Gemeenteraad
Zittingsverslag

Zitting van 9 september 2019

Samenstelling
Aanwezig
de heer Rob Blockx, voorzitter; de heer Kristof Hendrickx, burgemeester; de heer Luc Bouwen,
schepen; mevrouw An Hermans, 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 Gunter Spapen, raadslid; de heer Rik Nys,
raadslid; de heer Jef Van Steenbergen, raadslid; de heer Boud Westhof, raadslid; de heer Alek Dom,
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 Kenny Viskens, schepen; mevrouw Leny Noboa, raadslid

De voorzitter opent de openbare zitting
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Notulen en zittingsverslag gemeenteraad 24 juni 2019 Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

OPENBARE ZITTING
Dienst interne organisatie
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Samenstelling raad van bestuur AGB Arendonk Vaststelling
GOEDGEKEURD

Motivatie
Aanleiding en context
De raad van bestuur van het AGB Arendonk moet naar aanleiding van de nieuwe legislatuur opnieuw
samengesteld worden.
De gemeenteraad is samengesteld uit 23 leden verdeeld over 5 partijen:
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N-VA: 10 zetels
CD&V: 6 zetels
sp.a - Groen: 3 zetels
Arendonk Positief: 2 zetels
VLAAMS BELANG: 2 zetels

Juridische grond
 Het besluit van de gemeenteraad van 16 december 2013: goedkeuring van de statuten en de
motivatienota voor de oprichting van het AGB
 De goedkeuring van Vlaams minister van bestuurszaken Geert Bourgeois van 14 april 2014
om het AGB Arendonk op te richten
 Decreet lokaal bestuur: art. 231, art. 244
 Statuten AGB Arendonk: Art. 13: samenstelling raad van bestuur
Argumentatie
De raad van bestuur van het AGB Arendonk moet naar aanleiding van de nieuwe legislatuur opnieuw
samengesteld worden.
Het schepencollege stelt voor om de raad van bestuur samen te stellen als volgt:






N-VA: 5 zetels
CD&V: 3 zetels
sp.a - Groen: 1 zetel
Arendonk Positief: 1 zetel
VLAAMS BELANG: 1 zetel

De politieke fracties dienen volgende kandidaturen in:
 N-VA:
o An Hermans
o Kenny Viskens
o Scott Verachtert
o Hilde Van der Vloedt
o Tom Cambré
 CD&V:
o Lieven Van Baelen
o Els Willems
o Hilde De Laat
 sp.a - Groen: Frank Goris
 Arendonk Positief: Bart laurijssen
 VLAAMS BELANG:
o Joannes Wijnen

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De afvaardiging van de raadsfracties in de raad van bestuur van het AGB Arendonk wordt met ingang
van 9 september 2019 vastgesteld als volgt:
 N-VA:
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o An Hermans
o Kenny Viskens
o Scott Verachtert
o Hilde Van der Vloedt
o Tom Cambré
CD&V:
o Lieven Van Baelen
o Els Willems
o Hilde De Laat
sp.a - Groen: Frank Goris
Arendonk Positief: Bart laurijssen
VLAAMS BELANG:
o Joannes Wijnen
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Pidpa - Algemene vergadering 18 oktober 2019 Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Tussenkomsten
Gunther Hendrickx vraagt hoe de coalitie staat tegenover het voorstel tot verlenging met zes jaar daar
waar in het verleden de termijn 18 jaar bedroeg.
De burgemeester verwijst naar de infoavonden voor de raadsleden georganiseerd door PIDPA.
Het betreft een politiek compromis. Men wil de toekomstplannen en de toekomstige organisatie niet
hypothekeren. Er zijn verschillende denkpistes, o.a. die van ‘multi-utility intercommunales'.
Er is een studie besteld bij een externe firma. Uit die studie zal blijken welke keuzes kunnen gemaakt
worden.
Tom Claessen stelt dat er een bezorgdheid is aangaande beschikbaarheid van water en
waterkwaliteit.
Gunther Hendrickx vult aan dat niet enkel het praktische en het louter economische dient te worden
bekeken. Daarnaast dient men ook oog te hebben voor de prijszetting.
De burgemeester stelt dat die punten ook al door PIDPA zelf werden aangehaald.

Motivatie
Aanleiding en context
De gemeente is deelnemer van de opdrachthoudende vereniging Pidpa.
Overeenkomstig het decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur (DLB), en meer bepaald
artikel 423 DLB, kan een opdrachthoudende vereniging na afloop van de statutair bepaalde duur
opeenvolgende keren verlengd worden voor een termijn die telkens niet langer mag zijn dan achttien
jaar.
Artikel 5 van de statuten van Pidpa bepaalt dat de duur van de vereniging verstrijkt op 9 november
2019.
De laatste Algemene Vergadering voor het verstrijken van de duur dient over de verlenging te
beslissen, op basis van de daartoe genomen beslissingen van de deelnemers van de vereniging. Onze
gemeente dient aldus een beslissing te nemen aangaande de verlenging van Pidpa.
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Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om:
 Kennis te nemen van en goedkeuring te hechten aan het verlengingsdossier – houdende de
argumenten om de deelneming van onze gemeente in de opdrachthoudende vereniging Pidpa
te verlengen;
 Te verzoeken om over te gaan tot verlenging van de opdrachthoudende vereniging Pidpa;
 Te beslissen om over te gaan tot de verlenging van de opdrachthoudende vereniging Pidpa;
 Te beslissen om deelnemer te blijven van de opdrachthoudende vereniging Pidpa en de
daarbij horende beheersoverdracht te bevestigen.
Daarnaast zal op deze algemene vergadering tevens een beperkte statutenwijziging worden
voorgelegd betreffende de nieuwe modaliteiten rond de samenstelling van het adviescomité voor het
compartiment watervoorziening (het adviescomité A) en een verduidelijking van de bepalingen over
de samenstelling van de adviescomités B en D.
Historiek
 Beslissing van de gemeenteraad van 13 mei 2019 houdende de goedkeuring van het
Evaluatiedocument 2013-2018 en het Beleidsplan 2019-2024
 Oproepingsbrief van Pidpa van 15 juli 2019 voor deelname aan de algemene vergadering van
18 oktober 2019 met het voorstel tot verlenging van de bestaansduur van de vereniging, met
als bijlage het verlengingsdossier op basis waarvan onze gemeente kan besluiten om de
deelneming in de opdrachthoudende vereniging Pidpa te verlengen.
 Daarnaast werd er ook een voorstel van statutenwijziging overgemaakt betreffende de
samenstelling van de adviescomités.
In deze oproepingsbrief wordt volgende agenda van de algemene vergadering vermeld:
1.
2.
3.
4.
5.

Nazicht van de volmachten/raadsbesluiten voor de afgevaardigden
Verlenging Pidpa.
Statutenwijziging - goedkeuring
Benoemingen.
Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering

Michiel Wils werd bij besluit van 11 maart 2019 aangeduid als afgevaardigde voor de algemene
vergaderingen van Pidpa.
Juridische grond
 De statuten van de opdrachthoudende vereniging Pidpa
 Het decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur
 Het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni
2018 (verder decreet Integraal Waterbeleid)
Argumentatie
Wat betreft de verlenging van Pidpa
Algemene context
Pidpa werd ruim 106 jaar geleden opgericht om de provincie Antwerpen te voorzien van een
betrouwbare drinkwatervoorziening. Pidpa heeft daarvoor 11 waterproductiecentra en een
indrukwekkende infrastructuur in eigendom, om zo continu hoog kwalitatief drinkwater te leveren.
Sinds iets meer dan 10 jaar is Pidpa ook een toonaangevende speler geworden op de rioleringsmarkt.
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Haar rioleringsoplossingen op maat werden ondertussen in 35 steden en gemeenten
geïmplementeerd. Pidpa beschikt over een breed pallet aan waterdiensten.
Als integraal waterbedrijf biedt Pidpa een circulair waterbeheer aan, waarmee zij onder meer snel en
efficiënt kan inspelen op de hedendaagse waterproblemen (droogte, overstromingen ...) en de
waterhuishouding van onze gemeente beter kan afstemmen in een groter geheel.
Jaren geleden heeft Pidpa de omslag gemaakt van een traditioneel nutsbedrijf naar een klant- en
marktgedreven onderneming. Pidpa wil haar aanbod inzake circulaire waterhuishouding en
proceswater verder uitbreiden door een marktgerichte aanpak van watergerelateerde projecten voor
haar klanten (huishoudens, industrie en landbouw). Daarnaast voorziet zij voor haar klanten, onze
burgers en bedrijven, in uitgebreide communicatiemogelijkheden, zoals een gratis klantenservicelijn,
de website en sociale media. Op deze manier kunnen klanten snel bij Pidpa terecht met hun vragen.
Bij Pidpa vormt ‘duurzaamheid’ in al haar betekenissen een rode draad in haar werking. Daardoor is
het als bedrijf uitgegroeid tot een belangrijke sociaaleconomische partner, die een toekomstgericht
beleid voert op het vlak van milieu, economie en maatschappij. Dit duurzaamheidsbeleid werd
doorgetrokken tot in het waterproductieproces.
Als producent van een voedingsmiddel, blinkt Pidpa uit in haar activiteiten. De kwaliteit van de door
haar geleverde producten en diensten staat steeds voorop. Pidpa laat hier niets aan het toeval over en
zorgt voor een doorgedreven opvolging via een uitgebreid gamma aan staalnames en heeft de
kwaliteit in haar dagelijkse bedrijfsvoering verankerd via een brede ISO-certificering.
Dankzij de verdere professionalisering van het assetmanagement onderhoudt zij als een goed
huisvader haar uitgebreide infrastructuur. Zo wil Pidpa ook uitblinken op het vlak van haar
productieapparaat door steeds opnieuw te zoeken naar betere, meer duurzame productiemethoden,
waardoor niet alleen het watercomfort van de gebruikers en de efficiëntie van haar werkzaamheden
verhoogt, maar ook aandacht wordt gegeven aan een milieubewust en toekomstgericht resultaat.
Door dit professioneel assetmanagement behoort Pidpa, niet alleen in België maar ook op Europees
vlak, tot de top wanneer het gaat over het beheersen van lekverliezen (NRW).
Bovendien draagt dit ook bij tot een vermindering van het aantal mogelijke incidenten waardoor de
leveringszekerheid gegarandeerd blijft.
Daarnaast is Pidpa een financieel gezond bedrijf dat blijft investeren in het voortdurend optimaliseren
van haar werking.
Het voorliggende verlengingsdossier geeft een duidelijk beeld over Pidpa, haar dagelijkse werking en
hetgeen zij reeds verwezenlijkt heeft voor de aangesloten gemeenten en hun inwoners en bedrijven;
Concreet
De bovenstaande principes die Pidpa hanteert in haar bedrijfswerking, vertalen zich voor onze
gemeente concreet als volgt:
 Pidpa hanteert de laagste drinkwatertarieven van Vlaanderen, wat niet alleen ten goede komt
aan de inwoners en bedrijven van onze gemeente maar ook aan de gemeente zelf, als klant.
 De gemeente dient geen financiële tussenkomsten te doen voor wat betreft saneringen en
verplaatsingen van drinkwaterleidingen. Pidpa draagt deze investeringen zelf .
 Via de opmaak van strategische onderhoudsplannen en risicokaarten kan Pidpa de risico’s per
leiding inschatten. Deze werkwijze stelt haar in staat om een doorgedreven lange termijn
planning op te maken met betrekking tot onderhoud, renovaties en vervangingsinvesteringen
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en kan hier tevens gezocht worden naar een maximale synergie met gemeentelijke of andere
projecten.
Door het professioneel assetmanagement blijft het aantal lekken en incidenten in onze
gemeente beperkt.
Indien zich toch een probleem voordoet, stelt Pidpa alles in het werk om de onderbreking tot
een minimum te beperken en een oplossing aan te bieden. Hiervoor biedt zij een 24 uur op 24
en 7 dagen op 7 service aan waarbij er steeds naar gestreefd wordt om het probleem
daadwerkelijk te verhelpen.
Door de inzet van eigen personeel kan Pidpa flexibel inspelen bij wegenis- en rioleringswerken
en op die manier de hinder zoveel als mogelijk te beperken.
Pidpa heeft actief meegewerkt aan de opmaak en actualisering van de ‘code voor
Infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen’ en past de principes ervan ook toe in
haar dagelijkse werking zodat de hinder op gemeentewegen zoveel als mogelijk beperkt
blijft.
Met betrekking tot investeringsprojecten en (private) ontwikkelingsprojecten zorgt Pidpa voor
een volledige ontzorging van de gemeente door middel van een doorgedreven begeleiding en
opvolging van A tot Z.
Ook in periodes van extreme droogte, bijvoorbeeld zoals de zomer van 2018, kon de
leveringszekerheid door Pidpa gegarandeerd blijven.
Pidpa hanteert korte communicatielijnen en stelt zich zeer aanspreekbaar op, zodat onze
gemeente maximaal op de hoogte wordt gehouden van lopende projecten en zodat onze
gemeente met vragen en problemen steeds op een correcte wijze wordt verder geholpen.
Via Pidpa worden schaal- en synergievoordelen bekomen, onder andere op het vlak van:
o Watergebonden activiteiten zoals de controle en het onderhoud van brandkranen,
legionellabeheer, keuringen van de binneninstallatie en de privéwaterafvoer;
o GIS-ondersteuning - KLIP-KLIM behandeling: behandelen van planaanvragen zowel
voor Pidpa-leidingen als voor gemeentelijke kabels en leidingen
Pidpa vervult een beleidsondersteunende rol door middel van de participatie in verschillende
werkgroepen onder andere:
o Commissie Integraal Waterbeleid
o VMM
o Aquaflanders

Rekening houdende met:
 De elementen zoals aangebracht in het Beleidsplan 2019-2024
 De elementen zoals aangebracht in het verlengingsdossier
 Het feit dat de raad van bestuur van Pidpa besloten heeft om een studie op te starten om te
onderzoeken hoe maximale synergiewinsten kunnen gehaald worden ten bate van de klanten
en de vennoten om de dienstverlening inzake drinkwater en riolering in een multi-utility
context aan te bieden
 Bovenstaande argumenten, met in het bijzonder het feit dat Pidpa de drinkwaterleverancier is
met het laagste drinkwatertarief
De gemeenteraad verzoekt onze gemeente om de opdrachthoudende vereniging Pidpa te verlengen
voor een termijn die loopt tot 1 januari 2024, gaat onze gemeente akkoord met een verlenging en
bevestigt de bijhorende beheersoverdracht.
Wat betreft de statutenwijziging
Pidpa wil de goede relatie met haar gemeentelijke vennoten verder uitbouwen en tevens de
betrokkenheid van haar gemeentelijke vennoten verhogen. Om deze doelstelling te bereiken draagt
het op dit moment de voorkeur weg om de bestaande organen waarvan de werking als positief wordt
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ervaren, uit te breiden, eerder dan tot de oprichting van nieuwe organen over te gaan (regionaal
bestuurscomité dan wel een algemeen comité).
Bijgevolg is het aangewezen dat de samenstelling van het A-adviescomité wordt herbekeken waarbij
het aantal leden wordt vastgesteld op één lid per gemeente die bij het compartiment watervoorziening
aangesloten is.
Verder is het daarbij eveneens aangewezen om ook voor wat betreft het B-adviescomité en het Dadviescomité, het principe van de mogelijkheid tot het afvaardigen van één lid per gemeente dat
aangesloten is bij respectievelijk het compartiment ‘afvalwater en hemelwater’ (HidroRio) dan wel het
compartiment ‘gemeentelijke collectieve sanering’ (HidroGem), te verankeren in de statuten. Deze
aanpassing komt de duidelijkheid en uniformiteit van de statuten ten goede, en wijzigt niets aan de
werkwijze die nu reeds wordt toegepast.

Financiële informatie
Financiële en beleidsinformatie
De gemeente ontvangt van Pidpa jaarlijks een incentive.
De gemeente dient niet tussen te komen voor saneringen en verplaatsingen van drinkwaterleidingen.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van en hecht goedkeuring aan het verlengingsdossier van Pidpa
houdende de argumenten om de opdrachthoudende vereniging Pidpa te verlengen. De in het
verlengingsdossier en in de verslaggeving opgenomen motivering wordt bijgetreden.

Artikel 2
De gemeenteraad verzoekt om over te gaan tot verlenging van de opdrachthoudende vereniging
Pidpa voor een periode vanaf 10 november 2019 tot 1 januari 2024.

Artikel 3
De gemeenteraad gaat akkoord met de verlenging van de opdrachthoudende vereniging Pidpa voor
een periode tot 1 januari 2024 en blijft deelnemer aan de opdrachthoudende vereniging Pidpa voor de
activiteit watervoorziening en bevestigt de daarbij horende beheersoverdracht.

Artikel 4
De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de door de raad van bestuur van Pidpa voorgelegde
wijzigingen aan de statuten van Pidpa betreffende de samenstelling van de adviescomités.

Artikel 5
Aan de gemeentelijke vertegenwoordiger wordt de opdracht gegeven om op de Algemene
Vergadering van 18 oktober 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.
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Artikel 6
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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Retributie op het ter beschikking stellen van fluohesjes Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Motivatie
Aanleiding en context
De gemeente heeft fluohesjes met daarop het gemeentelijke logo. Het bestuur wil de fluohesjes ook
te koop aanbieden aan de inwoners.
Juridische grond
 Grondwet, artikel 173
 Decreet lokaal bestuur
Argumentatie
Het gemeentebestuur wil de veiligheid van de fietsers en voetgangers in Arendonk verhogen.
Het gemeentebestuur wil de fluohesjes met het gemeentelijke logo aanbieden aan ongeveer de
aankoopprijs incl. btw (afgerond tot een werkbaar bedrag).

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
Van 30 september 2019 tot en met 31 december 2025 wordt een retributie aangerekend op
fluohesjes.

Artikel 2
De retributie is verschuldigd door degene die het fluohesje aankoopt.

Artikel 3
De retributie bedraagt 3 euro per fluohesje.

Artikel 4
De retributie moet contant betaald worden op het moment dat men het fluohesje aankoopt.
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Politieverordening inzake schadelijke snuifmiddelen Goedkeuring
GOEDGEKEURD
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Tussenkomsten
Gunther Hendrickx vraagt hoe groot het probleem is en wat de slagkracht is van de politie (boetes,
inbeslagname).
De burgemeester antwoordt dat inbeslagname door de politie ingeval van oneigenlijk gebruik niet kan.
Het voorstel behelst een instrument om de politie te helpen.
Twee bedrijfjes in Poppel, die uit Nederland komen en er openlijk reclame voor maken, vormen de
aanleiding. In Nederland is het verboden.

Motivatie
Aanleiding en context
Het politiecollege besliste op maandag 26 augustus 2019 om een artikel in de GAS-wetgeving met
aanpassing i.v.m. het verhandelen of bezitten van schadelijke snuifmiddelen zoals lachgas te laten
voorleggen aan de gemeenteraad.
Juridische grond
 Decreet Lokaal Bestuur, meer bepaald artikel 41
 Nieuwe Gemeentewet, meer bepaald artikelen 119, 119bis, 133 e.v. 134 en 135, §2
 Wet van 24 juni 2013 betreffende de administratieve sancties
Argumentatie
De gemeente staat in voor de bewaking van de openbare rust, veiligheid, gezondheid en kan alle
maatregelen nemen tegen het verstoren van de openbare orde (met inbegrip van overlast), inclusief
het nemen van politiemaatregelen.
De gemeente is zich bewust van de noodzaak van een goed georganiseerd bestuur, hetgeen onder
andere betekent dat de gemeente over de nodige reglementen en verordeningen beschikt, waarbij de
naleving wordt gehandhaafd.
Recent hebben er zich al dodelijke incidenten voorgedaan met het gebruik van lachgas in het verkeer.
Daarom is het ook opportuun om het GAS-reglement aan te passen.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de opname van het voorgestelde artikel goed. Het artikel wordt opgenomen
in het algemeen gedeelte van ons GAS-reglement onder Afdeling V: Openbare rust en orde –
Hoofdstuk VI: Diverse vormen van overlast.
§ Het is verboden om schadelijke vluchtige snuifmiddelen zoals bijvoorbeeld lachgas, aanstekergas ...
te verhandelen of te bezitten indien de handel of het bezit gericht is op het oneigenlijk gebruik van
het middel met als doel het bekomen van een roeseffect.
§ Onverminderd de gemeentelijke administratieve sancties en maatregelen zoals voorzien in deze
verordening, kan de politie bij inbreuken op §1 van dit artikel de schadelijke middelen in beslag
nemen.
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§ De in beslag genomen voorwerpen, conform §2 in huidig artikel, worden definitief overgemaakt aan
de respectievelijke gemeentelijke overheid.

Artikel 2
Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur.

Artikel 3
Dit besluit wordt overgemaakt aan de Deputatie van de Provincie Antwerpen, de griffie van de
Politierechtbank in Turnhout, de griffie van de rechtbank van eerste aanleg in Turnhout en de
politiezone Kempen Noord-Oost.

Technische dienst
6
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Verkaveling Oudegodstraat - Lastvoorwaarden en
gunningswijze - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Tussenkomsten
Benny Maes motiveert de onthouding van zijn fractie, met name omdat destijds geen rekening werd
gehouden met het advies van de Gecoro inzake dichtheid.
Gunther Hendrickx verwijst naar de voorwaarde van de provincie betrekkelijk infiltratie. Dit is niet
terug te vinden in het lastenboek. Hij vraagt om daaromtrent navraag te doen bij de technische
dienst.

Motivatie
Aanleiding en context
In het kader van de opdracht 'Verkaveling Oudegodstraat' werd een bestek met nr. BKARE 18.001
opgesteld door de ontwerper Piedfort, Rodekruisstraat 82/1, 2260 Westerlo. Het bestek wordt
goedgekeurd en de lastvoorwaarden worden vastgesteld. De opdracht wordt gegund bij wijze van een
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.
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
De verkavelingsvergunning met referte VK/2017/12 voor verkaveling Oudegodstraat werd reeds
afgeleverd in collegezitting van 21 juni 2018.
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Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met
- 19 stem(men) voor: Rob Blockx; Luc Bouwen; Tom Claessen; Alek Dom; Marina Gys; Gunther
Hendrickx; Kristof Hendrickx; An Hermans; Rik Nys; Rudy Panis; Joke Segers; Gunter Spapen; Jef Van
Steenbergen; Bianca Verachtert; Karolien Verbeek; Mariska Vogels; Boud Westhof; Joannes Wijnen;
Michiel Wils
- 2 onthouding(en): Davy Cools; Benny Maes

Besluit
Artikel 1
Het bestek met nr. BKARE 18.001 voor de opdracht 'Verkaveling Oudegodstraat', opgesteld door de
ontwerper Piedfort, Rodekruisstraat 82/1, 2260 Westerlo wordt goedgekeurd. De lastvoorwaarden
worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek.
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Onttrekking aan het openbaar domein van een perceel
grond i.f.v. de plaatsing van een hoogspanningscabine Brandstraat - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Motivatie
Aanleiding en context
De huidige hoogspanningscabine in de gemeentelijke werkplaats werd destijds inpandig uitgevoerd.
Deze hoogspanningscabine is eigendom van Fluvius en wordt gebruikt om de ruime omgeving,
inclusief de gemeentelijke werkplaats, van de nodige energie te voorzien. Omdat bij storingen de
toegang voor Fluvius steeds verzekerd moet zijn, is een locatie buiten de afsluiting meer aangewezen
om een hoogspanningscabine te plaatsen. Bij de renovatiewerken aan de gemeentelijke werkplaats
dient de hoogspanningscabine buiten het gebouw en de omheining te worden gebracht. Op 6
december 2018 werd door IOK een opmetingsplan opgemaakt, op basis van de door Fluvius
gevraagde ruimte.
Juridische grond
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
Argumentatie
Het plantvak waar de hoogspanningscabine wordt geplaatst, heeft geen openbare functie en kan
onttrokken worden aan het openbaar domein van de gemeente.

Financiële informatie
Financiële en beleidsinformatie
Het onttrekken van een perceel aan het openbaar domein heeft geen financiële gevolgen voor het
gemeentebestuur.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit
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Besluit
Artikel 1
Goedkeuring wordt gehecht aan de onttrekking (desaffectatie) aan het openbaar domein van een
gedeelte van het perceel A 1195E2/02 confrorm het opmetingsplan, opgemaakt door IOK op 6
december 2018, n.a.v. de vraag van Fluvius i.f.v. de verplaatsing van een inpandige
hoospanningscabine naar het deel van het openbaar domein dat steeds bereikbaar is.
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2019_GR_00138

Levering tractor met klepelmaaier - Lastvoorwaarden en
gunningswijze - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Motivatie
Aanleiding en context
In het kader van de opdracht 'Levering tractor met klepelmaaier' werd een bestek met nr. 2019/06
opgesteld door de technische dienst. Het bestek wordt goedgekeurd en de lastvoorwaarden worden
vastgesteld. De opdracht wordt gegund bij wijze van een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure
met voorafgaande bekendmaking.
Deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen:
 Perceel 1 (Tractor 160 PK), raming: € 95 000 excl. btw of € 114 950 incl. 21% btw
 Perceel 2 (Maaibalk met opzuigsysteem), raming: € 81 504,96 excl. btw of € 98 62 incl. 21%
btw
 Perceel 3 (Overname bestaande maai - en zuigcombinatie - excl. opvangwagen), raming: €
28 925,62 excl. btw of € 35 000 incl. btw
De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 147 579,34 excl. btw of € 178 571 incl.
21% btw.
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
De oude klepelmaaier moet vervangen worden om de continuïteit van de maaiwerken te verzekeren.

Financiële informatie
Financiële en beleidsinformatie
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2019, op budgetcode
2430000/B1/0119/03 (actie/raming 2019140270/2019140743) en de financiering gebeurt met eigen
middelen.
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Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
Het bestek met nr. 2019/06 en de raming voor de opdracht 'Levering tractor met klepelmaaier',
opgesteld door de technische dienst 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 raming bedraagt €
147 579,34 excl. btw of € 178 571 incl. 21% btw.

Artikel 2
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure
met voorafgaande bekendmaking.

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
2430000/B1/0119/03 (actie/raming 2019140270/2019140743).
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2019_GR_00139

Verkoop wegoverschot - Hazegewoud - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Tussenkomsten
Gunther Hendrickx vraagt naar de voorgaanden in dit dossier. Moeten betrokkenen nu plotsklaps een
grote som geld betalen? Het betreft een bedrag van € 14 000.
De burgemeester antwoordt dat bij de verkaveling werd vastgesteld dat er nog een perceel grond ligt
dat eigendom is van de gemeente. De waarde ervan werd bepaald door een onafhankelijke schatter.
Luc Bouwen vult aan dat het een louter voorstel behelst naar de betrokkenen. Er is uiteraard geen
verplichting tot aankoop. Het is de bedoeling om de eigendomsstructuur juridisch in overeenstemming
te brengen met de werkelijkheid.
Gunther Hendrickx vraagt of het kan dat er aldaar een recht van overgang is.
Luc Bouwen antwoordt dat dit zou kunnen.

Motivatie
Aanleiding en context
De gemeente is eigenaar van een perceel wegoverschot gelegen t.h.v. de woning Hazegewoud 40. De
grond werd steeds onderhouden door de eigenaar van deze woning. De enige toegang tot de woning
loopt over dit perceel wegoverschot. Het perceel waarop de woning Hazegewoud 40 staat, werd
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onlangs in 2 percelen verdeeld en te koop aangeboden. De mogelijkheid dient zich dus aan om de
wegoverschot te verkopen aan de nieuwe eigenaars.
Het perceel valt binnen het RUP De Brulen, opgemaakt door IOK, met als bestemming 'bouwvrije
strook vooraan'.
Er werd een opmetingsplan opgemaakt door de beëdigde landmeter-expert, Luc Bisschops (IOK), op
18 februari 2019.
Notaris Filip Segers, Moleneinde 14, 2381 Ravels heeft een ontwerpakte opgemaakt voor de verkoop
van deel 2A van het perceel wegoverschot, voor het bedrag van € 14 436, aan Dries Mariën en Liesl
Janssen, wonende Hazegewoud 40 in Arendonk.
Op 9 juli 2019 werd door de OVAM een bodemattest afgeleverd betreffende dit perceel wegoverschot
met de melding: 'Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging
voorkomt'.
Juridische grond
 De omzendbrief BB 2010/02 van 12 februari 2010 – vervreemding van onroerende goederen
door de provincies, gemeenten, OCMW’s en besturen van erkende erediensten
 De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988
 Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Argumentatie
Bij vervreemding van onroerend goed door een openbaar bestuur is een openbare verkoopsprocedure
de regel en, mits een bijzondere motivering, is een onderhandse procedure toegestaan. Aangezien het
perceel enkel functioneel belang heeft voor de aanpalende eigenaars, toegang tot het privé domein
kan enkel via het perceel wegoverschot, is de onderhandse procedure aangewezen.

Financiële informatie
Financiële en beleidsinformatie
Er werd een schattingsverslag opgemaakt door de Vlaamse Overheid, afdeling Vastgoedtransacties,
op 10 april 2018, waarbij de wegoverschot in totaal geschat werd op € 20 000. Het deel 2A wordt,
volgens de oppervlakte, geschat op € 14 436.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
Goedkeuring wordt gegeven aan de verkoop van het perceel wegoverschot gelegen t.h.v.
Hazegewoud 40 te Arendonk, deel 2A volgens het opmetingsplan opgemaakt door landmeter-expert
Luc Bisschops. Het perceel wordt verkocht aan Dries Mariën en Liesl Janssen, wonende Hazegewoud
40 te Arendonk, voor het bedrag van € 14.436,00.

Artikel 2
De burgemeester en algemeen directeur worden gemandateerd om de verkoopsakte te ondertekenen
en worden gemachtigd om bij het verlijden van de akte ontslag van ambtshalve inschrijving te
verlenen.
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Dienst grondgebiedzaken
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vzw Pleckske - uittreding - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Motivatie
Aanleiding en context
De vzw Pleckske werd opgricht op 27 februari 2009 door de gemeente Wuustwezel, Centrale
Landelijke Gilden, Rurant vzw en Plattelandsklassen vzw. Begin 2017 werd beslist het partnerschap uit
te breiden met de gemeenten Arendonk, Brecht, Essen, Hoogstraten, Kalmthout, Ravels en
Merksplas. Op 10 april 2017 trad de gemeente Arendonk bij gemeenteraadsbesluit toe tot de vzw
Pleckske. Aanleiding daarvoor was het toenmalige partnerschap van deze gemeente binnen LEADER
Markante Kempen.
Het doel van vzw Pleckske wordt als volgt beschreven: ‘Samenwerken aan land- en tuinbouw in en
vanuit een breed maatschappelijk veld’. Daarbij wordt gedacht aan thema’s zoals: ondernemerschap,
maatschappelijke innovatie binnen land- en tuinbouw (korte keten, zorg, recreatie, publieke diensten),
het behoud van een vitale open ruimte.
Vzw Pleckske zette tot op heden reeds initiatieven en projecten op waar aan deelgenomen werd door
verschillende partners zoals: vorming van landbouwgidsen, de oprichting van een netwerk van landen tuinbouwbedrijven waar scholen terecht kunnen (project nabijheidseducatie), studiedag rond
leegstaande agrarische gebouwen, de ontwikkeling van educatief materiaal rond land- en tuinbouw
uitgewerkt voor kleuterscholen in de regio (project Kleuterboeren) pitkamperen, waddisda op 't veld,
landbouwkrant, studiedag dorpenbeleid ...
De jaarlijkse vergoeding voor deelname in vzw Pleckse voor 2019 bedraagt € 888,75.
De vzw Pleckske vraagt heden een hernieuwing van het engagement van het lidmaatschap voor de
komende 6 jaar.
Juridische grond
 Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 40 en 41,
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
Argumentatie
Intussen maakt de gemeente Arendonk geen deel meer uit van het LEADER-gebied Markante
Kempen, maar van LEADER Kempen Oost. De meeste deelnemende gemeenten in de vzw Pleckske
zijn gesitueerd rond Wuustwezel, waar ook alle vergaderingen doorgaan. De raad van bestuur komt
ca. 4 à 5 keer per jaar samen.
De gemeente Arendonk is actief in verschillende initatieven m.b.t. landbouw en platteland waaronder
Regionaal Lanschap Kleine en Grote Nete, Kempens Landschap, LEADER Kempen Oost, ARO ...
Het is eerder opportuun en efficiënter om samen te werken met nabije of buurgemeenten zoals bv. in
het ARO-project. De gemeente Arendonk wenst bovendien de samenwerking in en realisatie van het
ARO-project te versterken, eerder dan zich te engageren in een groot aantal initiatieven en
samenwerkingsverbanden.
De verdere deelname aan de vzw Pleckske werd besproken met Wim Poelmans (coördinator vzw),
Karel Breugelmans (voorzitter vzw), Kenny Viskens en Tom Vermeiren op 7 juni 2019.
De mogelijke uittreding uit de vzw Pleckske werd besproken met de aanwezige leden van de
landbouwraad tijdens het lokaal overleg wilde zwijnen van 13 juni 2019, waarbij geen bezwaar werd
gemaakt tegen een uittreding en waarbij werd aangesloten bij het standpunt om de betrokkenheid bij
andere iniatieven nog te versterken (bv. ARO).
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Het college van burgemeester en schepenen beliste op 1 augustus 2019 principieel om uit te treden
uit de vzw Pleckske en het principieel besluit tot uittreding uit de vzw Pleckske ter definitieve
goedkeuring aan de gemeenteraad voor te leggen.

Financiële informatie
Financiële en beleidsinformatie
De uittreding uit de vzw Pleckske betekent een jaarlijkse besparing van € 888,75 gebaseerd op de
vergoeding voor 2019.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad besluit om uit te treden uit de vzw Pleckske.
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Nieuw recyclagepark Arendonk – goedkeuring
ontwerpdossiers OVAM - KGA-kluis - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Tussenkomsten
Joan Wijnen stelt dat ‘lichtdoorlatende dakplaten’ op de KGA-kluis risico’s kunnen veroorzaken inzake
warmte en gasvorming van de chemische producten.
Luc Bouwen stelt dat IOK heel wat ervaring heeft met andere parken. In KGA-kluizen komt geen
elektriciteit om vonkvorming te vermijden. Er moet daglicht binnen gebracht worden.
Gunther Hendrickx vraagt wat wordt bedoeld met de 'zone opslag gemeente'.
Luc Bouwen antwoordt dat we momenteel geen ‘TOP’ of tijdelijke opslagplaats hebben voor
bijvoorbeeld grondoverschotten en voor slib van grachten en bermen. Dat wordt thans op de
werkplaats gestockeerd en uitgeloogd.
Bedoeling is om dat in de toekomst op een reglementaire wijze te organiseren.
Gunther Hendrickx vraagt of er dan wordt gewogen via een weegbrug.
Luc Bouwen antwoordt dat dit niet wordt gewogen. Het werkt met volumes.

Motivatie
Aanleiding en context
Het recyclagepark van Arendonk is sinds 1986 in exploitatie op de huidige locatie door de gemeente
Arendonk. Het gemeentelijk recyclagepark voldoet niet meer aan de hedendaagse eisen en
voorschriften die opgelegd worden door OVAM.
De huidige locatie van het recyclagepark is te klein om de nodige aanpassingen uit te voeren en heeft
geen mogelijkheden tot uitbreiding.
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De gemeente Arendonk wenst een nieuw recyclagepark in te richten op een gewijzigde locatie.
Hiervoor werd door het gemeentebestuur een grondaankoop gerealiseerd op de Hoge Mauw van 3
percelen (sectie C nrs. 1233A, 1234A en 1235A).
Voor deze percelen werd op 18 december 2017 een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)
goedgekeurd om een bestemmingswijziging te realiseren en de stedenbouwkundige voorschriften vast
te leggen voor realisatie.
Voor het ontwerp van het recyclagepark werd een in-house opdracht toegewezen aan IOK.
De adviesvraag aan OVAM heeft een lange doorlooptijd. Hiervoor wordt aan de gemeenteraad
voorgesteld om nu reeds de ontwerpdossiers voor subsidiëring bij OVAM in te leiden.
Juridische grond
Het subsidiebesluit van 29 mei 2019 betreffende de subsidiëring van bepaalde werken, leveringen en
diensten die in het Vlaamse Gewest door of op initiatief van lagere besturen of ermee gelijkgestelde
rechtspersonen worden uitgevoerd.
Argumentatie
Het DIFTAR (Gedifferentieerd Afval Tarief) systeem is het meest aangewezen om de doelstellingen
van zowel het gemeentelijk als het Vlaamse afvalstoffenbeleid te behalen, namelijk in de eerste plaats
afval te voorkomen, in de tweede plaats nuttige toepassing ervan te bevorderen en tenslotte afval te
verwijderen. Het DIFTAR-systeem moet ingevoerd worden zowel voor de haal- als de brengmethode
op het recyclagepark.
Het ontwerpdossier met betrekking tot de inrichting van het nieuwe recyclagepark met DIFTARvoorzieningen bestaande uit 3 percelen:
 De technische uitrusting van het geheel omvattende: het leveren en plaatsen van
weegbruggen, slagbomen, detectielussen en systemen voor automatische identificatie en
registratie, betaling en administratieve verwerking
 Infrastructuurwerken: inrichting van het nieuwe recyclagepark met weegbruggen
 KGA-kluis: bouwen van een nieuwe KGA-kluis i.f.v. de huidige normen en reglementeringen
Op basis van het nieuwe subsidiebesluit van 29 mei 2019 betreffende de subsidiëring van bepaalde
werken, leveringen en diensten die in het Vlaamse Gewest door of op initiatief van lagere besturen of
ermee gelijkgestelde rechtspersonen worden uitgevoerd, kan een subsidie bekomen worden voor de
aanleg of herinrichting van een gemeentelijk DIFTAR-recyclagepark.

Financiële informatie
Financiële en beleidsinformatie
De kosten voor de KGA-kluis van het recyclagepark worden geraamd op € 63 773,83 excl btw.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad gaat akkoord met het voorgelegde ontwerpdossier betreffende de oprichting van
een nieuw recyclagepark voor het gemeentebestuur van Arendonk.
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Artikel 2
De gemeenteraad gaat akkoord om het ontwerpdossier voor subsidiëring van de KGA-kluis in te leiden
bij OVAM.
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2019_GR_00142

Nieuw recyclagepark Arendonk – goedkeuring
ontwerpdossiers OVAM - Infrastructuurwerken Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Motivatie
Aanleiding en context
Het recyclagepark van Arendonk is sinds 1986 in exploitatie op de huidige locatie door de gemeente
Arendonk. Het gemeentelijk recyclagepark voldoet niet meer aan de hedendaagse eisen en
voorschriften die opgelegd worden door OVAM.
De huidige locatie van het recyclagepark is te klein om de nodige aanpassingen uit te voeren en heeft
geen mogelijkheden tot uitbreiding.
De gemeente Arendonk wenst een nieuw recyclagepark in te richten op een gewijzigde locatie.
Hiervoor werd door het gemeentebestuur een grondaankoop gerealiseerd op de Hoge Mauw van 3
percelen (sectie C nrs. 1233A, 1234A en 1235A).
Voor deze percelen werd op 18 december 2017 een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)
goedgekeurd om een bestemmingswijziging te realiseren en de stedenbouwkundige voorschriften vast
te leggen voor realisatie.
Voor het ontwerp van het recyclagepark werd een in-house opdracht toegewezen aan IOK.
De adviesvraag aan OVAM heeft een lange doorlooptijd. Hiervoor wordt aan de gemeenteraad
voorgesteld om nu reeds de ontwerpdossiers voor subsidiëring bij OVAM in te leiden.
Juridische grond
Het subsidiebesluit van 29 mei 2019 betreffende de subsidiëring van bepaalde werken, leveringen en
diensten die in het Vlaamse Gewest door of op initiatief van lagere besturen of ermee gelijkgestelde
rechtspersonen worden uitgevoerd.
Argumentatie
Het DIFTAR (Gedifferentieerd Afval Tarief) systeem is het meest aangewezen om de doelstellingen
van zowel het gemeentelijk als het Vlaamse afvalstoffenbeleid te behalen, namelijk in de eerste plaats
afval te voorkomen, in de tweede plaats nuttige toepassing ervan te bevorderen en tenslotte afval te
verwijderen. Het DIFTAR-systeem moet ingevoerd worden zowel voor de haal- als de brengmethode
op het recyclagepark.
Het ontwerpdossier met betrekking tot de inrichting van het nieuwe recyclagepark met DIFTARvoorzieningen bestaande uit 3 percelen:
 De technische uitrusting: het leveren en plaatsen van weegbruggen, slagbomen,
detectielussen en systemen voor automatische identificatie en registratie, betaling en
administratieve verwerking
 Infrastructuurwerken: inrichting van het nieuwe recyclagepark met weegbruggen

18/46

 KGA-kluis: bouwen van een nieuwe KGA-kluis i.f.v. de huidige normen en reglementeringen
Op basis van het nieuwe subsidiebesluit van 29 mei 2019 betreffende de subsidiëring van bepaalde
werken, leveringen en diensten die in het Vlaamse Gewest door of op initiatief van lagere besturen of
ermee gelijkgestelde rechtspersonen worden uitgevoerd, kan een subsidie kan bekomen worden voor
de aanleg of herinrichting van een gemeentelijk DIFTAR-recyclagepark.

Financiële informatie
Financiële en beleidsinformatie
De kosten voor de infrastructuurwerken van het recyclagepark worden geraamd op € 1 627 738,10
excl. btw.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad gaat akkoord met het voorgelegde ontwerpdossier betreffende de oprichting van
een nieuw recyclagepark voor het gemeentebestuur van Arendonk.

Artikel 2
De gemeenteraad gaat akkoord om het ontwerpdossier voor subsidiëring van de infrastructuurwerken
in te leiden bij OVAM.
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Nieuw recyclagepark Arendonk – goedkeuring
ontwerpdossiers OVAM - Technische uitrusting Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Motivatie
Aanleiding en context
Het recyclagepark van Arendonk is sinds 1986 in exploitatie op de huidige locatie door de gemeente
Arendonk. Het gemeentelijk recyclagepark voldoet niet meer aan de hedendaagse eisen en
voorschriften die opgelegd worden door OVAM.
De huidige locatie van het recyclagepark is te klein om de nodige aanpassingen uit te voeren en heeft
geen mogelijkheden tot uitbreiding.
De gemeente Arendonk wenst een nieuw recyclagepark in te richten op een gewijzigde locatie.
Hiervoor werd door het gemeentebestuur een grondaankoop gerealiseerd op de Hoge Mauw van 3
percelen (sectie C nrs. 1233A, 1234A en 1235A).
Voor deze percelen werd op 18 december 2017 een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)
goedgekeurd om een bestemmingswijziging te realiseren en de stedenbouwkundige voorschriften vast
te leggen voor realisatie.
Voor het ontwerp van het recyclagepark werd een in-house opdracht toegewezen aan IOK.
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De adviesvraag aan OVAM heeft een lange doorlooptijd. Hiervoor wordt aan de gemeenteraad
voorgesteld om nu reeds de ontwerpdossiers voor subsidiëring bij OVAM in te leiden.
Juridische grond
Het subsidiebesluit van 29 mei 2019 betreffende de subsidiëring van bepaalde werken, leveringen en
diensten die in het Vlaamse Gewest door of op initiatief van lagere besturen of ermee gelijkgestelde
rechtspersonen worden uitgevoerd.
Argumentatie
Het DIFTAR (Gedifferentieerd Afval Tarief) systeem is het meest aangewezen om de doelstellingen
van zowel het gemeentelijk als het Vlaamse afvalstoffenbeleid te behalen, namelijk in de eerste plaats
afval te voorkomen, in de tweede plaats nuttige toepassing ervan te bevorderen en tenslotte afval te
verwijderen. Het DIFTAR-systeem moet ingevoerd worden zowel voor de haal- als de brengmethode
op het recyclagepark;
Het ontwerpdossier met betrekking tot de inrichting van het nieuwe recyclagepark met DIFTARvoorzieningen bestaande uit 3 percelen:
 De technische uitrusting van het geheel omvattende: het leveren en plaatsen van
weegbruggen, slagbomen, detectielussen en systemen voor automatische identificatie en
registratie, betaling en administratieve verwerking
 Infrastructuurwerken: inrichting van het nieuwe recyclagepark met weegbruggen
 KGA-kluis: bouwen van een nieuwe KGA-kluis i.f.v. de huidige normen en reglementeringen
Op basis van het nieuwe subsidiebesluit van 29 mei 2019 betreffende de subsidiëring van bepaalde
werken, leveringen en diensten die in het Vlaamse Gewest door of op initiatief van lagere besturen of
ermee gelijkgestelde rechtspersonen worden uitgevoerd, kan een subsidie kan bekomen worden voor
de aanleg of herinrichting van een gemeentelijk DIFTAR-recyclagepark.

Financiële informatie
Financiële en beleidsinformatie
De kosten voor de technische uitrusting van het recyclagepark worden geraamd op € 163 000 excl
btw.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad gaat eenparig akkoord met het voorgelegde ontwerpdossier betreffende de
oprichting van een nieuw recyclagepark voor het gemeentebestuur van Arendonk.

Artikel 2
Het ontwerpdossier voor subsidiëring van de technische uitrusting in te leiden bij OVAM.
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Tussenkomsten
Tom Claessen vraagt of het besluit dit jaar al in werking zou kunnen treden nu het voorstel immers
reeds dateert van de milieuraad van september - oktober 2018.
De burgemeester antwoordt dat er geen budgetten voorzien zijn in 2019.
Tom Claessen en Gunther Hendrickx doen opmerken dat er een punt bij hoogdringendheid werd
toegevoegd aan de agenda voor een bedrag van € 157 000.
De burgemeester antwoordt dat het zal bekeken worden door het college van burgemeester en
schepenen in het kader van de budgetwijziging.
Gunther Hendrickx verwijst naar de studie met betrekking tot een bijenlint.
Hij vraagt of er proactief kan gewerkt worden om dat te realiseren.

Motivatie
Aanleiding en context
Het subsidiereglement voor de aankoop natuurgebieden en het subsidiereglement voor
natuurontwikkelingen en biodiversiteit zijn toe aan herziening.
Wereldwijd wordt een achteruitgang vastgesteld van de biodiversiteit ondanks een toename van de
oppervlakte aan natuurgebieden. Het samenvoegen van beide subsidiereglementen kan een
wederzijdse versterking betekenen.
De oppervlakte aan 'tuinen' bij particulieren, bedrijven en verenigingen is groot. Kleine ingrepen in
een bebouwde omgeving leveren een meerwaarde voor de biodeversiteit. Daarnaast zorgt een meer
ecologische inrichting van deze zones voor een meerwaarde voor de natuurwaarden en de gezondheid
van een ecosysteem.
Kwalitatief ingerichte groene ruimtes hebben een esthetisch karakter en hebben een milderende
invloed op verdroging en warmte-eilandeffecten.
Een hoge biodiversiteit heeft een positief effect op het ecologisch evenwicht wat een gunstige impact
heeft op de preventie van plagen.
Victor Van Gysel maakte een studie over de inrichting van een bijenlint doorheen de gemeente. Dit
bijenlint doorkruist ook particuliere tuinen en landbouwgronden. Door het ecologisch inrichten van
deze zones wordt een bijdrage geleverd aan de realisatie van zo'n bijenlint. Een financiële stimulans
kan de realisatie van het bijenlint mee faciliteren.
Hagen, houtkanten en bomenrijen zorgen voor een bestrijding van erosie, beschutting tegen zon,
regen en wind voor het vee in de graasweiden.
In samenwerking met Velt, Natuurpunt en IOK wordt jaarlijks een haagplantactie georganiseerd. Deze
haagplantactie kan meer succes kennen als hiervoor bijkomende ondersteuning geboden wordt. De
opbrengst van deze haagplantactie wordt aan lokale natuurverenigingen geschonken.
Het gemeentebestuur wil de realisatie en ontwikkeling van het natuurgebied Gagelbroek-Rode Del
verder ondersteunen.
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Argumentatie
De subsidie voor biodiversiteit, in het bijzonder de zwaluwnesten, toont aan dat het ondersteunen van
zo'n initiatieven mensen ertoe aanzet om de nesten te behouden. Het aantal aanvragen en nesten
neemt elk jaar toe.
Een actieve deelname van de burger, verenigingen, scholen en bedrijven in het natuur- en
landschapsbeleid is noodzakelijk in het kader van de verrijking en het uitbreiden van het streekeigen
landschappelijk patrimonium.
Kleine landschapselementen vormen in het landschap een belangrijke bijdrage tot de algemene
kwaliteit, de natuurwaarde en de belevingswaarde van het landschap.
Agrarische landschappen met een volwaardige aankleding door kleine landschapselementen
betekenen een belangrijke troef voor de aantrekkelijkheid ervan ten aanzien van het medegebruik
door de bewoners, recreanten en bezoekers, wat bovendien een economische meerwaarde voor de
streek kan inhouden.
Het voorontwerp van het subsidiebesluit werd unaniem gunstig geadviseerd door de milieuraad in
zitting van 22 mei 2018.

Financiële informatie
Financiële en beleidsinformatie
Een bedrag van € 7 500 per jaar wordt voorzien voor de subsidie (€ 5 000 voor aankoop
natuurgebieden en € 2 500 voor maatregelen ter bevordering van biodiversiteit). De subsidie wordt
toegekend tot uitputting van het voorziene bedrag.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
Het subsidiereglement natuurontwikkeling en biodiversiteit van 13 oktober 2014 wordt opgeheven.
Het subsidiereglement aankoop natuurgebieden van 18 december 2001 wordt opgeheven.
Dit reglement treedt in werking vanaf 1 januari 2020.

Artikel 2
Definities:
 Lijnvormig element: een klein landschapselement dat een landschapstructurerende impact
heeft en dat gecategoriseerd wordt door de vorm, namelijk langwerpig en beperkt in breedte,
met het doel het landschappelijk karakter van de gemeente te versterken.
 Haag of haagkant: een lijnvormige aanplant van houtige gewassen met compacte structuur
die bij normaal onderhoud door periodieke snoei in vorm wordt gehouden: de frequentie
bepaalt of het gaat om een haag (frequent onderhouden) of om een haagkant (minimaal
onderhouden).
 Houtkant: elke strook grond, taluds die met bomen, struiken en kruiden begroeid zijn,
inbegrepen. De exploitatie bestaat uit het periodiek kappen van houtige gewassen tot aan de
grond. Door het natuurlijk opslagvermogen van bepaalde loofhoutsoorten, worden dan op de
stronk nieuwe loten gevormd.
 Streekeigen bomen en heesters: lijst zoals voorzien in bijlage 1 van dit besluit.
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 Bomenrij: een opeenvolging of aaneenschakeling van bomen van dezelfde soort, grootte en
leeftijd, die meestal in een rechte lijn zijn geplaatst of gerangschikt.
 Vellen of kappen: het door hakken of zagen doen vallen.
 Rooien: het verwijderen van bomen of houtachtige gewassen met inbegrip van hun
wortelstelsel.
 Groeiseizoen: periode van 1 april tot en met 31 oktober
 Plantseizoen: periode van 1 november tot en met 31 maart
 Landelijke gebieden: de zones aangeduid op het gewestplan als agrarisch gebied,
landschappelijk waardevol agrarisch gebied, agrarisch gebied met ecologische waarde.
 Aangeslagen plantsoen: plantsoen dat na aanplanting of verplanting verder groeikrachtig is of
blijft.
 Gemengde haag of heg: aaneengesloten klein landschapselement bestaande uit minstens 3
streekeigen soorten.
 Amfibiepoelen: ondiepe, natuurlijke of kunstmatig aangelegde waterpartijen in een weiland.
 Groendak: een dak waarvan de dakbedekking hoofdzakelijk bestaat uit levende planten.
 Geveltuin: een (klim)plant die groeit in een plantgat, waarbij het plantgat gemaakt is in het
voetpad op openbaar domein;

Artikel 3
Alle bedragen vermeld in dit besluit zijn inclusief btw. Bij facturen die gericht zijn aan rechtspersonen,
wordt de btw in mindering gebracht voor het berekeningsbedrag van de subsidie.

Artikel 4
Aanleg kleine landschapselementen (KLE)
De subsidie voor de aanleg van kleine landschapselementen wordt eenmalig uitgekeerd met een
maximum van € 250 per aanvrager per jaar.
Volgende subsidies worden verstrekt:
 Voor de aanplant van een gemengde haag of heg: € 1 per lopende meter gerealiseerde
aanplant. Als de aanplant ingediend wordt door meerdere aanpalende eigenaars, wordt het
subsidiebedrag verhoogd met 20%. Deze verhoging is niet van toepassing voor de aanplant
van een gemeenschappelijke haag of heg.
 Voor de aanplant van een houtkant: € 0,50 per lopende meter gerealiseerde aanplant.
 Voor de aanplant van een bomenrij:
o Met hoogstammig beworteld plantgoed: € 10 per boom met een minimum van 10
exemplaren hoogstammig beworteld plantgoed met een stamomtrek van min. 8-10
cm.
o € 2,50 per stuk bij een aanplant van minstens 20 niet-bewortelde poten.
o Voor de aanplant van een hoogstamboomgaard: € 10 per boom met een minimum
van 5 bomen. Als de boomgaard toegankelijk wordt gemaakt voor derden wordt het
subsidiebedrag verhoogd met 50%. De toegankelijkheidsregeling moet mee ter
goedkeuring opgenomen worden in de subsidieaanvraag.
o Voor een gecombineerde aanplant van een haag, heg of houtkant met bomen geldt
een cumulatie van de overeenkomstige bedragen met een maximum van € 250 per
aanvrager per jaar.
o Voor de aanleg van een amfibiepoel: € 5 per m² gerealiseerde aanleg.
Toekenningsvoorwaarden voor de subsidie:
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 Het terrein waarop de aanleg van het kleine landschapselement is gepland, is gelegen binnen
het grondgebied van de gemeente Arendonk.
 Zowel de aankoop via de haagplantactie als aankoop bij plantenkwekers komen in
aanmerking.
 De aangeplante soorten moeten streekeigen bomen, struiken of heesters zijn.
 Maximale plantafstand:
o Voor hagen en heggen: 0,5 m.
o Houtkant: 1 m.
o Bomenrij: 10 m voor hoogstammige bomen.
 Beplantingen of herplantingen die deel uitmaken van de voorwaarden van een kapmachtiging
of omgevingsvergunning komen niet in aanmerking voor een subsidie voor aanplanting.
 Aanplantingen voor louter commerciële doeleinden komen ook niet in aanmerking voor een
toelage voor aanplanting.
 In gebieden waar de open ruimte van belang is voor weidevogels worden geen subsidies
uitgekeerd voor de aanplanting van KLE’s. De aanleg van een poel in weidevogelgebieden
komt wel in aanmerking voor subsidie.
 De amfibiepoel voldoet aan volgende voorwaarden:
o De oppervlakte van de poel bedraagt na uitvoering van de werken minimum 25 en
maximum 250 m².
o De poel is na uitvoering van de werken voldoende waterhoudend.
o De poel wordt zo aangelegd of hersteld dat minimum één oever een geleidelijke
overgang vertoont van water naar land.
o Minstens twee derde van de poel wordt ontoegankelijk gemaakt voor het vee.
o Er worden geen waterdieren in of om de poel uitgezet.
o Er worden geen waterplanten in de poel aangebracht.
o Te veel schaduw van heesters of bomen moet worden vermeden, in het bijzonder ter
hoogte van de licht hellende zijden.
o In de poel wordt geen materieel uitgespoeld dat in contact is geweest met chemische
middelen, biociden en kunstmest.
o Er wordt geen water aan de poel onttrokken met uitzondering van drinkwater voor
het in de aangrenzende percelen ingeschaarde vee.
o Met het indienen of laten indienen van de aanvraag verbindt de eigenaar of gebruiker
zich tot de nodige instandhoudingszorg. Hieronder wordt verstaan: het regelmatig
verwijderen van slib tot op de minerale bodem zodat de poel steeds voldoende
waterhoudend blijft, het regelmatig snoeien en/of terugzetten van de houtige
beplanting rond de poel zodat voldaan wordt aan de eisen inzake beschaduwing en
het regelmatig onderhouden van de niet-houtachtige oevervegetatie door maaien,
begrazen of schonen.
Aanvraag:
 Het aanvraagdossier is voorzien van een volledig ingevuld subsidieformulier en de nodige
bijlagen (beschrijving van de geplande werken, beschrijving van de boom- en struiksoorten,
een situeringsplan op schaal 1/2000 of 1/2500).
Afhandeling:
 Het college van burgemeester en schepenen beslist of de aanvraag in principe voor de
betreffende toelage in aanmerking komt.
 Na schriftelijke bevestiging mag je starten met de beplantingen en aanleg.
 Binnen de 9 maanden moet je de voltooiing van de werken doorgeven. Aan dit bericht wordt
een aanvraag tot betaling gevoegd en de factuur van de aankoop. Als dit niet binnen de 9
maanden gebeurt, vervalt de subsidie.
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 Het plantgoed wordt gecontroleerd. Als de uitvoering onvolledig of gebrekkig is uitgevoerd,
kan de subsidie verminderd, uitgesteld of geweigerd worden. In geen geval wordt een hogere
vergoeding uitgekeerd dan toegekend werd.
 Op basis van het verslag van de gemeentelijke ambtenaar zal het college van burgemeester
en schepenen al dan niet zijn goedkeuring verlenen tot uitbetaling van de subsidie.
 De aanplanting moet minimaal 10 jaar integraal en intact op dezelfde plaats blijven staan.
Gedurende deze periode mogen enkel normale onderhouds- en behoudswerken worden
uitgevoerd. Het verplaatsen, vellen, rooien of definitief verwijderen van het gesubsidieerde
plantsoen is niet toegestaan.
Controle en sanctie:
 De aanvrager geeft op elk ogenblik machtiging aan de gemeentelijke ambtenaar ter controle
van de uitgevoerde werken en het goed beheer.
 De subsidie kan teruggevorderd worden als de beplanting door gebrek aan zorg of vervanging
niet tot uitgroei komt of als de poel gedempt wordt of behandeld zodat de natuur- of
landbouwfunctie ervan geschaad wordt.

Artikel 5
Soortengerichte subsidies
§1 Zwaluwnesten
Het gemeentebestuur verleent een subsidie voor het in stand houden van bewoonde zwaluwnesten.
De subsidie heeft betrekking op woningen en/of andere gebouwen gelegen op het grondgebied
Arendonk.
De subsidie bedraagt:
 € 25 per jaar voor het in stand houden van een zwaluwkolonie van 1 tot 3 nesten
 € 37,50 per jaar voor het in stand houden van een zwaluwkolonie van 4 of 5 nesten
 € 50 per jaar voor het in stand houden van een zwaluwkolonie van meer dan 5 nesten
Door het indienen van een aanvraag stemt de aanvrager er mee in om volgende voorwaarden ter
bescherming van zwaluwen strikt na te leven:
 Er worden geen chemische insectenbestrijders gebruikt op de muren, in de stallen of andere
ruimten, waar de zwaluwnesten zich bevinden of in de onmiddellijke omgeving van de
zwaluwnesten.
 Bij het schoonmaken van de muren, de stallen of andere ruimten waar de zwaluwnesten zich
bevinden, zullen de nesten worden gespaard.
 Er worden geen lakverven gebruikt op de muren of het plafond in de nabijheid van de
zwaluwnesten.
 Als de muren of het plafond in de nabijheid van de zwaluwnesten worden gekalkt, mag
hiervoor enkel een natuurlijk product gebruikt worden.
 In de stallen of andere ruimten waar de zwaluwnesten zich bevinden, worden voldoende
openingen voorzien om de toegang van zwaluwen mogelijk te maken.
 Verlaten nesten worden minimaal 3 jaar behouden.
De subsidieaanvraag wordt door middel van een volledig ingevuld subsidieformulier ingediend tussen
15 mei en 1 juli.
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§2 Mussennesten
Het gemeentebestuur verleent een subsidie voor het installeren en in stand houden van
mussennesten.
De subsidie heeft betrekking op woningen en/of andere gebouwen gelegen op het grondgebied
Arendonk.
De subsidie bedraagt:
 25% van het aankoopbedrag met een maximum van € 50 per jaar
Voorwaarden:
 De nestkast moet voldoende hoog zijn. Voor een klassieke kast voor mussen bedraagt dit
zeker een 16 tot 20-tal cm van invliegopening tot bodem.
 De nestkast wordt opgehangen op een beschut plekje waar rovers zoals eksters en katten niet
goed bij kunnen.
 Nestkasten worden opgehangen zodat de aanvliegroute vrij is van begroeiing.
 Er wordt nestruimte geplaatst voor minimaal 3 broedparen.
 Ophanghoogte bedraagt 2 m à 5 m.
 Opening is tussen de 2,8 cm en 3,5 cm.
 Er zullen geen chemische insectenbestrijders worden gebruikt op de muren, in de stallen of
andere ruimten waar de mussennesten zich bevinden of in de onmiddellijke omgeving van de
zwaluwnesten.
De nesten worden minimaal 3 jaar behouden.
§3 Controle en sanctie:
 De aanvrager geeft op elk ogenblik machtiging aan de gemeentelijke ambtenaar ter controle
van de nesten en de naleving van de subsidievoorwaarden.
 Als blijkt dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd, kan de subsidie geheel
of gedeeltelijk worden teruggevorderd.

Artikel 6
Natuurinclusief bouwen en renoveren
Volgende subsidies worden verstrekt:
 € 25 per m² voor de aanleg van een groendak. Als de aanlegkosten van het groendak lager
zijn dan € 25 per m² wordt de werkelijke kostprijs beschouwd als het maximale
subsidiebedrag. Het betreffende dak kan slechts één keer gesubsidieerd worden.
 € 35 voor de aanleg van een geveltuin.
 25% van het aankoop- en plaatsingsbedrag voor nestplaatsen voor gierzwaluw of huismus of
vleermuiskasten.
 De cumulatieve subsidie voor natuurinclusief bouwen bedraagt maximaal € 500.

§1 Groendak
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De subsidie voor de aanleg van een groendak wordt eenmalig uitgekeerd met een maximum van €
250 per aanvrager per jaar.
Toekenningsvoorwaarden voor de subsidie:
 Het reglement is van toepassing op alle types van groendak.
 Het groendak bestaat uit minstens een draineer-, substraat- en vegetatielaag. Als het een
hellend dakvlak betreft, is een drainagelaag niet vereist.
 Alleen de dakvegetatie komt in aanmerking voor de subsidie. Paden en terrassen worden niet
gesubsidieerd.
 Per aanvraagdossier moet minstens 6 m² vegetatie worden aangebracht. Bij de aanplant van
sedums, siergrassen, bloemen, kruiden en vaste planten moeten minstens 9 stuks per m²
aangebracht worden. Bij gebruik van scheuten en/of zaad moet het groendak na 1
groeiseizoen ten minste voor 50% bedekt zijn met vegetatie.
 De subsidie wordt enkel toegekend voor vergunde gebouwen, zoals bedoeld in de VCRO.
 De aanleg van een groendak die volgt uit de verplichting uit een omgevingsvergunning komt
niet in aanmerking voor subsidie.
Afhandeling:
 Binnen de 9 maanden na voltooiing van de werken wordt de subsidieaanvraag ingediend met
het modelformulier. Bij dit bericht wordt de factuur van de werken gevoegd. Als dit niet
binnen de 9 maanden gebeurt, vervalt de subsidie.
 De subsidie kan pas worden uitgekeerd na een controle ter plaatse van een door het college
van burgemeester en schepenen aangeduide ambtenaar. Als de installatie voldoet aan de
voorwaarden van het subsidiereglement, wordt de subsidie, na goedkeuring door het college
van burgemeester en schepenen, uitbetaald. De aanvrager wordt van de beslissing schriftelijk
in kennis gesteld.

§2 Geveltuin
De subsidie bedraagt:
 € 35 per gebouw
Voorwaarden:
 Je vraagt vooraf toelating van het college van burgemeester en schepenen om een geveltuin
aan te leggen met het aanvraagformulier.
 De klimplanten die in aanmerking komen voor subsidie zijn terug te vinden in bijlage 2 bij dit
besluit. Afwijking van deze lijst kan enkel mits expliciete goedkeuring door het college van
burgemeester en schepenen.
 Je vermijdt stekelige of doornige planten.
 Je zorgt dat alle voorzieningen van openbaar nut, zoals straatnaamborden, verkeersborden …
steeds zichtbaar blijven en bereikbaar zijn.
 De vrije doorgang van het voetpad van 1,5 m moet gewaarborgd blijven.
 Gemeentelijke diensten en nutsbedrijven kunnen de verwijdering van de geveltuin eisen ten
behoeve van werkzaamheden.

§3 Nestkasten voor gierzwaluwen
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De subsidie voor de plaatsing van nestplaatsen voor gierzwaluwen wordt eenmalig uitgekeerd met een
maximum van € 150 per aanvrager per jaar.
Voorwaarden:
 De nestkasten worden mee geïntegreerd in het gebouw en maken integraal deel uit van het
gebouw (gevel of dak).
 Er worden minimaal 4 nestplaatsen voor gierzwaluwen voorzien.
 De nestkasten worden indien mogelijk op een hoek of langs de kopse kant van een gebouw
op het noorden of oosten geplaatst.
 De plaatsing van de nestplaats maakt deel uit van de plannen bij de omgevingsvergunning.
Controle en sanctie:
 De aanvrager geeft op elk ogenblik machtiging aan de gemeentelijke ambtenaar ter controle
van de uitgevoerde werken en het goed beheer.
 Wanneer de nestkasten onvolledig of gebrekkig uitgevoerd werden, kan de subsidie bij
beslissing van het college van burgemeester en schepenen verminderd, uitgesteld of
geweigerd worden.
 Als blijkt dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd, kan de subsidie geheel
of gedeeltelijk worden teruggevorderd.
§4 Nestkasten voor huismussen
De subsidie voor de plaatsing van nestkasten voor huismussen wordt eenmalig uitgekeerd met een
maximum van € 150 per aanvrager per jaar.
Voorwaarden:
 De nestkasten worden mee geïntegreerd in het gebouw en maken integraal deel uit van het
gebouw (gevel of dak).
 Er worden minimaal 4 nestplaatsen voor huismussen voorzien.
 De plaatsing van de nestkast maakt deel uit van de plannen bij de omgevingsvergunning.
 Direct nabij de nestkast moet voldoende dekking aanwezig zijn voor de hele groep. Dit is
meestal een dichte struik of een begroeide gevel.
Controle en sanctie:
 De aanvrager geeft op elk ogenblik machtiging aan de gemeentelijke ambtenaar ter controle
van de uitgevoerde werken en het goed beheer.
 Wanneer de nestkasten onvolledig of gebrekkig uitgevoerd werden, kan de subsidie bij
beslissing van het college van burgemeester en schepenen verminderd, uitgesteld of
geweigerd worden.
 Als blijkt dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd, kan de subsidie geheel
of gedeeltelijk worden teruggevorderd.
§5 Vleermuiskasten
De subsidie voor de plaatsing van vleermuiskasten wordt eenmalig uitgekeerd met een maximum van
€ 150 per aanvrager per jaar.
Voorwaarden:
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 De vleermuiskasten worden mee geïntegreerd in het gebouw en maken integraal deel uit van
het gebouw (gevel of dak).
 De vleermuiskasten worden ingemetseld in de spouwmuren waar de dieren zowel in de zomer
als in de winter kunnen verblijven.
 Minimale hoogte bedraagt 3 m.
 De plaatsing van de kasten maakt deel uit van de plannen bij de omgevingsvergunning.
Controle en sanctie:
 De aanvrager geeft op elk ogenblik machtiging aan de gemeentelijke ambtenaar ter controle
van de uitgevoerde werken en het goed beheer.
 Wanneer de nestkasten onvolledig of gebrekkig uitgevoerd werden, kan de subsidie bij
beslissing van het college van burgemeester en schepenen verminderd, uitgesteld of
geweigerd worden.
 Als blijkt dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd, kan de subsidie geheel
of gedeeltelijk worden teruggevorderd.

Artikel 7
Aanleg bloemenweides en akkerranden
§ 1 Aanleg bloemenweides bij particulieren, bedrijven, scholen of verenigingen.
Volgende subsidies wordt verstrekt:
 50% van de kostprijs van aankoop bloemenzaad en grondbewerkingen.
 Maximale subsidiebedrag bedraagt € 125.
Aanvraag:
 De aanvraag gebeurt schriftelijk via het daarvoor voorziene aanvraagformulier. Na het
indienen van het formulier onderzoekt de dienst grondgebiedszaken de aanvraag en adviseert
het college. De aanvrager wordt schriftelijk in kennis gesteld van de beslissing.
 De aanplanting of het inzaaien wordt uitgevoerd overeenkomstig de aanvraag.
 De betalingsaanvraag wordt samen met de financiële bewijsstukken ingediend bij het college
van burgemeester en schepenen.
Voorwaarden:
 De akker is gelegen op het grondgebied van Arendonk.
 Enkel planten en zaden met gunstige effecten voor insecten komen in aanmerking voor de
subsidie.
 De planten en zaden die in aanmerking komen zijn opgenomen in de lijst in bijlage 3. Een
plant met hoge pollen- en nectarwaarde die niet in de lijst staat opgenomen, kan voorgelegd
worden en eventueel in aanmerking komen na gunstig advies van de dienst
grondgebiedszaken.
 De subsidie geldt enkel voor nieuwe aanplantingen of in te zaaien percelen.
 De aanvrager moet voor minstens € 50 plantgoed of zadenmengsels aankopen. Meerdere
betalingsbewijzen mogen gebundeld worden. De betalingsbewijzen zijn maximaal 1 jaar oud.
 Mislukte aanplantingen moeten onmiddellijk hernomen worden.
 Het college van burgemeester en schepenen beslist over de toekenning van de subsidie. De
toekenning van de subsidie kan geweigerd worden bij gemotiveerd besluit van het college van
burgemeester en schepenen.

29/46

Controle en sanctie:
 De aanvrager geeft op elk ogenblik machtiging aan de gemeentelijke ambtenaar ter controle
van de uitgevoerde werken en het goed beheer.
 Wanneer de aanplanting of het inzaaien onvolledig of gebrekkig uitgevoerd is, kan de subsidie
bij beslissing van het college van burgemeester en schepenen verminderd, uitgesteld of
geweigerd worden.
 Als blijkt dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd, kan de subsidie geheel
of gedeeltelijk worden teruggevorderd.
Bij gezamenlijke aanvragen door meerdere eigenaars op verschillende percelen wordt het
subsidiebedrag met 20% verhoogd met een maximum van € 150 per aanvrager.
§2 Inzaaien akkerranden
Tegemoetkoming van de kosten voor de aankoop van akkermengsel voor het inzaaien van
akkerranden. Deze tegemoetkoming moet landbouwers stimuleren de zone van 1 m aan waterlopen
duurzaam in te zaaien.
Volgende subsidies wordt verstrekt:
 € 10 per 100 m strookbreedte.
 Maximale subsidiebedrag bedraagt € 250 per landbouwer.
Aanvraag:
 De aanvraag gebeurt schriftelijk via het daarvoor voorziene aanvraagformulier. Na het
indienen van het formulier onderzoekt de dienst grondgebiedszaken de aanvraag en adviseert
het college. De aanvrager wordt schriftelijk in kennis gesteld van de beslissing.
 De aanplanting of het inzaaien wordt uitgevoerd overeenkomstig de aanvraag.
 De betalingsaanvraag wordt samen met de financiële bewijsstukken ingediend bij het college
van burgemeester en schepenen.
Voorwaarden:
 De akker is gelegen op het grondgebied van Arendonk in het landelijk gebied.
 Enkel planten en zaden met gunstige effecten voor insecten komen in aanmerking voor de
subsidie.
 De planten en zaden die in aanmerking komen zijn opgenomen in de lijst in bijlage 3. Een
plant met hoge pollen- en nectarwaarde die niet in de lijst staat opgenomen, kan voorgelegd
worden en eventueel in aanmerking komen na gunstig advies van de dienst
grondgebiedszaken.
 De subsidie geldt enkel voor nieuwe aanplantingen of in te zaaien percelen.
 Het bemesten van de akkerranden, het gebruik van insecticiden en chemische
onkruidbestrijdingsmiddelen of grondbewerkingen andere dan het in stand houden van de
akkerranden zijn verboden.
 Handelingen die kunnen leiden tot de aantasting van de ecologisch beheerde akkerranden zijn
niet toegelaten.
Controle en sanctie:
 De aanvrager geeft op elk ogenblik machtiging aan de gemeentelijke ambtenaar ter controle
van de uitgevoerde werken en het goed beheer.
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 Wanneer de aanplanting of het inzaaien onvolledig of gebrekkig uitgevoerd is, kan de subsidie
bij beslissing van het college van burgemeester en schepenen verminderd, uitgesteld of
geweigerd worden.
 Als blijkt dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd, kan de subsidie geheel
of gedeeltelijk worden teruggevorderd.

Artikel 8
Aankoop natuurgebieden
Volgende subsidies worden verstrekt:
 25% van de aankoopprijs van natuurgebieden.
Voorwaarden:
 Gronden die in aanmerking komen voor de toelage: op het gewestplan aangeduid als
natuurreservaten, natuurgebied, bosgebied, groengebied, parkgebied of bufferzone of
agrarisch gebied met ecologische waarde.
 De voor de subsidie in aanmerking komende natuurverenigingen moeten een
rechtspersoonlijkheid bezitten, natuurbehoud, natuurzorg en natuurontwikkeling als
doelstelling nastreven en minstens 5 jaar ervaring hebben met het beheer van
natuurgebieden met een oppervlakte van minimum 10 ha.
 De aankoop van de gronden wordt niet gesubsidieerd als die verworven worden van een
andere natuurvereniging.
 De aanvraag tot het bekomen van een subsidie voor de aankoop van gronden moet ingediend
worden bij het college van burgemeester en schepenen en moet vergezeld zijn van:
o kadastrale legger van de betreffende gronden;
o aankoopakte van de gronden;
o voorstel voor beheer en toegankelijkheid.
 De betrokken verenigingen zijn gehouden steeds het toezicht van het college van
burgemeester en schepenen of een aangeduide ambtenaar toe te laten.
 Op het einde van elk werkingsjaar moeten de natuurverenigingen die subsidie verkregen voor
de aankoop van gronden, een beheersplan indienen voor deze percelen.
 Bij niet-naleving van de voorwaarden uit het subsidiereglement kan het college van
burgemeester en schepenen overgaan tot de gehele of gedeeltelijke terugvordering van de
verleende subsidie.
 Het totale subsidiebedrag per jaar voor aankoop natuurgebieden bedraagt € 5 000. Dit bedrag
zal verdeeld worden onder de natuurverenigingen die een aanvraag indienen.

Artikel 9
Activiteiten rond biodiversiteit en kringlooptuinieren
Het gemeentebestuur verleent een subsidie aan lokale organisaties die initiatieven nemen ter
versterking van de biodiversiteit en rond ecologisch tuinieren en kringlooptuinieren.
De premie bedraagt maximum € 50 per activiteit.
Om te kunnen genieten van dit voordeel moet aan volgende punten worden voldaan:
 De subsidie is enkel geldig voor Arendonkse verenigingen.
 De activiteit dient ter versterking van de lokale biodiversiteit. Hieronder vind je een nietlimitatieve lijst van mogelijke activiteiten.
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 De activiteit moet openstaan voor de ganse bevolking.
 Voor de geplande activiteit moet promotie gemaakt worden en een exemplaar van dit
promotiemateriaal moet ingediend worden bij de dienst grondgebiedszaken van de gemeente.
 De aanvraag tot toekenning van deze tussenkomst moet minstens 2 maanden vooraf
ingediend worden bij de dienst grondgebiedszaken van de gemeente.
 Ten laatste één maand voor de activiteit krijgt de vereniging een antwoord in verband met de
toekenning.
 Na de activiteit wordt een financieel verslag opgemaakt en ingediend bij de dienst
grondgebiedszaken van de gemeente. De subsidie kan nooit meer bedragen dan de gemaakte
netto-kosten met een maximum van € 50.
 Een Arendonkse vereniging kan slechts één keer per kalenderjaar in aanmerking komen voor
deze subsidie.
 Voor elke activiteit kan slechts eenmaal subsidie worden aangevraagd, ook al wordt de
activiteit door 2 of meer verenigingen georganiseerd.
 De subsidie kan niet gecumuleerd worden met andere gemeentelijke subsidies.
Voorbeeldlijst activiteiten in verband met biodiversiteit
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Organiseren van zoektocht i.v.m. biodiversiteit;
Dag van de biodiversiteit;
Acties voor kerkuil of steenuil;
Acties voor bijen;
Fietstocht i.f.v. biodiversiteit;
Infosessie over ecologisch tuinieren;
Cursus composteren.
....
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Burgemeestersconvenant 2030 en het streekproject
Kempen2030 - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Tussenkomsten
Tom Claessen vindt dat de gemeente ambitieuzer mag zijn.
De burgemeester vindt dat we realistisch moeten zijn. De realisatiegraad in de Kempen bedraagt
slechts 2%. Arendonk heeft een realisatiegraad van 15% mede omwille van twee biogasinstallaties en
zeven windmolens en is daarmee één van de beste leerlingen in de Kempen.
De vraag is hoe we die ambities gaan kunnen realiseren.
Gunther Hendrickx vraagt of er een nulmeting is.
De burgemeester antwoordt dat de nulmeting door VITO dateert van 2011. Toen waren er nog geen
windmolens.
Tom Claessen vraag wat de gemeente zelf doet. Wat met het zwembad? Wat met zonnepanelen?
De burgemeester antwoordt dat er al veel werd gerealiseerd m.b.t. het wagenpark (CNG wagens en
CNG vrachtwagen), verledden van de openbare verlichting, enz.
Tom Claessen vindt dat veel kansen onbenut blijven.
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De burgemeester stelt dat de gemeente inderdaad een voorbeeldrol heeft maar dat niet alleen de
gemeente maar ook de burgers, bedrijven en landbouwers nog meer inspanningen moeten leveren.

Motivatie
Aanleiding en context
Het Burgemeestersconvenant is een initiatief van de Europese Commissie, waarin lokale en regionale
overheden deelnemen door vrijwillig te beloven acties te ondernemen om tegen 2030 de EUdoelstelling te halen om 40 % minder broeikasgassen uit te stoten. De ondertekenaars beloven een
gezamenlijke aanpak te implementeren die de klimaatverandering moet tegengaan en maatregelen te
treffen om met de effecten ervan om te gaan (http://www.burgemeestersconvenant.eu). De
ondertekenaars verbinden zich ertoe om binnen de twee jaar na de bekrachtiging van hun
ondertekening door de gemeenteraad, een energie- en klimaatactieplan op te maken met de
voornaamste acties die ze willen uitvoeren. In dat plan wordt een CO2-inventaris voorzien om de
acties die klimaatverandering tegen gaan op te volgen, en een Klimaatrisico- en
Kwetsbaarheidsanalyse. Intussen telt het Burgemeestersconvenant meer dan 7000 lokale en regionale
overheden verspreid over 57 landen.
De gemeenteraad van 10 maart 2014 besliste tot het ondertekenen van het Burgemeestersconvenant
met doelstellingen tot 2020.
Kempen2020 is het streekproject dat sinds 2014 bij IOK en alle 29 Kempense gemeentebesturen
binnen de IOK-regio een lokaal en regionaal energie- en klimaatbeleid op de rails heeft gezet.
Kempen2030 is het door IOK gecoördineerd streekproject dat kadert binnen het vernieuwde
Burgemeestersconvenant voor klimaat en energie en aldus dezelfde visie, doelen en ambities deelt.
Kempen2030 wil, als opvolger van Kempen2020 en met 2030 als nieuwe horizon, een volgende,
logische stap zijn in het concretiseren van één gezamenlijke visie op vlak van energie en klimaat
onder alle 29 Kempense lokale besturen.
In de beleidnota 2019-2024 werd volgend engagement opgenomen: "We realiseren de doelstellingen

van het Burgemeestersconvenant voor klimaat en energie: een reductie van 40% op het vlak van CO²
in de gemeente tegen 2030."
IOK en de provincie Antwerpen zijn door Europa erkend als territoriaal coördinator van het
Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie.
Het verbintenisdocument (bijlage 1) omschrijft het Europees initiatief inzake het
Burgemeestersconvenant voor klimaat en energie.
In het meerpartijen-engagement Kempen2030 (bijlage 2) engageert ieder lokaal bestuur zich tot een
daadkrachtig lokaal klimaatbeleid en spreken de strategische partners van Kempen2030 expliciet hun
engagement uit om de lokale besturen vanuit een gecoördineerd partnerschap in de ambities van het
Burgemeestersconvenant te ondersteunen.
Het meerpartijen-engagement Kempen2030 vertrekt vanuit een strategisch partnerschap bestaande
uit de 29 Kempense gemeentebesturen, IOK, provincie Antwerpen, Kamp C, Rurant, Fluvius, VITO,
Voka Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen en de Boerenbond en dit partnerschap kan nog
groeien.
Juridische grond
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.
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Argumentatie
Klimaatverandering is één van de grootste wereldwijde uitdagingen van onze tijd die actie en
samenwerking vereist tussen lokale, regionale en nationale overheden over de hele wereld.
Lokale overheden zijn de belangrijkste autoriteiten voor de energietransitie en de strijd tegen
klimaatverandering op het bestuursniveau dat het dichtst bij de burgers staat.
De beperking van en de aanpassing aan klimaatverandering kunnen meerdere voordelen opleveren
voor het milieu, de samenleving en de economie. Als deze samen worden aangepakt, bieden zij
nieuwe kansen om duurzame lokale ontwikkeling te bevorderen.
Dit omvat:







de opbouw van inclusieve, klimaatbestendige, energie-efficiënte gemeenschappen
de verbetering van de levenskwaliteit
de stimulering van investeringen en innovatie
de bevordering van de lokale economie
het scheppen van banen
de versterking van de betrokkenheid van en de samenwerking tussen belanghebbenden

Lokale oplossingen voor energie- en klimaatuitdagingen helpen om veilige, duurzame, concurrerende
en betaalbare energie te bieden aan burgers en zo bij te dragen aan een lagere
energieafhankelijkheid en de bescherming van kwetsbare consumenten.
Alle ondertekenaars van het Burgemeestersconvenant delen een gemeenschappelijke visie voor 2050
met:
 Koolstofvrije gebieden, om er zo toe bij te dragen dat de gemiddelde opwarming van de aarde
ruim onder 2°C blijft ten opzichte van de pre-industriële niveaus, in overeenstemming met de
internationale klimaatovereenkomst van COP 21 die in december 2015 is gesloten in Parijs.
 Veerkrachtiger gebieden, om zo voorbereidingen te treffen tegen de onvermijdelijke negatieve
gevolgen van klimaatverandering.
 Universele toegang tot zekere, duurzame en betaalbare energiediensten voor iedereen, om zo
de levenskwaliteit te verhogen en de energiezekerheid te verbeteren.
Tal van Europese en Vlaamse fondsen richten zich op ondersteuning van energie- en klimaatbeleid.
De ondertekening van het Burgemeestersconvenant kan een essentiële voorwaarde zijn om beroep te
kunnen doen op Vlaamse en Europese fondsen.
Het gemeentebestuur kan voor het verwezenlijken van de ambities van het Burgemeestersconvenant
beroep doen op de ondersteuning van het partnerschap binnen het streekproject Kempen2030, zoals
omschreven in het meerpartijen-engagement Kempen2030. Dit aanbod van ondersteuning door het
partnerschap zal geconcretiseerd worden in een overzichtelijke, dynamische menukaart Kempen2030.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad beslist om als gemeente Arendonk het Burgemeestersconvenant voor Klimaat en
Energie (Covenant of Mayors for Climate & Energy) te ondertekenen en neemt kennis van bijhorende
engagementen (bijlage 1 ‘Verbintenisdocument’). De gemeenteraad geeft hierbij het mandaat aan de
burgemeester om het toetredingsformulier te ondertekenen (bijlage 3 ‘Toetredingsformulier’).
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Artikel 2
De gemeenteraad beslist om als gemeente Arendonk het meerpartijen-engagement Kempen2030 te
ondertekenen en neemt kennis van bijhorende engagementen.

Artikel 3
Een afschrift van deze beslissing, het ondertekende toetredingsformulier (bijlage 3) en het
ondertekende meerpartijen-engagement (bijlage 2) worden per mail bezorgd aan IOK
(annick.sprengers@iok.be).
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Varia
BEHANDELD

Tussenkomsten
* De voorzitter stelt dat de fractie van Vlaams Belang een toegevoegd punt had willen agenderen met
betrekking tot ‘parking industriezone’. Het punt werd, in toepassing van het huishoudelijk reglement,
niet weerhouden en niet geagendeerd. Er was onvoldoende duidelijkheid. Er dient een duidelijk
voorstel te zijn waarover kan gestemd worden.
De voorzitter stelt dat het raadslid de keuze heeft om het punt in de varia te bespreken en/of in de
mobiliteitsraad. Het punt kan ook herwerkt worden, geconcretiseerd worden en opnieuw ingediend
worden.
Joan Wijnen stelt dat volgens de studiedienst van zijn partij het punt wel had kunnen geagendeerd
worden maar hij zal een nieuwe tekst opmaken en overmaken.
*Karolien Verbeek vraagt of de mogelijkheid bestaat om op de Heirbaan, die vaak gebruikt wordt door
fietsers, een smart led verlichting kan gerealiseerd worden.
Luc Bouwen antwoordt dat aan Fluvius een offerte werd gevraagd.
Karolien Verbeek vraagt naar de timing.
Luc Bouwen antwoordt dat als die werken worden uitgevoerd, deze zullen gekoppeld worden aan de
geplande werken m.b.t. de Heirbaan, dus volgend jaar.
*Benny Maes verwijst naar de regeling m.b.t. de verlichting, die niet zou worden aangepast. Hij
suggereert om de burgers te laten weten hoe men onveilige punten zou kunnen signaleren.
Luc Bouwen stelt dat het enerzijds zo is dat veel bewoners er uiteraard voor pleiten dat de verlichting
in hun buurt blijft branden. Anderzijds is het zo dat er stroken waar het donker is, worden
doorgegeven aan Fluvius met het oog op aanpassing.
In het kader van de verledding is er al een eerste zone afgebakend, met name het centrum. Daar zijn
de grootste energiewinsten te realiseren. Daar zal het snelst de vervanging gerealiseerd worden. In de
andere zones blijft het huidige brandregime van toepassing totdat er verledding is.
Fluvius zal ten andere de openbare verlichting organiseren ‘als een dienst’. Fluvius neemt dan de
eigendom van de verlichtingspalen en de armaturen over. Fluvius maakt zich sterk dat de verledding
op een kortere termijn kan ingepland worden.
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*Joan Wijnen vraagt, tegen de volgende zitting van de raad van bestuur, een overzicht van recente
grondwerken en manuren uitgevoerd in eigen beheer op sportpark Heikant.
An Hermans antwoordt dat dit overzicht zal bezorgd worden.
*Joan Wijnen verwijst naar de beoogde samenstelling van de Gecoro - omgevingsraad en de
wenselijkheid van voldoende experten. Hij stelt de vraag of aan bepaalde experten een ‘wild card’ zou
kunnen gegeven worden zodat zij, afhankelijk van de concrete agendapunten, al dan niet ter zitting
aanwezig zullen zijn.
De burgemeester antwoordt dat met de tweede oproep nieuwe kandidaturen zijn binnengekomen. Er
worden sowieso deskundigen en vervangers van die deskundigen aangesteld zodat zij in principe
volgens complementariteit kunnen afspreken.
Gunther Hendrickx vraagt hoe de selectie van de kandidaten zal gebeuren.
De burgemeester antwoordt dat de gemeenteraad in besloten zitting zal stemmen en beslissen.
* Gunther Hendrickx suggereert om het bord ’fietsstraat’, voor zover het technisch kan, voor de bocht
te plaatsen daar waar het bord nu in de vrijheid staat. Hij stelt vast dat er over de fietsstraat reeds
gecommuniceerd werd. Dat is positief. Hij vraagt wat de stand van zaken is m.b.t. de
fietssuggestiestroken.
Luc Bouwen antwoordt dat er vorige week een interne vergadering was bij AWV. Er is gevraagd om
het punt te agenderen op de provinciale verkeersveiligheidscommissie eind september dan wel begin
oktober. De datum werd nog niet meegedeeld. Het betreft ook de Koeistraat en niet enkel het stuk
tussen De Valken en de kerk.
Gunther Hendrickx vraagt of er geen mogelijkheid is om de Vrijheid apart aan te pakken.
Luc Bouwen antwoordt dat dit juridisch - technisch kan. Maar er werd voor geopteerd om alle
schilderwerken in één bestek op te nemen en samen uit te voeren.
De burgemeester vult aan dat er kortelings een participatietraject zal opgestart worden voor de
Wezenstraat- Begijnhof- Wampenberg in het kader van geplande ingrepen. Kan ook daar de suggestie
van herplaatsing van het verkeersbord overwogen worden?
Luc Bouwen antwoordt dat het voetpad van Begijnhof heel smal is. Er is dus weinig plaats voor een
verkeersbord. Bovendien zou het bord dan toch ook nog eens moeten herhaald worden. De Vrijheid is
de fietsstraat en niet het Begijnhof. Dus omwille van praktische redenen staat het bord best op de
plaats waar het thans staat.
*Joan Wijnen vraagt hoe brandweerlieden en bv. huisdokters zich moeten gedragen in de fietsstraat.
Kunnen zij een fietser passeren omwille van een dringende interventie?
Wat dan met eventuele boetes als een pv werd opgemaakt?
De burgemeester antwoordt dat het zonder een zwaailicht geen prioritaire voertuigen zijn.
Luc Bouwen stelt dat ook prioritaire voertuigen de wegcode moeten respecteren, tenzij er sprake is
van overmacht.
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*Tom Claessen heeft een vraag i.v.m. het gemeenschapscentrum. Hij stelt dat enerzijds de
fietsersbond, die beschikt over beperkte financiële middelen, een vergadering mag organiseren in het
gemeenschapscentrum conform het retributiereglement en dat anderzijds Eneco, een vennootschap
met een grote omzet van de gemeente gratis een infomarkt mag organiseren in een lokaal van de
gemeente.
An Hermans antwoordt dat de fietsersbond geen link heeft met de sportraad maar wel in de
mobiliteitsraad zetelt. De regeling inzake erkende verenigingen is toepasselijk.
De burgemeester antwoordt dat de gemeente in dat dossier het openbaar onderzoek dient te
organiseren. Er zal verder navraag worden gedaan.
* Gunther Hendrickx vraagt wat de stand van zaken is in het dossier ‘Rode Del’.
De burgemeester antwoordt dat de bevoegde schepen verontschuldigd is. Vanuit de dienst wordt er
aan gewerkt. Het wordt verder opgevolgd.
Gunther Hendrickx pleit ervoor dat er effectief verder wordt gewerkt aan het dossier en dat de
opdracht die destijds vanuit de gemeenteraad werd gegeven, uitgevoerd wordt.

*Joan Wijnen verwijst betrekkelijk het asielcentrum naar het ‘busprobleem’ en het gesprek van de
burgemeester met de nieuwe directrice van het asielcentrum.
De burgemeester stelt dat zij thans op de hoogte is van de voorgeschiedenis. De klachten van
buurtbewoners zullen door haar van nabij opgevolgd worden. Klachten over gedrag op de bus kunnen
best via de politie en in samenspraak met De Lijn leiden tot gepaste acties. Er zijn thans 12 tenten
geplaatst en er is een capaciteit in het centrum van 457 personen. Hij vreest dat de tenten er helaas
nog enige tijd zullen staan. Het voorbije jaar zijn er quasi geen incidenten geweest, enkel een aantal
fait divers. Het incident waar het raadslid naar verwijst van vorige week was volgens de burgemeester
niet zo groot als het raadslid zelf laat uitschijnen. Het betrof een incident met slechts een aantal
personen en dan op het terrein zelf.
Joan Wijnen stelt dat het drie dagen heeft geduurd vooraleer er opnieuw rust was. De buurtbewoners
waren geschrokken. Hij geeft het voorbeeld van iemand die op de parking woont.
An Hermans stelt dat waar mensen samenkomen het niet altijd rozengeur en maneschijn kan zijn. De
politie kan verhoogd toezicht houden.
*Davy Cools verwijst naar de vorige zitting van de gemeenteraad, meer bepaald naar de kwestie van
de zonnepanelen in het dossier GBS St. Jan. Hij vraagt of thans duidelijkheid kan worden gegeven
over de vraag wie de zonnepanelen uit dat dossier heeft gehaald.
De burgemeester antwoordt dat hij dat niet weet en het niet kan achterhalen. Er is een studie van een
technisch bureau over de zonnepanelen, ondermeer over het aantal en de kost ervan.
Davy Cools verwijst naar het voorbeeld van de stad Geel waar men meer dan 11 000 zonnepanelen
op de daken heeft gelegd.
De burgemeester stelt dat we bezig zijn met zonnepanelen. We onderzoeken wat er kan op de
werkhallen, op het zwembad enz. Het staat in ons beleidsplan en in de BBC meerjarenplanning.
Voor wat GBS St. Jan betreft, is het zo dat de bouwaanvraag nog niet werd ingediend.
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Davy Cools stelt dat hij hoopt dat ze er alleszins gaan komen in dat dossier.

OPENBARE ZITTING
Dienst grondgebiedzaken
17
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Aanvullende dagorde op vraag van sp.a-Groen:
Oprichting duurzaamheidsfonds - Goedkeuring
AFGEKEURD

Motivatie
Aanleiding en context
Gemeente Arendonk heeft zich geëngageerd ten opzichte van de doelstellingen van het
burgemeestersconvenant, een wereldwijd initiatief met de ambitie om lokale besturen samen te
brengen die zich vrijwillig engageren om de klimaat- en energiedoelstellingen van de Europese Unie te
behalen en zelfs te overtreffen.
Het gemeentebestuur heeft de ambitie om van Arendonk een duurzame gemeente te maken.
Het gemeentebestuur wil inzetten op hernieuwbare energie.
Door de aanwezigheid van een aantal energieproducerende units op het gemeentelijk grondgebied
heeft het gemeentebestuur inkomsten uit hernieuwbare energie. Deze inkomsten worden momenteel
ingeschreven in de algemene middelen en worden niet doelgericht ingezet.
Argumentatie
Fractie sp.a-Groen stelt voor om ten behoeve van de ambities van het gemeentebestuur inzake
duurzame energie een duurzaamheidsfonds op te richten. Dit duurzaamheidsfonds zal toelaten om de
omslag vanfossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie te versnellen.
Fractie sp.a-Groen stelt voor om de inkomsten die het gemeentebestuur de voorbije jaren verwierf
doorbelastingen op windenergie op het Arendonks grondgebied te voorzien als startkapitaal voor dit
fonds.
Fractie sp.a-Groen stelt voor om de inkomsten die de gemeente de volgende jaren zal verkrijgen
uitbelastingen op of uit bestaande of nog te realiseren participaties in energieproducerende units op
het gemeentelijk grondgebied of daarbuiten, op te nemen in dit duurzaamheidsfonds.
Fractie sp.a-Groen stelt voor om de middelen in het duurzaamheidsfonds in te zetten ter
ondersteuning van projecten, samenwerkingen en activiteiten in onze gemeente die
 een omschakeling voorzien van traditionele naar hernieuwbare energieoplossingen en die het
louter individueel belang overschrijden
of
 mogelijkheden, kansen en economische en ecologische voordelen van hernieuwbare energie
en zo de transitie van traditionele naar hernieuwbare energie kan versnellen
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De 3 aanvullende dagordepunten worden samen behandeld en besproken.
Tom Claessen licht de toegevoegde agendapunten toe.
De burgemeester stelt dat het college van burgemeester en schepenen geen voorstander is van een
duurzaamheidsfonds met een apart startkapitaal dat onafhankelijk zou zijn ten aanzien van de
gemeente en autonoom kan beschikken en beslissen over die middelen.
Participatie in een windmolendossier is wenselijk. Nadat de procedure in het dossier van de
windmolens is doorlopen, kan gedacht worden in een laagdrempelig klimaatcafé over een
‘burgerbegroting’ met middelen die mogelijk gegenereerd worden. Dat kan lopen via IOK.
Tom Claessen vraagt hoe groot de participatie zou zijn.
De burgemeester antwoordt dat er thans een voorstel is dat de ontwikkelaar in totaal een participatie
toelaat van 40%.
Gunther Hendrickx verwijst naar de studie van Kelvin Solutions.
De burgemeester stelt dat ten gevolge van die studie werd samengezeten met IKA om te kijken hoe
we met een beperkt risico een maximale opbrengst kunnen genereren voor alle burgers.
Tom Claessen vraagt wat er gebeurd is met de opbrengst van de bestaande windmolens.
De burgemeester stelt dat het niet klopt dat er niets mee gedaan is. Er zijn bijvoorbeeld
energiebesparende maatregelen voor de scholen gerealiseerd maar dit is niet één op één aan elkaar
gekoppeld.
Tom Claessen vindt 40% al een goed voorstel. Het gaat in de richting van 50%. Hij vraagt wat de
aanpak zal zijn bij volgende aanvragen.
De burgemeester antwoordt dat dit afhankelijk is van de goodwill van de ontwikkelaar.
Tom Claessen verwijst naar gemeenten in Oost Vlaanderen waar men een participatie van 50%
realiseert.
De burgemeester stelt dat het openbaar onderzoek loopt. Er is nog geen formeel akkoord met de
ontwikkelaar.
Gunther Hendrickx verwijst naar de participatie als instrument om voorafgaandelijk te kunnen sturen
op de lasten, zoals bijvoorbeeld in Eeklo.
Hij vraagt waarom Arendonk zo gewild is om er windmolens te plaatsen.
De burgemeester antwoordt dat er kaarten bestaan met geselecteerde zones.
Gunther Hendrickx vraagt of we voor een ad hoc aanpak gaan dan wel of we kunnen duidelijk maken
waar we voor staan.
De burgemeester antwoordt dat we in het dossier EDF- Luminus met windmolens in tweede lijn
duidelijk aangegeven hebben dat we geen voorstander zijn. Er werden succesvol stappen gezet voor
de vernietiging van het besluit door de Raad van State. De minister zal een nieuw besluit moeten
nemen. We hebben onze visie kunnen doorduwen.
De argumentatie kan hopelijk aangewend worden voor toekomstige soortgelijke aanvragen in een
tweede lijn of in een open ruimte.
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Benny Maes gaat akkoord dat er een omslag moet gemaakt worden naar hernieuwbare energie en
pleit voor de ontwikkeling van een visie. Het voorstel dat thans voorligt is nog wat onduidelijk, reden
waarom zijn fractie zich onthoudt. Het debat dient best in de gemeenteraad en in de omgevingsraad
te worden gevoerd.
De burgemeester vraagt of er moet nagedacht worden en gedebatteerd over locaties waar eventueel
ook nog windmolens kunnen geplaatst worden.
Gunther Hendrickx stelt dat de eerste vraag is of het wenselijk is dat er nog windmolens geplaatst
kunnen worden en zo ja waar.
Tom Claessen stelt dat zijn fractie voor windenergie is. Belangrijk daarbij is de ontwikkeling van een
visie en die communiceren: waar kunnen windmolens komen en ook waar niet.
Hij wil initiatief nemen om in Eeklo, Maldegem, Kaprijke ter plekke te gaan kijken hoe men het daar
heeft aangepakt.
Joan Wijnen verwijst naar het risico van eventuele calamiteiten, zoals een brand. Hij is geen
voorstander van het aanleggen van een groot ‘potje’.
Gunther Hendrickx antwoordt dat het geen ‘potje’ betreft maar een fonds dat gecontroleerd wordt.
Joan Wijnen vraagt wie dat fonds dan gaat beheren.
Gunther Hendrickx antwoordt dat het de bedoeling is om middelen vrij te maken en te reserveren. Er
zitten geen negatieve bedoelingen achter.

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

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad geeft principiële goedkeuring aan de oprichting van een gemeentelijk
duurzaamheidsfonds.
Artikel 2
In het gemeentelijk duurzaamheidsfonds zullen naast een startkapitaal van 200.000 euro, de
inkomsten worden gestort die de gemeente Arendonk ontvangt vanaf 1 januari 2019 uit belastingen
op of participaties in energieproducerende activiteiten die plaats vinden op het gemeentelijk
grondgebied of daarbuiten.
Artikel 3
De middelen in het gemeentelijk duurzaamheidsfonds zullen kunnen worden aangewend voor
initiatieven die:
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 het individuele belang overschrijden en die een omschakeling voorzien van fossiele
brandstoffen naar hernieuwbare energiebronnen in onze gemeente.
Of
 de Arendonkse bevolking, bedrijven, organisaties en verenigingen bewust maken van de
mogelijkheden, kansen en economische en ecologische voordelen van hernieuwbare energie
en zo de transitie van traditionele naar hernieuwbare energie kunnen versnellen.

Artikel 4
De gemeenteraad belast het college van burgemeester en schepenen met de verdere concrete en
praktische uitwerking van dit duurzaamheidsfonds.
 Oprichting
 Statuten & structuur
Het college en schepenen zal er in deze opdracht over waken dat het duurzaamheidsfonds vrij en
autonoom zal kunnen werken en vrij zal kunnen beslissen over de strategische visie, de dagelijkse
werking en de evaluatie van toekomstige te ondersteunen projecten en activiteiten.
Het college van burgemeester en schepenen werkt hierbij naar de streefdatum van 22 april 2021 voor
de lancering van de eerste projectoproep voor te subsidiëren projecten door het fonds.
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Aanvullende dagorde op vraag van sp.a - Groen: Voorstel
visietekst windenergie - Goedkeuring
AFGEKEURD

Motivatie
Aanleiding en context
Gemeente Arendonk heeft zich geëngageerd ten opzichte van de doelstellingen van het
burgemeestersconvenant, een wereldwijd initiatief met de ambitie om lokale besturen samen te
brengen die zich vrijwillig engageren om de klimaat- en energiedoelstellingen van de Europese Unie te
behalen en zelfs te overtreffen.
Het gemeentebestuur heeft de ambitie om van Arendonk een duurzame gemeente te maken.
Het gemeentebestuur wil inzetten op hernieuwbare energie.
In eerdere brieven en nota’s, opgesteld door het college van burgemeester en schepenen, werd met
het oog op de beperking van overlast en het vermijden van wildgroei consequent verwezen naar
onderstaande (Letterlijk uit de brief van het gemeentebestuur aan Deputatie van Provincie Antwerpen
d.d. 23 augustus 2017, onderwerp ‘Windenergie’) principes als voorwaarden voor de steun aan
windontginningsprojecten:
 Inwoners kunnen tot een belangrijk percentage participeren middels een coöperatieve
vennootschap. Cruciaal is dat de inwoners mede-eigenaar kunnen worden van het project.
 De exploitant kan de winst die (…) wordt gecreëerd (…) afromen en laten terugvloeien naar
de Arendonkse gemeenschap, bijvoorbeeld via een fonds, een korting op energie,
gemeenschapsprojecten, ondersteuning socio-culturele activiteiten, …
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 Een vaste vergoeding per windturbine aan de gemeente voor het gebruik van de
gemeentelijke infrastructuur
Ook naar inplanting en locatie ontwikkelde en communiceerde het gemeentebestuur in het verleden
een aantal principes voor realisatie van projecten:
 Autosnelweg E34 als prioritaire ruimtelijke drager voor toekomstige windmolenparken
 Diepere insnijding in het landschap door windmolens in tweede en derde lijn is niet wenselijk
 De landbouwwaarde van de betreffende percelen in agrarisch gebied mag niet geschaad
worden naar de toekomst door de inplanting van windturbines (Letterlijk uit de brief van het
gemeentebestuur aan Deputatie van Provincie Antwerpen d.d. 23 augustus 2017, onderwerp
‘Windenergie’)
De laatste jaren merken we een groei van het aantal aanvragen voor windturbines op het
gemeentelijk grondgebied. Dat verhoogd aantal aanvragen voor windturbines gaat ten koste van het
draagvlak binnen de lokale gemeenschap.
De voorbije maanden werden meerdere aanvragen omgevingsvergunning ingediend voor plaatsing
van windturbines op het gemeentelijk grondgebied waarin bij de aanvraag geen participatie werd
voorzien noch een afroming van de winst naar de Arendonkse gemeenschap. Sommige van deze
aanvragen waren ook in strijd met de hogergenoemde principes van locatie en inplanting.
Argumentatie
Fractie sp.a-Groen is van mening dat de huidige visie windenergie van het Gemeentebestuur te vaag
is.
Daarenboven wordt de visie te weinig gecommuniceerd naar toekomstige windenergie-exploitanten
waardoor aanvragen voor de oprichting van nieuwe windmolenparken vaak geen antwoord bieden op
de principes van de gemeentelijke visie windenergie.
Fractie sp.a-Groen pleit daarom voor een meer geconcretiseerde visietekst.
Fractie sp.a-Groen gaat daarbij uit van het principe dat de wind een gemeenschappelijk goed is dat
over onze gemeente waait.
Volgens fractie sp.a-Groen behoort deze wind niet toe aan de eigenaars van de individuele
grondpercelen die zich onder deze wind bevinden, maar aan de gehele lokale gemeenschap.
Vanuit het concept ‘wind als gemeenschappelijk goed’ gaat fractie sp.a-Groen uit van het principe dat
het lokale bestuur exploitatie van wind kan gunnen aan derden onder bepaalde voorwaarden.
Fractie sp.a-Groen is van mening dat draagvlakversterking voor windenergieontginning enkel mogelijk
is door een evenwichtige verdeling van lasten en lusten.
De 3 aanvullende dagordepunten worden samen behandeld en besproken.
De argumentatie van het punt met betrekking tot het duurzaamheidsfonds mag hier aks herhaald
worden beschouwd.

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

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad geeft principiële goedkeuring aan de visietekst in artikel 2.

Artikel 2
Visie gemeenteraad Arendonk aangaande windenergie
a. Uitgangspunten
 De wind is een gemeenschappelijk goed dat gratis over onze gemeente waait.
 De bevolking gunt de exploitatie van dit gemeenschappelijk goed onder bepaalde
voorwaarden aan derden.
 Draagvlakversterking is enkel mogelijk door een evenwichtige verdeling van lasten en lusten
 Significante hefbomen zijn nodig om dat draagvlak te versterken
b. Optimalisatie van de ruimte
De gemeenteraad pleit voor een concentratiezone windenergie rond de Autosnelweg E34. Deze
concentratiezone wordt gezien als prioritaire ruimtelijke drager voor toekomstige windmolenparken.
Diepere insnijding in het landschap door windmolens in tweede en derde lijn is niet wenselijk. Andere
locaties op het gemeentelijk grondgebied en buiten de concentratiezone kunnen mogelijks door het
gemeentebestuur overwogen worden, mits voldaan wordt aan de voorwaarden gespecifieerd onder
‘hefbomen gemeente’.
De gemeente pleit voor de optimale invulling van de concentratiezone van een enkele lijn rond
autosnelweg E34. (optimale invulling: bv. 10 windturbines van 6MW bv meer optimaal dan 20 turbines
van 3MW)
Een meer optimale invulling kan gerealiseerd worden door de concentratiezone zond E34 als een
geheel te bekijken en een invullingsplan te laten uitwerken door een onafhankelijke partij.
c. Draagvlak
De Arendonkse gemeenteraad wijst erop dat het verhoogde aantal aanvragen de voorbije jaren het
draagvlak voor plaatsing van windturbines heeft aangetast. De lusten en de lasten zijn bij deze
geplande projecten vaak ongelijk verdeeld tussen projectontwikkelaars, perceeleigenaars en
omwonenden.
d. Hefbomen gemeente
De Arendonkse gemeenteraad pleit voor hefbomen om het draagvlak voor toekomstige
windmolenprojecten te versterken. Die hefbomen moeten een significante meerwaarde creëren voor
de lokale gemeenschap.
Aan de inputzijde voor toekomstige projecten wordt hierbij gestreefd naar een 50% rechtstreekse
participatie voor overheid en burgers
Aan de outputzijde pleit de Arendonkse gemeenteraad voor een een bijdrage van €5.000 per jaar per
turbine aan het omgevingsfonds windenergie en een bijdrage van €5.000 per jaar per turbine aan de
gemeente.
De Arendonkse gemeenteraad pleit ervoor dat projectontwikkelaars die aan deze voorwaarden niet
wensen te voldoen niet zullen toegelaten worden om het concentratiegebied rond autosnelweg E34 in
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te vullen en plaats moeten maken voor projectontwikkelaars die daartoe wel bereid zijn. De
Arendonkse gemeenteraad pleit bovendien ook voor het hanteren van de principes van 50%
participatie en bijdragen aan omgevingsfonds en gemeente voor projecten buiten de concentratiezone
rond autosnelweg E34.
Bij de invulling van de projecten in de concentratiezone rond autosnelweg E34 zal de gemeente
voorkeur geven aan deze projectontwikkelaar die de grootste participatie van burgers en overheid
nastreeft.
e. Hefbomen provincie
De vergunningsprocedure voor omgevingsvergunningen voor windturbines bevat momenteel geen
sociaalmaatschappelijke voorwaarden zoals herverdeling van lusten en lasten noch van
meerwaardecreatie voor de omgeving door de ontginner. De Arendonkse gemeenteraad roept de
vergunningverlenende overheid op om deze sociaal-maatschappelijke voorwaarden mee op te nemen
in de voorwaarden voor inplanting van windturbines.
Artikel 3
Deze visienota wordt overgemaakt aan de vergunningverlenende overheid en organisaties die contact
nemen met het gemeentebestuur in verband met mogelijke projecten van windturbines. Daarnaast
wordt deze visienota gepubliceerd op de gemeentelijke informatiekanalen.
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Aanvullende dagorde op vraag van sp.a-Groen:
Oprichting lokaal omgevingsfonds windenergie Goedkeuring
AFGEKEURD

Motivatie
Aanleiding en context
Gemeente Arendonk heeft zich geëngageerd ten opzichte van de doelstellingen van het
burgemeestersconvenant, een wereldwijd initiatief met de ambitie om lokale besturen samen te
brengen die zich vrijwillig engageren om de klimaat- en energiedoelstellingen van de Europese Unie te
behalen en zelfs te overtreffen.
Het gemeentebestuur heeft de ambitie om van Arendonk een duurzame gemeente te maken.
Het gemeentebestuur wil inzetten op hernieuwbare energie.
De laatste jaren merken we een groei van het aantal aanvragen voor windturbines op het
gemeentelijk grondgebied. Dat verhoogd aantal aanvragen voor windturbines gaat ten koste van het
draagvlak voor windturbines binnen de lokale gemeenschap.
Argumentatie
Fractie sp.a-Groen is van mening dat de wind een gemeenschappelijk goed is dat over onze gemeente
waait.
Volgens fractie sp.a-Groen behoort deze wind niet toe aan de eigenaars van de individuele
grondpercelen die zich onder deze wind bevinden, maar aan de gehele lokale gemeenschap.
Fractie sp.a-Groen is van mening dat draagvlakversterking voor windenergieontginning enkel mogelijk
is door een evenwichtige verdeling van lasten en lusten.
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Fractie sp.a-Groen stelt daarom voor om een omgevingsfonds op te richten, gefinancierd met
bijdragen van windenergie-exploitanten. Dit omgevingsfonds zal allerlei projecten en activiteiten
steunen, op het vlak van cultuur, samenleving, gezondheid, welzijn…
Fractie sp.a-Groen is van mening dat de oprichting van dit omgevingsfonds een meerwaarde zal
creëren voor de bevolking van Arendonk en er zo mee voor te zorgen dat het draagvlak voor
windenergie in onze gemeente toeneemt en ook in de toekomst zal blijven bestaan.
Fractie sp.a-Groen gaat uit van een bijdrage van €5 000 per windturbine per jaar aan het
omgevingsfonds windenergie.
De 3 aanvullende dagordepunten worden samen behandeld en besproken.
De argumentatie van het punt met betrekking tot het duurzaamheidsfonds mag hier als herhaald
worden beschouwd.

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

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad geeft principiële goedkeuring aan de oprichting van een omgevingsfonds
windenergie.

Artikel 2
Het omgevingsfonds windenergie zal gefinancierd worden door exploitanten die windenergie
ontginnen op het Arendonks grondgebied a rato van 5.000 euro per turbine per jaar.
Artikel 3
Het college van burgemeester en schepenen zal deelname aan de financiering van het
omgevingsfonds windenergie als sociaal-maatschappelijke voorwaarde opnemen in de lijst van
voorwaarden voor een positief advies voor toekomstige aanvragen van een omgevingsvergunning op
het gemeentelijk grondgebied. Daarnaast zal het college van burgemeester en schepenen er ook bij
de provincie op aandringen om deze sociaal-maatschappelijke voorwaarden op te nemen in de
voorwaarden tot verlenen van vergunningen voor windenergie-ontginning.
Artikel 4
De middelen in het omgevingsfonds windenergie zullen kunnen worden aangewend voor projecten en
activiteiten op het vlak van cultuur, samenleving, gezondheid, welzijn…
Artikel 5
De gemeenteraad belast het college van burgemeester en schepenen met de verdere concrete en
praktische uitwerking van dit omgevingsfonds windenergie.
 Oprichting
 Statuten & structuur
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Het college en schepenen zal er in deze opdracht over waken dat het omgevingsfonds windenergie
vrij en autonoom zal kunnen werken en vrij en autonoom zal kunnen beslissen over de strategische
visie, de dagelijkse werking en de evaluatie van toekomstige te ondersteunen projecten en
activiteiten.
Het college van burgemeester en schepenen werkt hierbij naar de streefdatum van 30 juni 2022 voor
de lancering van de eerste projectoproep voor te subsidiëren projecten.
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