samen met een aantal gemeenteraadsleden brainstormen over een mogelijk
project.
De voorzitter van de gemeenteraad wil het samen met de fractievoorzitters mee in handen nemen.
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*Benny Maes vraagt naar de intentie van schepen Joke Segers naar aanleiding van de verkiezingen
van 26 mei a.s. indien zij een mandaat zou kunnen opnemen.
Joke Segers antwoordt dat het standpunt van haar partij is dat er niet kan gecumuleerd worden met
een schepenambt.
De burgemeester stelt dat zijn partij het zeer zinvol vindt om de functie van burgemeester te
combineren met een parlementair mandaat, gelet op de mogelijke kennisuitwisseling.
Davy Cools wenst namens zijn fractie alle lokale mandatarissen die meedoen met de verkiezingen van
26 mei 2019 veel succes.
Tom Claessen vraagt of er een andere logica is voor de burgemeester dan voor een schepen.
De burgemeester antwoordt dat een dag 24 uur telt en dat die door hem autonoom worden ingevuld.
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