Gemeenteraad
Zittingsverslag

Zitting van 9 december 2019

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

De voorzitter opent de openbare zitting
Bij de aanvang van de zitting deelt de voorzitter mee dat de volgorde van de zittingen van de
beleidsorganen werd omgedraaid, omwille van de behandeling van het punt van het meerjarenplan en
teneinde wettelijk in orde te zijn met de te volgen procedure.
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Notulen en zittingsverslag gemeenteraad 18 november
2019 - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Tussenkomsten
Gunther Hendrickx vraagt naar de stand van zaken m.b.t het opnemen van de zittingen van de raden
zodat controle mogelijk is van wat werd gezegd en genotuleerd. Hij stelt dat hij de verantwoording
van het stemgedrag niet terug vindt bij het stemgedrag, maar wel op een andere plaats in de tekst.
Tom Claessen vraag naar de reden waarom er nog geen audio-opnames ter beschikking zijn.
De adjunct-algemeen directeur stelt dat er bij de start technische problemen waren. We zijn al een
tijdje aan het proefdraaien. We hopen de opnames vrij snel op de website te kunnen plaatsen.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

OPENBARE ZITTING
Dienst interne organisatie
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Pidpa - Algemene vergadering 20 december 2019 Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Motivatie
Aanleiding en context
De gemeente is deelnemer aan de opdrachthoudende vereniging Pidpa. Op vrijdag 20 december 2019
om 11.30 uur organiseert Pidpa een algemene vergadering op het administratief hoofdkantoor
Desguinlei 246 te 2018 Antwerpen.
De agenda van deze buitengewone algemene vergadering is als volgt:
1. Nazicht van de volmachten/raadsbesluiten voor de afgevaardigden.
2. Begroting 2020 met kennisgeving van de te ontwikkelen activiteiten en te volgen strategieën
in 2020 - goedkeuring.
3. Benoemingen.
4. Uitbreiding opdracht Kontich – goedkeuring.
5. Goedkeuring van het verslag staande de vergadering.

Onder agendapunt 3 zal vooreerst de benoeming van de nieuwe kandidaat-bestuurder, dhr. Ward
Kennes (Kasterlee), na het ontslag van mevr. Nicole Boonen aan de vergadering worden voorgelegd.
Hiertoe dient de gemeenteraad een beslissing te nemen.
Deze algemene vergadering zal tevens invulling geven aan de samenstelling van het adviescomité A
op basis van de gewijzigde statutaire bepalingen zoals die goedgekeurd werden op algemene
vergadering van 18 oktober 2019. Hiertoe dient door de gemeenteraad één kandidaat-lid van dit
adviescomité A te worden voorgedragen.
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om deze agendapunten goed te keuren.
Historiek
Brief van Pidpa van 18 oktober 2019:
 begroting en resultatenrekening 2020 met kennisgeving van de te ontwikkelen activiteiten en
te volgen strategieën in 2020
 model als basis voor raadsbeslissing
 een volmacht

Besluit van gemeenteraad van 11 maart 2019 over de aanduiding van:
 dhr. Michiel Wils als afgevaardigde en
 dhr. Luc Bouwen, plaatsvervangend afgevaardigde
voor de huidige legislatuur op de algemene vergaderingen van Pidpa.
Juridische grond
 De statuten van de opdrachthoudende vereniging Pidpa
 Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
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Argumentatie
De voorgelegde documenten omvatten de verslaggeving omtrent de begroting voor 2020 met
kennisgeving van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategieën in 2020.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad neemt akte van de strategieën en de te ontwikkelen activiteiten van Pidpa m.b.t.
het boekjaar 2020.

Artikel 2
De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de door de Raad van Bestuur van Pidpa voorgelegde
begroting 2020 en het toelichtend verslag.

Artikel 3
De gemeenteraad neemt kennis van het voorstel betreffende het nieuwe lid van de Raad van Bestuur
na het ontslag van een bestuurder. De voorgestelde mandataris wordt voorgedragen als kandidaat-lid
voor de Raad van Bestuur.

Artikel 4
De gemeenteraad gaat akkoord met de voorgestelde uitbreiding van de opdracht in de gemeente
Kontich tot Pidpa HidroGem.

Artikel 5
Aan de vertegenwoordiger wordt de opdracht gegeven om op de buitengewone algemene vergadering
van 20 december 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.

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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IOK afvalbeheer - Buitengewone algemene vergadering
17 december 2019 - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Motivatie
Aanleiding en context
De agenda van de buitengewone algemene vergadering van 17 december 2019 bevat volgende
agendapunten:
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1. Activiteitenplan 2020
2. Begroting 2020
3. Varia
Juridische grond
 De statutaire bepalingen inzake de organisatie van de algemene vergadering zijn vervat in
artikelen 33 e.v. van de statuten van IOK Afvalbeheer.
 Artikel 432 van het decreet over het lokaal bestuur
Argumentatie
Artikel 432 van het decreet over het lokaal bestuur (DLB) geeft aan dat in deze buitengewone
algemene vergadering de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het volgende
boekjaar worden besproken en dat ook een door de raad van bestuur opgestelde begroting op de
agenda staat.
De raad neemt kennis van de toelichtende nota die aan de deelnemers wordt voorgelegd:
1 Activiteitenplan 2020
In uitvoering van artikel 432 van het DLB wordt een activiteitenplan 2020 voorgelegd.
2 Begroting 2020
In uitvoering van artikel 4432 van het DLB wordt een begroting 2020 voorgelegd.
De raad neemt kennis en sluit zich aan bij het voorgestelde activiteitenplan 2020 en de begroting
2020 en de hierin vervatte werkingskosten en tarieven van IOK Afvalbeheer.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad hecht goedkeuring aan het activiteitenplan 2020.

Artikel 2
De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de begroting 2020 en de hierin vervatte werkingskosten en
tarieven van de opdrachthoudende vereniging IOK Afvalbeheer.

Artikel 3
De volmachtdrager wordt gemandateerd om conform dit besluit te handelen en te beslissen op deze
buitengewone algemene vergadering.
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IOK - Buitengewone algemene vergadering 17 december
2019 - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Motivatie
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Aanleiding en context
De agenda van de buitengewone algemene vergadering van 17 december 2019 bevat volgende
agendapunten:
1. Activiteitenplan 2020
2. Begroting 2020
3. Varia
Juridische grond
 De statutaire bepalingen inzake de organisatie van de algemene vergadering zijn vervat in
artikelen 32 e.v. van de statuten van IOK.
 Artikel 432 van het Decreet over het lokaal bestuur
Argumentatie
Artikel 432 van het Decreet over het lokaal bestuur (DLB) geeft aan dat in deze buitengewone
algemene vergadering de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het volgende
boekjaar worden besproken en dat ook een door de raad van bestuur opgestelde begroting op de
agenda staat.
De raad neemt kennis van de toelichtende nota die aan de deelnemers wordt voorgelegd:
1 Activiteitenplan 2020
In uitvoering van artikel 432 DLB wordt een activiteitenplan 2020 voorgelegd.
2 Begroting 2020
In uitvoering van artikel 432 DLB wordt een begroting 2020 voorgelegd.
De raad neemt kennis van en sluit zich aan bij het voorgestelde activiteitenplan 2020 en de begroting
2020 en de hierin vervatte werkingskosten voor de in housedienstverlening van de kostendelende
vereniging IOK.
Bij aanvang van de legislatuur, tijdens de gemeenteraadszitting van 11 maart 2019, werd schepen
Kenny Viskens gemandateerd als vertegenwoordiger op de algemene vergadering
In toepassing van artikel 447 van het Decreet Lokaal Bestuur is het mandaat van vertegenwoordiger
op de algemene vergadering onverenigbaar met het mandaat van lid van een van de andere organen.
De schepen van (leef)milieu maakt deel uit van een adviescomité milieu binnen IOK. Bijgevolg dient
voor de verdere duur van de legislatuur een nieuwe vertegenwoordiger op de algemene vergadering
te worden aangeduid.
Op verzoek van de fractie N-VA wordt raadslid Boudewijn Westhof voorgesteld.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad hecht goedkeuring aan het activiteitenplan 2020.

Artikel 2
De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de begroting 2020 en de hierin vervatte werkingskosten van
de dienstverlenende vereniging IOK.
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Artikel 3
Raadslid Boudewijn Westhof wordt aangeduid als vertegenwoordiger op de algemene vergadering
voor de resterende duur van de legislatuur.

Artikel 4
De volmachtdrager wordt gemandateerd om conform dit besluit te handelen en te beslissen op deze
buitengewone algemene vergadering.
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Eerstelijnszone Kempenland - modelstatuut zorgraad en
aanduiding van een vertegenwoordiger - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Motivatie
Aanleiding en context
De eerstelijnszone (een geografisch afgebakende zone van ongeveer 75 000 – 125 000 inwoners)
zoals voorgesteld in de conceptnota ‘Een geïntegreerde zorgverlening in de eerste lijn’ heeft tot doel
een netwerk tot samenwerking te organiseren van plaatselijke zorg- en hulpverleners (huisartsen,
apothekers, thuisverpleegkundigen, diensten voor gezinszorg, woonzorgcentra enzovoort) en de lokale
besturen.
De eerstelijnszone levert zelf geen zorgaanbod maar zorgt voor coördinatie en afstemming tussen de
partners en focust op ondersteuning van het praktijkniveau/de dienstverlening en van de
intersectorale samenwerking.
De conceptnota vertrekt vanuit de centrale positie van de zorgbehoevende met daarbij aandacht voor
de waardering van de mantelzorger, de focus op buurtgericht werken, de zorgcoördinatie en het
casemanagement en de belangrijke rol van het lokaal bestuur. In een eerstelijnszone zijn er een
aantal verplichte partners die allemaal evenwaardig zijn.
Het werkgebied van de VZW omvat de volgende volledige eerstelijnszone: Arendonk - Baarle-Hertog –
Beerse – Hoogstraten – Merksplas – Oud-Turnhout – Ravels – Rijkevorsel – Turnhout – Vosselaar.
Juridische grond
 Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
 Conceptnota Vlaamse Regering 17 februari 2017 ‘Een geïntegreerde zorgverlening in de
eerste lijn’
Argumentatie
De gemeenteraad dient als verplichte partner van de eerstelijnszone Kempenland de voorliggende
modelstatuten voor de zorgraad van de eerstelijnszone Kempenland goed te keuren en heeft de
mogelijkheid om aan te sluiten bij de bij de algemene vergadering van de ELZ, los van het gegeven
dat er iemand lid is van de zorgraad (Kris Dirkx, diensthoofd Sociale Dienst).

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
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Artikel 1
De gemeenteraad keurt de voorliggende modelstatuten voor de zorgraad van de eerstelijnszone
Kempenland goed.

Artikel 2
De gemeenteraad duidt schepen Marina Gys aan als vertegenwoordiger voor de gemeente Arendonk
gedurende deze legislatuur in de zorgraad van de eerstelijnszone Kempenland.

Artikel 3
Dit besluit wordt overgemaakt aan vzw Eerstelijnszone Kempenland p/a Kris Bayens, voorzitter,
Weeldestraat 66, 2381 Weelde (info@elzkempenland.be).
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Samenwerkingsovereenkomst ILV Noorderkempen
Werkt met VDAB - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Motivatie
Aanleiding en context
Het bestaande samenwerkingsakkoord tussen ILV Noorderkempen Werkt en VDAB moet nu
hernieuwd worden. Het takenpakket van Noorderkempen Werkt werd in de afgelopen jaren
uitgebreid: met onder meer wijkwerken. Ook de samenwerking tussen de arbeidstrajectbegeleiders
van de lokale besturen en de VDAB-consulenten werd opgezet en versterkt. Met TWE-art.60 of TWEOCMW maken de ATB'ers ook gebruik van het systeem van VDAB om te deze contracten te
registreren. We maken van de gelegenheid dan ook gebruik om de samenwerking nog uit te diepen
en meer lokaal te verankeren. Een lokale dienstverlening is voor ons en onze inwoners een zekere
meerwaarde. Ook de uitbreiding naar de categorie van niet-beroepsactieven zal een meerwaarde
betekenen om de doelstelling van Vlaanderen van een werkzaamheidsgraad van boven de 80% te
behalen en voldoende welvaart te creëren in onze regio. Het doel is om dit jaar de overeenkomst nog
te ondertekenen in aanwezigheid van de nieuwe gedelegeerd bestuurder en de provinciaal directeur
van VDAB.
Juridische grond
 Artikelen 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017
 De oprichting van de ILV Noorderkempen Werkt op 23 juni 2014 om initiatieven op vlak van
tewerkstelling te stimuleren.
 De huidige samenwerkingsovereenkomst met VDAB door de gemeenteraad van Hoogstraten
op 25 april 2016. Deze loopt tot en met 2019.
 Het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst tussen ILV Noorderkempen Werkt en VDAB
voor de jaren 2020-2025.
Argumentatie
Zowel VDAB als de lokale besturen hebben een taak en invloed op de werking van de lokale
arbeidsmarkt. We hebben er allemaal belang bij dat er een goede samenwerking bestaat om een
goede lokale arbeidsmarktwerking te borgen in het belang van onze inwoners en bedrijven. Voor de
VDAB ligt het accent hier bij het opleiden en begeleiden van de werkzoekenden en het vinden van
voldoende geschikt personeel voor de bedrijven. Voor de lokale besturen ligt het accent meer op het
aanpakken van job-obstakels en de organisatie van de sociale economie om ook de werkzoekende
met een zekere afstand tot de reguliere arbeidsmarkt mee te krijgen in een traject naar zinvol betaald
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werk (op maat). Ondertussen worden het actieterrein van onze samenwerking verruimd naar nietberoepsactieven om de werkzaamheidsgraad te verhogen naar meer dan 80%. Ook hier hebben
zowel de lokale besturen als VDAB een rol te spelen.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad keurt het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst voor de jaren 2020-2025
tussen ILV Noorderkempen Werkt en VDAB zoals toegevoegd in bijlage goed.

Artikel 2
De gemeenteraad stelt de verantwoordelijke voor de lokale besturen van VDAB en de coördinator van
de ILV Noorderkempen Werkt in kennis van dit besluit en draagt hen op de organisatie van de
ondertekening gezamenlijk op te nemen.
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Driepartijenovereenkomst NV Arendonkse Tennisclub Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Tussenkomsten
Tom Claessen stelt vast dat de bank nog niet is ingevuld in het document. Hij vraagt of thans het
kader wordt goedgekeurd.
De burgemeester antwoordt dat inderdaad het principe wordt goedgekeurd.
Tom Claessen vraagt of er maar één bank geïnteresseerd is.
Luc Bouwen antwoordt ontkennend.
Benny Maes vraagt verduidelijking bij de wijziging van het ontwerpbesluit met verwijzing naar de
toegevoegde stukken.
De burgemeester stelt dat het belangrijk is om te weten wie die derde partij is. Daarom werden die
stukken toegevoegd.

Motivatie
Aanleiding en context
N.V. Arendonkse Tennisclub heeft de intentie een nieuw clubhuis met kleedkamers en sanitaire
voorzieningen te realiseren op grond van de gemeente Arendonk.
Juridische grond
 Decreet Lokaal Bestuur
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Argumentatie
Bij akte van 6 mei 2002 heeft de gemeente van de opstalhouder N.V. Arendonkse Tennisclub, de
percelen grond verworven zonder de opstallen, welke blijven toebehoren aan de opstalhouder,
bepaaldelijk gelegen te Arendonk, De Lusthoven 14, 1ste afdeling, sectie A, perceel 1460/02B, 1464D,
1464E.
Uit de akte blijkt dat de N.V. Arendonkse Tennisclub eigenaar is gebleven van de sporthallen en het
intussen afgebroken clubhuis. Uit de akte blijkt het recht van de N.V. Arendonkse Tennisclub, om hun
clubhuis uit te breiden op de grond die eigendom is van de gemeente.
Er wordt een driepartijenovereenkomst tussen N.V. Arendonkse Tennisclub, de bank en de gemeente
als grondeigenaar opgemaakt die dient als borgstelling voor de lening van € 700 000 die N.V.
Arendonkse Tennisclub zal aangaan bij een bank, waarvan € 25 000 hypotheek op de opstallen, met
tussenkomst van de gemeente als grondeigenaar en € 675 000 volmacht op de opstallen, met
tussenkomst van de gemeente als grondeigenaar.
Thans liggen navolgende overeenkomsten voor ter ondertekening:
 Overeenkomst tot koop/verkoop van 40 aandelen van de NV Arendonkse Tennisclub door
VZW Tennisclub De lusthoven aan NV Plastiche voor de prijs van € 60 000
 Overeenkomst tot koop/verkoop van 40 aandelen van de NV Arendonkse Tennisclub door
VZW Tennisclub De lusthoven aan BVBA Blockx Group voor de prijs van € 60 000
 Leenovereenkomst, waarbij € 140 000 wordt geleend door NV Arendonkse Tennisclub van NV
Plastiche
 Leenovereenkomst, waarbij € 140 000 wordt geleend door NV Arendonkse Tennisclub van
BVBA Blockx Group

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad neemt akte van de intentie van N.V. Arendonkse Tennisclub om op het perceel
grond gelegen in Arendonk, De Lusthoven 14, 1ste afdeling, sectie A, perceel 1460/02B, 1464D,
1464E, en eigendom van de gemeente een nieuw clubhuis te realiseren met kleedkamers en sanitaire
voorzieningen.

Artikel 2
De gemeenteraad keurt het ontwerp van de driepartijenovereenkomst tussen N.V. Arendonkse
Tennisclub, de bank en het gemeentebestuur voor de lening die N.V. Arendonkse Tennisclub zal
aangaan ten bedrage van € 700 000 goed, onder de opschortende voorwaarde van de ondertekening
van hogervermelde overeenkomsten.

GAS-ambtenaar / bijzonder rekenplichtige
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Wijziging financiële bijdrage 2019 aan de politiezone
Kempen Noord-Oost - Vaststelling
GOEDGEKEURD
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Motivatie
Aanleiding en context
De politieraad heeft in zitting van 17 juni 2019 de eerste begrotingswijziging goedgekeurd waarbij de
gemeentelijke bijdrage wordt verlaagd met € 59 010.
De politieraad heeft in zitting van 21 oktober 2019 de tweede begrotingswijziging goedgekeurd
waarbij de gemeentelijke bijdrage wordt verlaagd met € 159 826.
Juridische grond
 Wet van 7 september 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd
op twee niveaus.
 Koninklijk Besluit van 7 april 2005 houdende nadere regels inzake de berekening en de
verdeling van de gemeentelijke dotaties in de schoot van een meergemeente-politiezone.
 Besluit politieraad van 17 juni 2019 waarbij de eerste begrotingswijziging werd goedgekeurd.
 Besluit politieraad van 21 oktober 2019 waarbij de tweede begrotingswijziging werd
goedgekeurd.
Argumentatie
De gemeenteraad dient de aangepaste gemeentelijke bijdrage aan de politiezone Kempen NoordOost voor 2019 vast te stellen op € 978 032.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeentelijke bijdrage aan de politiezone Kempen Noord-Oost voor 2019 wordt, na de eerste en
tweede begrotingswijziging van de politiezone, vastgesteld op € 978 032.

Artikel 2
Dit besluit wordt aan de toezichthoudende overheid overgemaakt.
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Gemeentelijke bijdrage 2020 aan de politiezone Kempen
Noord-Oost - Vaststelling
GOEDGEKEURD

Motivatie
Aanleiding en context
De pollitieraad heeft in zitting van 21 oktober 2019 de begroting 2020 vastgesteld met een
gemeentelijke bijdrage voor Arendonk van € 1 215 623.
Juridische grond
 Wet van 7 september 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd
op twee niveaus.
 Koninklijk Besluit van 7 april 2005 houdende nadere regels inzake de berekening en de
verdeling van de gemeentelijke dotaties in de schoot van een meergemeente-politiezone.
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 Besluit politieraad van 21 oktober 2019 waarbij de begroting voor het dienstjaar 2020 werd
vastgesteld.
Argumentatie
De gemeenteraad dient de gemeentelijke bijdrage voor 2020 vast te stellen.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeentelijke bijdrage aan de politiezone Kempen Noord-Oost voor 2020 wordt vastgesteld op € 1
215 623.

Artikel 2
Dit besluit wordt aan de toezichthoudende overheid overgemaakt.

Dienst vrije tijd
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Subsidie brandveiligheid en duurzaamheid
jeugdwerklokalen - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Tussenkomsten
Gunther Hendrickx vraagt of er criteria zijn voor het college om af te wijken van het maximaal bedrag
van € 5 000 en hij vraagt ook wat de aanleiding is van dat bedrag.
Joke Segers antwoordt dat dit bedrag eventueel zou kunnen verhoogd worden. Het is ook afhankelijk
van andere aanvragen. Er zal ook advies ingewonnen worden van de jeugdraad. Het is een
opportuniteit voor de jeugdverenigingen om te investeren in een aantal oudere jeugdlokalen.

Motivatie
Aanleiding en context
De subsidie brandveiligheid jeugdwerklokalen werd op 1 januari 2018 ingevoerd voor een bescheiden
totaalbedrag tot € 2 000 per jaar en € 1 000 per aanvraag. Voor echte aanpassingswerken is dit
bedrag te beperkt. Ook willen we duurzaam gebruik van lokalen van de jeugdbewegingen
aanmoedigen door dat mee op te nemen in een aangepast reglement brandveiligheid en
duurzaamheid jeugdwerklokalen.
Argumentatie
Het is belangrijk dat jeugdbewegingen hun werking kunnen organiseren in en rond lokalen die zo
goed mogelijk in orde zijn op het vlak van brandveiligheid. Het aanbieden van een subsidie die meer is
dan een druppel op een hete plaat moet voldoende stimulans zijn om daar werk van te maken.
Tegelijk willen we ook jeugdverenigingen die willen investeren in verbetering van de duurzaamheid
van hun lokaal en het duurzaam gebruik ervan aanmoedigen dit te doen door hier voortaan een
subsidie voor aan te bieden. Om die reden moet het oorspronkelijke subsidiereglement worden
aangepast en de bedragen worden verhoogd.
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Financiële informatie
Financiële en beleidsinformatie
Een bedrag van € 10 000 per jaar wordt voorzien voor de subsidie op budgetcode 6493000/B4/0750.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
Met ingang van 1 januari 2020 en binnen de perken van het voorziene en goedgekeurde budget wordt
door het gemeentebestuur van Arendonk de mogelijkheid geboden een beroep te doen op een
subsidie ter verbetering van de brandveiligheid en duurzaamheid van jeugdwerklokalen op
grondgebied Arendonk.

Artikel 2
Enkel door de gemeente erkende particuliere jeugdwerkinitiatieven, aangesloten bij de gemeentelijke
jeugdraad, komen in aanmerking voor deze subsidie. De vereniging moet het jeugdwerklokaal in
eigendom, huur of erfpacht hebben.

Artikel 3
Aanvraagformulieren worden ter beschikking gesteld door de jeugddienst – dienst vrije tijd.

Artikel 4
De subsidie bedraagt nooit meer dan 75% van de aangetoonde kosten en zal pas worden uitbetaald
na correcte uitvoering en betaling van de werken. Verenigingen kunnen slechts één aanvraag per
kalenderjaar indienen, met een maximum subsidiebedrag van € 5 000. Voor grotere investeringen kan
uitzonderlijk op advies van de jeugdraad en mits goedkeuring van het college van burgemeester en
schepenen worden afgeweken van het maximum van € 5 000, waarbij de uiteindelijke subsidie echter
nooit meer dan € 10 000 kan bedragen.

Artikel 5
Uitgaven aan jeugdwerklokalen ter verbetering van de brandveiligheid of duurzaamheid komen in
aanmerking voor subsidiëring. Onder verbetering van duurzaamheid worden werken verstaan die het
jeugdlokaal verbeteren op vlak van energie-efficiëntie, waterbesparing, afvalreductie en duurzaam
materiaalgebruik (materialen verkregen uit circulaire economie, sociale economie, duurzame
productie).

Artikel 6
Enkel uitgaven die aangetoond kunnen worden d.m.v. duidelijke en rechtsgeldige betalingsbewijzen
komen in aanmerking voor subsidiëring. Betalingsbewijzen moeten als bijlage aan de aanvraag
worden toegevoegd. De werken mogen zowel door aannemers met een geldig BTW-nummer als door
eigen mensen worden uitgevoerd. Eigen prestaties worden uitdrukkelijk uitgesloten van subsidiëring.
Materialen die door eigen mensen zijn verwerkt of geplaatst komen wel in aanmerking voor
subsidiëring, als daar een duidelijk en rechtsgeldig betalingsbewijs van voorgelegd kan worden.

12/52

Artikel 7
Door het indienen van de aanvraag aanvaardt de aanvrager uitdrukkelijk alle bepalingen en
voorwaarden van dit subsidiereglement. Het gemeentebestuur kan op ieder ogenblik controle
uitoefenen op de echtheid van de aanvraag en de aangetoonde kosten. Bij vaststelling van een
bedrieglijke aanvraag, kan dit leiden tot het terugvorderen van de onrechtmatig toegekende subsidie
en uitsluiting van deze en andere gemeentelijke toelagen en subsidies.

Artikel 8
De gemeentelijke jeugdraad kan door het college van burgemeester en schepenen om advies worden
gevraagd vooraleer de subsidie wordt uitbetaald.

Artikel 9
Jaarlijks zullen de nodige kredieten worden voorzien op budgetcode 6493000/B4/0750.
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Overeenkomst 2020-2025 Sportregio Noorderkempen
ILV - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Motivatie
Aanleiding en context
De huidige samenwerkingsovereenkomst tussen de 12 deelnemende gemeenten van Sportregio
Noorderkempen ILV eindigt op 31 december 2019.
Op de algemene vergadering van 21 november 2019 keurden de stemgerechtigde leden het voorstel
van nieuwe overeenkomst voor de periode 2020-2025 goed.
Juridische grond
Decreet lokaal bestuur art. 56, 388 en 396
Argumentatie
Om de continuïteit van de regiowerking te garanderen is het noodzakelijk om een nieuwe
samenwerkingsovereenkomst af te sluiten. De leden zijn overtuigd van de meerwaarde om regionaal
samen te werken voor sport.
In het meerjarenplan 2020-2025 wordt voorgesteld om in te zetten op volgende 5 thema's:






De ILV Sportregio Noorderkempen als netwerkorganisatie
Sportinfrastructuur en sportieve open ruimte
Bovenlokale sportclubondersteuning
Doelgroepenbeleid
Overig beleid

Qua timing zal in 2020-2021 gewerkt worden aan een masterplan bovenlokale sportinfrastructuur
onder begeleiding van ISB en in 2021 gestart worden met bovenlokale sportclubondersteuning. In het
najaar van 2021 wordt een evaluatie gemaakt van 2020 en 2021. Daarna wordt beslist over de
verdere werking vanaf 2022.
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De algemene vergadering van de Sportregio Noorderkempen ILV keurde de nieuwe overeenkomst en
het meerjarenplan goed op 21 november 2019.
Het college van burgemeester en schepenen keurde de nieuwe overeenkomst en het meerjarenplan
goed op 28 november 2019.

Financiële informatie
Financiële en beleidsinformatie
Actie 'sportregiowerking optimaliseren' in het het meerjarenplan 2020-2025

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de nieuwe samenwerkingsovereenkomst 2020-2025 van Sportregio
Noorderkempen ILV goed.

Artikel 2
Het meerjarenplan 2020-2025 en bijhorende budgetten worden goedgekeurd.
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Evaluatie verzelfstandiging AGB Arendonk - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Tussenkomsten
Gunther Hendrickx stelt dat het AGB destijds werd opgericht om er financieel beter van te worden. Uit
het verslag blijkt dat de vraag kan gesteld worden of dat thans nog aan de orde is.
Luc Bouwen antwoordt dat de bedoeling niet enkel het BTW-verhaal is geweest. Dat heeft uiteindelijk
wel geleid tot een positief resultaat.
Het BTW-verhaal blijft bestaan in functie van investeringen in de toekomst.
De werking en de organisatie van de sportinstellingen is een doelstelling op zich, en die wordt ook
gerealiseerd. De raad van bestuur heeft daar ook een rol te vervullen.
Gunther Hendrickx vraagt of we voorbereid zijn op een wijziging van de vennootschapsbelasting.
Luc Bouwen antwoordt dat de hervorming van de vennootschapsbelasting sowieso moet opgevolgd
worden, ondermeer in functie van de prijssubsidie.
Benny Maes vraagt of er al denkpistes zijn om personeel uit het AGB te trekken.
Kenny Viskens antwoordt dat er nog geen denkpistes zijn over hoe dat aan te pakken. Sinds kort is er
een wetswijziging en is er dus geen personeel meer nodig in het AGB. Het zal verder onderzocht
worden of het wenselijk is. De voor- en nadelen zullen worden opgelijst.

Motivatie
14/52

Aanleiding en context
Volgens het Decreet lokaal bestuur dient elke verzelfstandigd agentschap in de loop van het eerste
jaar na de volledige vernieuwing van de gemeenteraden een evaluatieverslag voor aan de
gemeenteraad over de uitvoering van de beheers- of samenwerkingsovereenkomst sinds de
inwerkingtreding ervan. Dat verslag omvat ook een evaluatie van de verzelfstandiging, waarover de
gemeenteraad zich binnen drie maanden uitspreekt.
VVSG heeft een model van evaluatie ontwikkeld dat gebruikt werd om een ontwerp van evaluatie op
te maken.
Op basis van de evaluatie kan de beheersovereenkomst vernieuwd en mogelijk aangepast worden.
Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, art. 227 tweede lid
Argumentatie
Het Decreet lokaal bestuur verplicht verzelfstandigde agentschappen een evaluatie te maken over de
verzelfstandiging en over de uitvoering van de beheersovereenkomst tussen het gemeentebestuur en
het verzelfstandigde agentschap.
De evaluatie geldt als uitgangspunt om de beheersovereenkomst te vernieuwen en indien nodig aan
te passen.
De raad van bestuur van het AGB Arendonk keurde het ontwerp van de evaluatie in zitting van 27
november 2019 goed.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad keurt het ontwerp van evaluatieverslag over de verzelfstandiging van het AGB
Arendonk goed.

Artikel 2
De bestaande beheersovereenkomst tussen het gemeentebestuur en het AGB Arendonk wordt
vernieuwd.
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Meerjarenplan 2020-2025 AGB Arendonk - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Tussenkomsten
Benny Maes stelt dat hij de investeringen in de atletiekpiste in ARAC niet terug vindt.
Kenny Viskens stelt dat dit onder de gemeente valt (prijssubsidie).
Gunther Hendrickx vraagt of de sporthal een gemeentelijke sporthal wordt.
Er wordt bevestigend geantwoord.
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Motivatie
Aanleiding en context
Het Decreet Lokaal Bestuur voorziet dat het AGB start met de BBC 2020 regelgeving op 1 januari
2020. Hiervoor dient een nieuw meerjarenplan opgesteld te worden voor de periode 2020 tot en met
2025. Het meerjarenplan bestaat uit een strategische nota, een financiële nota en een toelichting,
opgemaakt volgens de bepalingen van het besluit van de Vlaamse regeing van 30 maart 2018 over de
beleids- en beheerscyclus.
Na vaststelling van het meerjarenplan 2020-2025, dient dit goedgekeurd te worden door de
gemeenteraad.
Juridische grond
 Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
 Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de
lokale besturen
 Ministerieel Besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere
voorschriften van de beleidsrapporten, rekeningstelsels en digitale rapportering van de BBC
 Omzendbrief KB/ABB 2019/4 van 3 mei 2019 over de strategische meerjarenplannen 20202025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscylus
 Het directiecomité heeft in zitting van 21 november 2019 gunstig advies verleend
 De raad van bestuur heeft in zitting van 27 november 2019 het meerjarenplan vastgesteld
Argumentatie
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 bepaalt in artikel 242 dat de gemeenteraad het
meerjarenplan van het autonoom gemeenteberijf moet goedkeuren. De goedkeuring van het
meerjarenplan volgens de principes van de BBC 2020 is noodzakelijk om over de nodige budgetten te
kunnen beschikken tijdens de periode 2020-2025 enerzijds en om een ambitieus strategisch plan te
kunnen uitvoeren anderzijds.

Financiële informatie
Financiële en beleidsinformatie
Het meerjarenplan wordt financieel onderbouwd door het financieel evenwicht zoals terug te vinden in
het schema M2 en andere schema's zoals gebundeld in de financiële nota in bijlage.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De raad van bestuur van het AGB Arendonk heeft het meerjarenplan 2020-2025 vastgesteld voor de
aspecten zoals vermeld in de onderliggende beleidsrapporten (strategische nota, financiële nota en
toelichting) die binnen haar bevoegdheden vallen met de volgende financiële weerslag uitgedrukt in
euro:

2020

Budgettair Beschikbaar Autofinancieresultaat
budgettair
ringsmarge
van het
resultaat
boekjaar
6 572,80
204 032,64
6 572,80
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2021
2022
2023
2024
2025

6 667,49
6 714,67
8 445,87
8 531,88
8 480,12

210 700,13
217 414,80
225 860,67
234 392,55
242 872,67

6 667,49
6 714,67
8 445,87
8 531,88
8 480,12

Artikel 2
De gemeenteraad keurt het meerjarenplan 2020-2025 van AGB Arendonk goed.

Bijlagen


MJP AGB 2020 2025.pdf
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Prijssubsidiereglement 2020 - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Motivatie
Aanleiding en context
Om economisch leefbaar te zijn nodig is dat het AGB Arendonk vanwege de Gemeente Arendonk
prijssubsidies ontvangt als vergoeding voor het recht van toegang tot de sportinfrastructuur. Hiertoe
werd een prijssubsidiereglement opgesteld om de voorziene toegangsprijzen (inclusief 6 % btw) voor
recht op toegang tot zwembad, sportpark, turnzalen en danszaal te vermenigvuldigen met een
bepaalde factor.
Juridische grond
De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van
sommige toelagen
Argumentatie
Op basis van het voorgestelde budget 2020 moet de prijssubsidie en bijhorende factor goedgekeurd
worden om het AGB Arendonk economisch rendabel te houden.
De raad van bestuur van het AGB Arendonk stelde het prijssubsidiereglement 2020 vast in zitting van
27 november 2019.

Financiële informatie
Financiële en beleidsinformatie
De nieuwe prijssubsidie bedraagt minstens € 527 193,45 (497 352,31 + 6% btw) om economisch
rendabel te zijn.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad keurt het prijssubsidiereglement 2020 van het AGB Arendonk goed.
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Leningsovereenkomst 2020 - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Motivatie
Aanleiding en context
Om de investeringsuitgaven te kunnen bekostigen van het AGB Arendonk wordt er een renteloze
leningsovereenkomst afgesloten met de gemeente.
Juridische grond
Voorafgaande beslissing nr. 2010.047 van 30 maart 2010 bevestigt dat het renteloze karakter van een
lening die wordt verstrekt door een gemeente aan een AGB niet wordt aangemerkt als een verkregen
abnormaal of goedgunstig voordeel in hoofde van het AGB.
Argumentatie
Op basis van de geplande investeringsuitgaven van het AGB Arendonk voor 2020 moet de
leningsovereenkomst vastgesteld worden om te kunnen voldoen in de geplande uitgaven.
De raad van bestuur van het AGB Arendonk stelde de leningsovereenkomst 2020 vast in zitting van 27
november 2019.

Financiële informatie
Financiële en beleidsinformatie
De nieuwe renteloze lening bedraagt € 200 500.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de leningsovereenkomst 2020 van het AGB Arendonk goed.

Financiële dienst
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Goedkeuring jaarrekening gemeente 2018 Kennisneming
KENNIS GENOMEN

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van de goedkeuring van de jaarrekening 2018 door de gouverneur.

Bijlagen
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20191112 Jaarrekening 2018 Gemeente Arendonk.pdf
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Budgetwijziging 2019/02 volgens de principes van de
beleids- en beheerscyclus - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Tussenkomsten
Benny Maes stelt dat zijn fractie zich zal onthouden aangezien ook het budget niet wordt
goedgekeurd.

Motivatie
Aanleiding en context
Naar aanleiding van het voorbereiden en vaststellen van het nieuwe meerjarenplan BBC 2020-2025
wordt er een budgetwijziging 2019/02 opgesteld.
Juridische grond
 Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur
 Besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus
van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
 Ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere
voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningenstelsels
van de gemeenten, de provincies en de OCMWs
 Omzendbrief KB/ABB 2018/2 van 20 juli 2018 - Omzendbrief betreffende de budgetten en de
éénjarige meerjarenplannen 2019
 Gemeenteraadsbeslissing van 10 december 2018 waarin het budget 2019 wordt goedgekeurd
 Gemeenteraadsbeslissing van 24 juni 2019 waarin de jaarrekening van 2018 vastgesteld
wordt
Argumentatie
Deze budgetwijziging laat toe om het huidige budget 2019 beter af te stemmen op de werkelijke
noden en behoeften van het gemeentebestuur.

Financiële informatie
Financiële en beleidsinformatie
De goedkeuring van de budgetwijziging heeft een financiële weerslag op de respectievelijke ramingen
binnen de begroting van de gemeente.
Het schema 'Financiële toestand bij BW' geeft het effect van de wijzigingen op het resultaat op
kasbasis en op de autofinancieringsmarge van het gemeentebestuur weer. (zie documenten in bijlage)

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

Besluit
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Artikel 1
De budgetwijziging 2019/02 wordt goedgekeurd volgens de principes van de beleids- en
beheerscyclus, volgens de wettelijke rapporten.

Bijlagen
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Meerjarenplan 2020-2025 gemeente Arendonk Vaststelling
GOEDGEKEURD

Tussenkomsten
De burgemeester presenteert bij de aanvang van het dagordepunt navolgende tekst:
“Geachte gemeenteraadsleden,
Geachte toehoorders,

In maart 2019 hebben wij de krachtlijnen van ons beleid aan de gemeenteraad voorgelegd. Dat
beleidsplan is een politiek document waarin we aangeven op welke wijze we de komende jaren willen
werken aan de toekomst van onze gemeente.
Samen met de gemeentelijke omgevingsanalyse vormde die beleidsnota de basis voor de opmaak van
het meerjarenplan 2020 – 2025. Om deze vertaalslag te maken hebben we de gemeentelijke
adviesraden betrokken, uiteraard ook onze gemeentelijke administratie, het managementteam en
zelfs individuele Arendonkenaren. Het gemeentebestuur nodigde daartoe willekeurig een aantal
inwoners uit om deel te nemen aan een burgerparticipatie. De participanten konden op zaterdag 19
oktober vrij hun mening geven over heel uiteenlopende beleidsonderwerpen. Ik kan stellen dat het
een zeer productieve voormiddag was, waarbij het bestuur heel wat informatie kreeg over wat
inwoners willen en waar zij mogelijkheden tot verbetering zien in het beleid.
Zoveel mogelijk mensen betrekken bij het beleid, dat is onze opdracht. Want beleid maken doe je
immers niet alleen, maar samen.
Het meerjarenplan 2020- 2025 is opgemaakt aan de hand van de richtlijnen rond BBC, beleids- en
beheerscyclus, opgelegd en ondersteund door de Vlaamse overheid. Het meerjarenplan is opgedeeld
in twee belangrijke onderdelen, namelijk de strategische nota en de financiële nota. Belangrijk daarbij
is dat het meerjarenplan van de gemeente en het ocmw geïntegreerd zijn in één document. En dat er
vanaf 2020 gewerkt wordt met de SGD – rapporteringscodes, ofwel de duurzame
ontwikkelingsdoelstellingen.
De strategische nota geeft naast de tekstuele toelichting ook het financieel overzicht weer van de
strategische doelstellingen, de beleidsdoelstellingen en de actieplannen. De strategische nota betreft
pagina’s 3 tot en met 30 van ons meerjarenplan. We zullen werken rond 4 strategische doelstellingen,
namelijk:
 SD1: Een efficiënt, transparant en modern bestuur, gezonde financiën, gefocust op
kwalitatieve en laagdrempelige dienstverlening
o AP02: Kwalitatieve dienstverlening
waarbij klantvriendelijkheid, kwaliteit en deskundigheid, laagdrempeligheid centraal
staan.
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o AP05: SLIM Arendonk: digitaliseren van zowel de dienstverlening aan de burger als de

interne werking.

Technologie en digitalisering vormen daarbij geen doel op zich, maar zijn een
hulpmiddel om de dienstverlening te verbeteren en het de burgers zo comfortabel
mogelijk te maken;
 SD2: Leven in een groene, duurzame en veilige gemeente
o AP08: Sociaal woonaanbod uitbreiden
waarbij met name ingezet wordt op bijkomende sociale koopwoningen.
o AP09: Open ruimte maximaal vrijwaren
76% van de ruimte in Arendonk is open ruimte. Deze is één van de grootste
kwaliteiten van onze gemeente en die willen we koesteren.
 SD3: Warme en zorgzame gemeente die inzet op een menswaardig leven voor
iedereen;
o AP28: integraal en participatief armoedebestrijdingsbeleid
Een bijzondere aandacht gaat daarbij naar onze Arendonkse kinderen die alle kansen
moeten krijgen om zich te ontplooien. In het algemeen willen we armoede voorkomen
en wensen daarom onze samenwerking met de diverse actoren versterken, denk
maar aan Huis van het kind, Kind & Gezin, onze scholen, sociaal huis …
o AP31: inzetten op kwaliteitsvol gezinsbeleid
waarbij onze dienstverlening moet gericht zijn op alle leeftijdsgroepen.
 SD4: Actieve en dynamische gemeente die inzet op gemeenschapsvorming en
verbinding.
o AP26: Uitspelen van onze toeristische troeven vanuit Toerisme Arendonk vzw
o AP27: Lokale economie ondersteunen
Dit doen we op het niveau van de industrie, kmo’s en lokale handelaars. En we
zorgen ervoor dat ook circulaire economie, deeleconomie en het korte-ketenprincipe
een plaats krijgen in onze gemeente.
Deze 4 strategische doelstellingen hebben we verder uitgewerkt in 10 beleidsdoelstellingen, 34
actieplannen (waarvan ik er net 8 heb aangekaart) en tenslotte in 98 acties. Daarnaast zijn er nog tal
van zaken waar we als gemeentebestuur heel intens aan zullen werken. Deze vormen het overig
beleid.
Beste collega’s,
Zoals gezegd bestaat het meerjarenplan naast de strategische nota ook uit een financiële nota. De
kapstok van deze financiële nota is het M2-document, met andere woorden de staat van het financieel
evenwicht van de gemeente en OCMW. Dit document kan je terugvinden op pagina 36 tot 38.
Het M2-document heeft een duidelijke opbouw met in de eerste plaats de exploitatie (zowel
inkomsten, als uitgaven), vervolgens de investeringen (zowel uitgaven, als ontvangsten via subsidies),
de financiering ervan (dmv leningen), tel daarbij het resultaat van de vorige boekjaren, en we komen
tot een budgettair resultaat. De Vlaamse overheid legt in het belang van elke Arendonkenaar, en
bijgevolg voor elke Vlaming op dat dit budgettair resultaat jaarlijks positief moet zijn.
Daarnaast stelt de Vlaamse overheid dat de autofinancieringsmarge in 2025 niet negatief mag zijn.
Deze autofinancieringsmarge is het verschil tussen het exploitatiesaldo en de aflossingen van de
leningen. Ze geeft met andere woorden weer of de financiën van het bestuur op een structurele
manier in evenwicht zijn. En ze duidt aan of het bestuur in staat is haar leninglasten te dragen met
het overschot uit de gewone werking, met name het saldo van de exploitatie-ontvangen en de
uitgaven.
Beste collega’s,
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Zoals jullie kunnen zien, voldoet het gemeentebestuur met glans aan deze voorwaarden. En dat met
een heel ambitieus investeringsprogramma, zonder de globale belastingdruk te verhogen, integendeel
door deze zelfs te verlagen door de afschaffing van de urbanisatiebelasting, met een permanente
aandacht voor een kwalitatieve dienstverlening waarvoor we zowel op de dienst grondgebiedzaken,
technische dienst, dienst burgerzaken, als op de poetsdienst aanwervingen zullen doen. En niet te
vergeten een IT/GIS medewerker.
Wanneer ik stel dat we een ambitieus investeringsprogramma nastreven, dan is dat niet gelogen. Ik
geef u graag enkele opmerkelijke investeringen mee, te starten met de grootste budgetten.
OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE (grootste) INVESTERINGEN:
1. Samenvoegen van GBS Sint-Jan op één locatie
o Wat: nieuwe school in de Kerkstraat
o Uitvoering: eind 2020 tot 2022
o Budget: € 10 240 000
o Subsidie: € 6 500 000
2. Bouwen van een Sporthal in de schoot van het AGB
o Wat: bouwen van een sporthal Heikant ten behoeve van onze Arendonkse
zaalsportverenigingen
o Uitvoering: 2022 – 2023
o Budget: € 5 500 000
3. Rioleringswerken Heirbaan, Dopheidestraat, Aartrijtstraat en Reenstraat
o Wat: vernieuwen rioleringsstelsel alsook het wegdek door asfalt + plaatsing
verlichtingspalen langsheen de Heirbaan tot aan de Bergstraat in Oud-Turnhout
o Uitvoering: 2020 tem 2022
o Bugdet: € 4 005 000
o Subsidie: € 1 640 000
4. Renovatie GBS Voorheide
o Wat: renoveren / vernieuwen van GBS Voorheide met als doel het wegwerken van de
containerklassen en het updaten naar een hedendaagse infrastructuur
o Uitvoering: 2022 – 2023
o Budget: € 3 300 000
o Subsidie: € 2 200 000
5. Restauratiedossier van de O.L.V.-kerk inclusief het omgevend hekwerk
o Wat: Renovatie van de kerk met inbegrip van de omgevingsaanleg en hekwerk
o Uitvoering: 2025
o Budget: € 2 850 000
o Subsidies: € 1 650 000
6. Aanleg en uitbouw recyclagepark op de Hoge Mauw
o Uitvoering: 2020 – 2021
o Budget: € 2 500 000
o Subsidie: € 284 690
7. Fietspad N139 richting Oud-Turnhout
o Wat: aanleg gescheiden fietspad richting Oud-Turnhout
o Uitvoering: 2025
o Budget: € 2 000 000
o Subsidie: € 2 000 000
8. Heraanleg wegenis- en rioleringswerken Hertevelden
o Wat: heraanleg van een deel van de Hertevelden (in functie van ontdubbelen fietspad
naar Retie)
o Uitvoering: 2023 tot 2025
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o Budget: € 1 990 939
9. Inrichten van het centraal magazijn en verbouwen van de gemeentelijke werkplaatsen
o Wat: nieuw kantoorgebouw met sanitaire voorzieningen voor personeel + luifel voor
bestaande voertuigenarsenaal
o Uitvoering 2020 – 2021
o Budget: € 1 250 000
10. Onderhoud buurtwegen
o Uitvoering: gedurende heel de legislatuur met een zwaartepunt in 2020 en 2022.
Onder andere de Akkerstraat staat hierbij op de agenda.
o Budget: elk jaar € 50 000 met in 2020 en 2022 € 400 000, met andere woorden € 1
000 000
11. Rollend materieel
o Wat: investeringsplan voor de vervanging van de voertuigen die de gemeente nodig
heeft voor de dagelijkse taken te kunnen uitvoeren
o Uitvoering: gedurende heel de legislatuur
o Budget: € 960 000
12. Verwerven van patrimonium ten behoeve van het Sociaal Beleid
o Wat: nieuwbouw of aankoop van doorgangswoningen / appartementen welke ingezet
zullen worden als doorgangswoning
o Uitvoering: 2020 – 2021
o Budget: € 750 000
13. Heraanleg Wezenstraat, Begijnhof en Wampenberg
o Wat: heraanleg van de infrastructuur Wezenstraat, Begijnhof en Wampenberg ter
bevordering van de toegankelijkheid en veiligheid van de zwakke weggebruikers
o Uitvoering: 2022 – 2023
o Budget: € 735 000 (nieuwe projectfinanciering waardoor enkel het gemeentelijk
aandeel in onze budgetten staan)
14. Renovatie Witte Huis (Vrijheid 31)
o Wat: vernieuwen van volledige buitenschil van het Witte Huis (en opmaak
renovatiedossier ikv nog te ontvangen subsidies)
o Uitvoering: 2021 – 2022
o Budget: € 500 000
15. Renovatie Klooster Kapel
o Wat: renovatie van de kapel van het klooster, parallelle met de vernieuwing van het
klooster door de bouwmaatschappij De Noorderkempen
o Uitvoering: 2022 – 2023
o Budget: € 500 000
16. Renovatie van de bestaande brandpost in de Kerkstraat
o Wat: aanpassings- en uitbreidingswerken in functie van nieuwe, gescheiden sanitaire
voorzieningen en kleedkamers.
o Uitvoering: 2023 – 2024
o Budget: € 500 000
17. Strategische aankopen patrimonium
o Wat: indien er zich een opportuniteit voordoet wil de gemeente een budget hebben
om hierop in te spelen
o Uitvoering: 2020
o Budget: € 400 000
18. Renovatie zwembad in de schoot van het AGB
o Wat: renovatie van het dak en plaatsen van zonnepanelen
o Uitvoering: 2020 – 2021
o Budget: € 329 500
19. Burgemeesterconvenant
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20.

21.

22.

23.

24.

o Wat: acties in het kader van de te realiseren doelstellingen 2030 opgelegd in het
burgemeesterconvenant. Dit zal op een participatieve manier gebeuren door de
organisatie van ‘klimaatcafés’.
o Uitvoering: gedurende heel de legislatuur
o Budget: elk jaar € 50 000 ofwel € 300 000
Investeren in speeltuigen
o Wat: systematisch vervangen en uitbreiden van speeltuigen
o Uitvoering: gedurende heel de legislatuur
o Budget: € 280 000 (jaarlijks € 40 000 met uitzondering van 2020 € 80 000, want
inclusief kinderbelevingspad rondom de Lam Godsberg).
Heraanleg parking Wezenstraat
1. Wat: naar aanleiding van het rioleringsdossier en het masterplan voor de site OCMW,
willen we de parking Wezenstraat vernieuwen en herlokaliseren
2. Uitvoering: 2023
3. Budget: € 250 000
Opmaak Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP’s)
o Wat: plannen en studies zoals RUP Rode Del, RUP Kerkstraat, RUP KFC Broekkant,
RUP Diepenbeemd …
o Uitvoering: 2020 – 2021
o Budget: € 100 000
Renovatie Garve
o Wat: ingrepen inzake veiligheid en verhogen capaciteit, namelijk aanpassen
vluchtdeur
o Uitvoering: 2020
o Budget: € 45.000
Plaatsen fietsenstaling
o Wat: nieuwe fietsenstalplaats
o Uitvoering: 2020
o Budget: € 35 000

Het gemeentebestuur wenst samen met de administratie een investeringsprogramma te realiseren
van € 42 696 529, waarvan € 15 466 690 gesubsidieerd en € 27 249 839 zelf te financieren. Een deel
van dit bedrag zullen we dragen met eigen middelen (reserves en jaarlijkse overschotten op de
exploitatie) ten bedrage van € 10 866 339. Voor het saldo zal de gemeente leningen op lange termijn
aangaan.
Heel concreet betekent dit dat we:
 2021
o Bulletlening op max. 10 jaar van ca. € 6 500 000 (0,5% rente) als voorfinanciering
van de subsidies voor de bouw van de nieuwe GBS Sint Jan. Zodra de subsidie vrij
komt wordt de lening - waarop enkel interesten betaald worden en dus geen kapitaal
- onmiddellijk afgelost.
o Lening op 20 jaar met een vaste rentevoet van 1,2% voor een bedrag van € 3 500
000. Dit is voor het resterende deel van het schoolproject in de Kerkstraat.
 2022
o Lening op 20 jaar met een vaste rentevoet van 1% voor een bedrag van € 4 050 000
 2023
o Lening op 20 jaar met een vaste rentevoet van 1% voor een bedrag van € 2 300 000
Beste collega’s,
Zoals reeds gesteld was de staat van het financiële evenwicht van onze gemeente en OCMW bijzonder
gezond en zal ze dit ook blijven tijdens deze legislatuur, zelfs met de vooruitzichten in de exploitatie
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op vlak van personeelsaanwervingen, het schrappen van de urbanisatiebelasting, het zonet vermelde
investeringsprogramma. Elk jaar heeft de gemeente een positief budgettair resultaat dat varieert van
€ 6 899 543,42 euro in 2020 tot € 3 558 617,03 in 2025. De autofinancieringsmarge blijft
systematisch boven de grens van € 2 000 000 en bedraagt € 2 158 728,59 in 2025.

Beste collega’s,
We zijn ongeveer 2 weken voor Kerstmis, een periode waarop we de warmte van onze familie
opzoeken, van diegenen die ons dierbaar zijn. Een periode ook van samenhorigheid, verbondenheid …
En in deze periode worden er sinds enkele jaren evenementen georganiseerd in het kader van de
warmste week. Wel, ik wil hier klaar en duidelijk stellen dat Arendonk 52 weken op een jaar een
warme gemeente is, waarbij we als bestuur ervoor willen zorgen dat niemand achterblijft, dat
Arendonkenaren kansen krijgen om zich te ontwikkelen, dat we ook zorgen voor elkaar.
Tot slot wil ik dank uitspreken aan alle collega’s in het schepencollege en de beide
meerderheidsfracties voor de constructieve samenwerking bij de opmaak van dit uitdagende en
ambitieuze plan. Uiteraard ook dank aan alle medewerkers van de gemeente en OCMW, niet in het
minst de mensen van onze financiële diensten. En mag ik iedereen veel succes wensen bij het
uitvoeren van dit plan.
In het kader van 800-jaar Arendonk bedacht onze Academie Arendonk de slogan WE ARENDONK. Elk
individu, elk bedrijf, elke organisatie en elke vereniging draagt bij aan onze gemeente. Samen maken
we Arendonk, samen zijn we Arendonk.
Beste collega’s, het gemeentebestuur is vastbesloten om aan de hand van voorliggend meerjarenplan
krachtig te besturen en dus uitvoering te geven aan de geformuleerde acties. Daarvoor vraag ik in
naam van het bestuur aan deze raad de steun en het vertrouwen.
Want: Arendonk, van iedereen, voor iedereen en door iedereen. Dat is onze ambitie voor de komende
jaren.”
Tom Claessen stelt dat er heel wat zaken zijn die ons verbinden en die wij goed vinden. We hebben
een aantal bemerkingen, maar ook een aantal vragen over zaken die ons niet geheel duidelijk zijn. We
zijn tevreden dat het document is opgemaakt aan de hand van de duurzaamheidsdoelstellingen. Van
deze 17 doelstellingen zijn er twee doelstellingen die niet worden vermeld: 2 (geen honger) en 5
(gendergelijkheid). Hij vraagt of daarvoor een reden is.
De burgemeester antwoordt ontkennend.
Tom Claessen stelt dat ‘geen honger’ een essentiële doelstelling is.
Het is onaanvaardbaar dat kinderen met een lege brooddoos naar school gaan. We horen dat er in het
OCMW nog steeds voedselpakketten geweigerd worden.
De burgemeester en Marina Gys zeggen dat dit niet klopt. Wie in aanmerking komt voor een pakket,
krijgt een voedselpakket.
De burgemeester zegt dat één persoon een voedselpakket niet heeft gekregen omdat hij weigerde
aan te nemen wat er in het pakket zat.
Tom Claessen stelt dat het des te beter is als zijn informatie niet zou kloppen. Laten we ’geen honger‘
verankeren in het document zodat ‘geen honger’ ook een doelstelling is en dat er een actie aan wordt
gekoppeld, en dat voedselpakketten voorzien worden ingeval van nood. Dat is een voorstel tot
amendement.
Joke Segers stelt dat zij - in het kader van het overleg met de directie van de vier basisscholen - die
kwestie van de lege brooddoos heeft voorgelegd.
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De directies signaleren niet dat er een dergelijk probleem zou zijn. Ze zal de kwestie de volgende keer
nog eens voorleggen.
Duurzaamheidsdoelstelling 2 is wel terug te vinden in het meerjarenplan, maar misschien niet als
dusdanig zo benoemd. De structurele ondersteuning van ‘teloor’ is een voorbeeld. Er zijn nog andere
concrete acties. In januari 2020 starten we met een samenwerking tussen gemeenten, apothekers en
Kind & Gezin in het voordeel van kinderen met kansarmoede.
Tom Claessen stelt dat wat gendergelijkheid betreft, er nog mogelijkheden zijn tot verbetering. Hij
verwijst naar de omgevingsraad die bestaat uit vijftien mannen en vier vrouwen. Wat diversiteit
betreft, dient vastgesteld dat het gemeentepersoneel ‘wit’ is. Ook daar zouden acties op zijn plaats
zijn.
De burgemeester stelt dat het bij ons gaat om de inhoud: de juiste persoon op de juiste plaats,
onafhankelijk van de achtergrond. We gaan niet actief op zoek naar mensen met een bepaalde
achtergrond. Wie het beste scoort op het examen, wordt aangeworven. Wat de omgevingsraad
betreft, hebben we meerdere oproepen gedaan. We gaan niet op zoek naar zoveel mannen en zoveel
vrouwen.
Tom Claessen stelt vast dat er een aantal acties zijn met een budget van nul euro.
Kenny Viskens antwoordt dat de enveloppe een niveau hoger zit, op het niveau van het actieplan, of
er zijn middelen voorzien in de reguliere werking.
Dit is een vertaling van wat er werd afgesproken in de beleidsnota en de strategische nota. De nieuwe
BBC laat een soepelere werking toe.
Gunther Hendrickx geeft aan dat dit als nadeel heeft dat het dan minder duidelijk is waar de focus
ligt. Is het intentie om dat de volgende jaren verder uit te werken?
Kenny Viskens antwoordt dat het is uitgesplitst tot op actieplanniveau, niet op detailniveau. Het is de
eerste maal dat we op deze wijze moeten rapporteren.
Bij actieplan 2 - kwalitatieve dienstverlening - vraagt Tom Claessen hoe de interne werking wordt
geëvalueerd. Is er buiten de top-down evaluatie ook een evaluatie voorzien van het kader?
De burgemeester stelt dat we tevredenheidsenquêtes willen opstarten, en dus niet enkel een topdown interne beoordeling. De burgers zullen ook bevraagd worden. Het wordt dus breed
georganiseerd.
Tom Claessen stelt dat niet alle personeelsleden van het kader per se contact hebben met de burger.
De burgemeester stelt dat we in onze organisatie een algemeen directeur hebben, een financieel
directeur, een managementteam en diensthoofden. Voor de algemeen directeur en de financieel
directeur zijn er afzonderlijke werkmethodes.
Tom Claessen stelt dat bij actieplan 5 - slim Arendonk en digitalisering- voor het begeleiden van
burgers in de digitale wereld nul euro is voorzien. Vallen dan niet een aantal mensen uit de boot?
De burgemeester antwoordt dat er budgetten voorzien zijn op een hoger niveau. Sommige zaken
moeten nog verder uitgewerkt worden. Via de bibliotheek wordt thans al ingezet op vorming en
begeleiding. Sommige zaken kunnen de volgende jaren nog bijgestuurd worden.
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Bij actieplan 7 - woonkwaliteit verbeteren- stelt Tom Claessen voor om de inkomsten uit de belasting
op leegstand en verwaarlozing volledig te investeren in de subsidie en ondersteuning van oude
wooneenheden en renovatie.
De burgemeester neemt akte van de suggestie.
Dergelijke technische vragen had het raadslid beter kunnen stellen tijdens de recente infovergadering.
We gaan thans niet sleutelen aan de tekst die voorligt.
Bij actieplan 12 refereert Tom Claessen aan het bedrag van € 25 000 voor dat actieplan en vraagt of
al geweten is waarvoor dat bedrag bestemd is.
De burgemeester antwoordt dat er behoefte is aan bijkomende mobiele camera’s. Er zijn thans twee
mobiele camera’s in de politiezone. Er is veel vraag naar.
Bij actieplan 15 vraagt Tom Claessen wat wordt bedoeld met ‘parkeerpockets’.
Luc Bouwen antwoordt dat het de bedoeling is om op verschillende plaatsen kleinere groeperingen
van parkeerplaatsen te voorzien, bijvoorbeeld in de nabijheid van nieuwe woonprojecten.
Tom Claessen vraagt of er ook aandacht zal zijn voor elektrisch laden. Momenteel zijn er zes
laadpalen in Arendonk.
Luc Bouwen antwoordt bevestigend. Private ontwikkelaars gaan daar zelf ook op inzetten. Wat het
publiek domein betreft, zal eerst de evaluatie afgewacht worden van de bestaande laadpunten.
De huidige uitbater is ongelukkig over de omzet. Mogelijk wordt het in de toekomst moeilijk om een
uitbater te vinden voor de laadpunten. De aanbestedingsprocedure loopt via Fluvius.
Bij actieplan 18 vraagt Tom Claessen hoe het bedrag van € 50 000 werd bepaald.
De burgemeester antwoordt dat het een substantieel forfaitair bedrag is. Bedoeling is om participatief
te werken, met inbreng van burgers.
Tom Claessen vraagt of het een soort van burgerbudget is.
De burgemeester antwoordt dat we er aan denken om op regelmatige basis een soort klimaatcafé te
organiseren. Dat is laagdrempelig.
Tom Claessen vraagt namens zijn fractie of het niet zinvol zou zijn om de investeringen te koppelen
aan de jaarlijkse energiefactuur van de gemeente. Hij vindt het jammer dat het bedrag forfaitair is.
De burgemeester stelt dat het veel breder gaat dan de energiefactuur van de gemeente. Als
gemeente hebben we heel wat inspanningen gedaan met betrekking tot onze gebouwen en ons
wagenpark. Er moeten ook nog veel inspanningen gebeuren door de burgers en de bedrijven. Deze
budgetten kunnen daartoe ‘incentives’ zijn. Dus wat kan er in Arendonk gebeuren om dat
burgemeestersconvenant te realiseren?
Hopelijk komen er ook ideeën van de burgers zelf en wordt het op die manier ook meer gedragen.
Tom Claessen stelt dat dit eventueel zou kunnen uitmonden in een soort van subsidie voor entiteiten
in Arendonk.
De burgemeester stelt dat dit op dit moment nog niet is vastgelegd.
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Bij actieplan 28 stelt Tom Claessen dat van die € 330 000 die voorzien wordt in 2020 voor
armoedebestrijding er € 321 000 exclusief gaat naar activeringsbeleid.
Activering is inderdaad een belangrijke factor in de strijd tegen armoede maar activering in
gesubsidieerde tewerkstelling (artikel 60) werkt alleen mits voldoende begeleiding. Bij het OCMW
wordt evenwel, en dit in tegenstelling tot bij de gemeente, geen bijkomende aanwerving voorzien.
De burgemeester antwoordt dat we in het OCMW nu al een heel goed werkend team van
maatschappelijk werkers hebben. Zij doen dit nu al.
Tom Claessen stelt dat zij veel van hun tijd besteden aan administratie. Ze komen niet toe aan
outreachend en proactief werken naar doelgroepen toe. Hij pleit voor extra personeel. Hij doet de
suggestie om de € 400 000 die voorzien is voor strategische aankopen van vastgoed, wat geen
kerntaak is van de gemeente, in te zetten om het OCMW te versterken.
De burgemeester verwijst naar het voorbeeld van de aankoop van een woning palend aan een school.
Het levert voordelen op voor de school, bepaaldelijk de aanpassing van het gebouw aan moderne
noden en tegelijk levert het voordelen op voor de ontwikkeling van de kinderen die er school lopen.
We kopen niet zomaar lukraak een pand. Het betreft strategische aankopen.
Tom Claessen verwijst naar het pand, gelegen Vrijheid 62, dat recent werd aangekocht door de
gemeente. Voor een dergelijke aankoop dient geen bedrag van € 400 000 te worden gereserveerd.
Dat kan ook via een bulletkrediet. Waarom zouden we het budget belasten met € 400 000 als je met
dat bedrag het OCMW zou kunnen versterken?
Bij actieplan 31 stelt Tom Claessen dat ‘het huis van het kind’ een belangrijke partner kan zijn in de
strijd tegen kansarmoede. Daarop inzetten is een goede beslissing. Maar is € 3 000 per jaar voldoende
om het ‘huis van het kind’ te realiseren? Wat is er nodig om Kind & Gezin te overtuigen om hier
consultaties te voorzien?
Joke Segers antwoordt dat we intensief contact hebben met Kind & Gezin. We trachten Kind & Gezin
te overtuigen van de noodzaak van een consultatiebureau. Er spelen bovenlokale factoren.
Die € 3 000 per jaar is om de werking van het ‘huis van het kind’ te kunnen realiseren Maar er zijn
meer financiële middelen voorzien via een post in het overig beleid.
Tom Claessen wil actieplan 24 bespreken en opentrekken naar de actieplannen 29, 3 en 25.
In deze actieplannen wordt hard ingezet op vrijwilligers en hun ondersteuning. Dat wordt door zijn
fractie ten volle ondersteund.
Hij vraagt naar de reden van de specifieke formulering voor actieplan 24.
Joke Segers antwoordt dat het een nieuwe formulering is. We moeten meer begeleiden en
ondersteunen.
Tom Claessen vindt de formulering stigmatiserend, alleszins tendentieus, en weinig motiverend voor
jonge mensen die hun weekends opofferen voor een zinvolle tijdsbesteding van de jongeren in onze
gemeente. Hij wil de tekst van het actieplan amenderen.
Zij hebben het recht om fouten te maken zonder daarop afgestraft te worden. Hij is zelf voorzitter
geweest van het jeugdhuis en leider van de scouts. En elke generatie doet het op zijn eigen wijze. En
dat is goed. Hij kreeg destijds steun van het bestuur.
De burgemeester stelt dat hij de tussenkomst van het raadslid niet langer kan aanhoren. Hij stelt dat
het raadslid zaken leest die niet in de tekst staan. Er staat niet in de tekst dat zij het op een foute
manier doen. We zeggen ook niet dat ze geen fouten mogen maken. Wij gaan ze goed begeleiden en
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steunen zodat zij het op een verantwoorde manier kunnen doen. Ik wil als ouder dat kinderen op een
goeie manier naar de jeugdverenigingen en het jeugdhuis kunnen gaan.
Er moet geen amendement ingediend worden. Ik volg totaal niet. Ik ga het amendement niet
goedkeuren. Je leest de zaken tendentieus. Je werkt stigmatiserend naar ons toe.
Tom Claessen stelt dat hij een oproep doet naar alle raadsleden. Er hangt ten andere een camera
voor de deur.
De burgemeester stelt dat hij daar niet wenst op te reageren.
Joke Segers stelt dat als er gesuggereerd wordt dat alle overlast op straat van het jeugdhuis komt, de
camera er dan ook mag hangen om aan te tonen dat dat misschien niet zo is. Dat is in se niet
negatief.
Joan Wijnen verwijst naar het verslag van het recente buurtoverleg. De jeugd is geëvolueerd.
Iedereen wordt mondiger. De burgemeester heeft gelijk en de schepen volgt het perfect op. Als er
buitensporige dingen gebeuren, moet er ingegrepen worden.
Tom Claessen stelt dat hij met de lokale politie heeft gesproken over die camera. Op basis van een
melding dat er een aantal jongeren een duvel aan het drinken waren op een zaterdagvoormiddag om
9.30 uur, werden er camerabeelden bekeken. Dat is geen overlast.
Joke Segers stelt dat recent de burgemeester en zijzelf een overleg hebben gehad met het jeugdhuis.
De camera is niet bedoeld om een heksenjacht te creëren.
Tom Claessen drukt zijn bezorgdheid uit. De bereidheid van jongeren om engagement op te nemen
wordt ontmoedigd.
De burgemeester stelt dat dat zeker niet onze intentie is.
Karolien Verbeek stelt dat de waardering van de jeugd toch mag uitgesproken worden.
Joke Segers stelt dat die waardering er zeker is. We kijken met heel veel bewondering naar hen, en
met heel veel vertrouwen naar onze jeugdbewegingen en naar ons jeugdhuis. De waardering wordt
ook uitgesproken.
Karolien Verbeek stelt dat in actieplan 29 die waardering wel wordt verwoord.
Tom Claessen vraagt meer uitleg bij het actieplan met betrekking tot de uitbouw van een
zwerfkattenproject.
De burgemeester antwoordt dat de betrokken schepen afwezig is. We zullen dit nader toelichten op
de volgende zitting van de gemeenteraad.
De voorzitter vult aan dat dit ook eventueel per mail zou kunnen.
Benny Maes stelt vast dat de urbanisatiebelasting werd afgeschaft en een belasting op
reclamedrukwerk werd ingevoerd. Hij vraagt naar de motivering.
De burgemeester stelt dat dit kadert in onze duurzame ontwikkelingsdoelstellingen: minder papier
gebruiken en digitaliseren. Er wordt veel over geklaagd dat er zoveel reclamedrukwerk in de
brievenbus zit. We hebben ook gekeken naar andere besturen. Er worden behoorlijke budgetten mee
opgehaald. De inkomsten dalen. Er zal minder drukwerk bedeeld worden. Meer en meer
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brievenbussen zijn voorzien van een sticker dat men geen reclame wenst. Het is niet de bedoeling om
lokale handelaars te raken. Het reglement moet nog opgesteld worden en zal pas in 2021 in werking
treden.
De voorzitter vult aan dat er vooral naar de gemeente Ravels werd gekeken.
Tom Claessen vraagt of er al eens over werd nagedacht om het principe om te draaien en stickers te
voorzien van ‘reclame – ja’
Luc Bouwen antwoordt dat het Vlaamse wetgeving is.
Benny Maes vraagt naar de timing van het dossier van de nieuwe school St. Jan.
De burgemeester antwoordt dat de omgevingsvergunning recent werd ingediend.
Luc Bouwen stelt dat het de bedoeling is om alleszins de verhuis te realiseren in de zomer van 2022.
Joke Segers verwijst naar navolgende timing:
4 december 2019 Indienen omgevingsaanvraag OK
3 januari 2020

Volledigheidsverklaring dossier

18 maart

Bekomen omgevingsvergunning

7 april

Afwerken aanbestedingsdossier

7 mei

Goedkeuren aanbestedingsdossier

Na bouwverlof

Gunning en toewijzing

7 november 2020 Start werken
7 april 2022

Einde werken

7 april 2023

Definitieve oplevering

Benny Maes adviseert om in ‘de Garve’ nog een aantal bijkomende aanpassingen te doen in functie
van de renovatie, zoals akoestiek en klimaatregeling.
Benny Maes vraagt met betrekking tot de renovatie van het arsenaal van de brandweer of de
gemeente zelf dient te investeren dan wel de brandweerzone.
De burgemeester antwoordt dat binnen de brandweerzone er sinds 2019 de afspraak is dat 60% van
de investeringen zal terugkomen via een huur gedurende 30 jaar.
Benny Maes vraagt of er voor de heraanleg van Hertevelden - riolering - ontdubbeling fietspad geen
aanspraak kan gemaakt worden op subsidies.
Luc Bouwen antwoordt dat er een subsidiefiche werd ingediend maar dat deze nog niet werd
toegewezen door VMM. We hopen op subsidies maar dit is niet gegarandeerd.
De burgemeester vult aan dat thans het worstcasescenario werd opgenomen in het meerjarenplan,
dus zonder subsidies.
Benny Maes verwijst naar de evolutie van de pensioenlasten en de tabel van de
responsabiliseringsbijdragen (op bladzijde 75). Hij vraagt hoe het een en ander zal betaald worden.
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Kenny Viskens geeft toelichting bij de tabel. De responsabiliseringsbijdrage bedraagt in 2025 € 1 032
000. Vlaanderen betaalt daarvan de helft. De andere helft wordt gedragen door de gemeente en het
OCMW, respectievelijk € 152 000 en € 363 000.
Benny Maes verwijst naar blz. 61 van het document bepaaldelijk naar de passus in verband met
belastingen waar te lezen staat dat 'de impact van de vergrijzing op de inkomsten van de belastingen
een gegeven wordt waar we als openbaar bestuur mee zullen geconfronteerd worden'. Hij vraagt
verduidelijking.
Kenny Viskens antwoordt dat het gegeven dat meer en meer mensen met pensioen gaan, een
financieel risico inhoudt voor de toekomst.
Benny Maes motiveert de houding bij de stemming. Er zijn een aantal goede investeringen waar zijn
fractie heel blij mee is, zoals GBS St. Jan op één locatie. Een aantal andere zaken zijn minder positief
of zouden we anders aanpakken. Vandaar de onthouding.
Joan Wijnen verwijst naar de stijgende pensioenlasten. Gelukkig dat Vlaanderen voor een stukje
tussenkomt. Jullie verwijzen vaak naar de buurgemeenten en dat jullie het in verhouding daartoe vrij
goed doen. Het betreft een vrij grote post. Het bestuur draagt de verantwoordelijkheid. Jullie hebben
het beleid daarop afgestemd: meer in eigen beheer dan uitbesteden aan een externe firma.
De cijfers vallen mee in vergelijking tot vorig jaar. Toen was er nog geen sprake van een financiële
tussenkomst van Vlaanderen. Op bladzijde 13 van de powerpoint die recent werd gepresenteerd door
Kenny Viskens staat vermeld “dat we de open ruimte maximaal vrijwaren en de nieuwe grondloze
landbouwzetels kritisch bekijken“. In een lokaal krantje is er sprake van een varkensstal op Schotelven
met 5000 eenheden. Hij vraagt of we daarvoor de deskundigheid in huis hebben en welke
actieplannen er zijn.
De burgemeester antwoordt dat het concrete dossier werd ingediend bij de provincie. Het college
heeft een negatief advies gegeven. Bij de POVC wordt het standpunt van het college met vuur
verdedigd. We hadden een goede milieuambtenaar. Er is thans een vacature voor een nieuwe
milieuambtenaar, waar we deskundigheid van verwachten. Bovendien is er al een aantal keren overleg
geweest met grensgemeenten (Arendonk, Ravels, Baarle-Hertog, Hoogstraten, Merksplas) om na te
denken over hoe we in de toekomst moeten omgaan met die grote stallen, met mogelijks Nederlandse
ondernemers die zich hier willen vestigen. De provincie heeft dat opgepikt: midden januari 2020 zou
er een werkgroep met nog een aantal andere gemeenten waaronder Wuustwezel, Essen bijeen komen
om daarover van gedachten te wisselen en te bekijken wat er mogelijk is in de codex ruimtelijke
ordening teneinde dossiers te kunnen tegenhouden, strenger te kunnen optreden…
Dat zal te gepasten tijde ook voorgelegd worden aan de gemeenteraad.
Joan Wijnen stelt dat zijn fractie zich zal onthouden, omdat ze bepaalde zaken anders zou willen
doen. Bovendien is de regelgeving met betrekking tot BBC opnieuw gewijzigd en zijn er veel nieuwe
zaken.
Gunther Hendrickx stelt dat wat de renovatie van het arsenaal van de brandweer betreft, de
uitvoering van sanitaire voorzieningen en kleedkamers die voldoen aan hedendaagse eisen in 2023
veel te laat is. Er is al jaren over gediscussieerd. Het getuigt van te weinig respect. Anderzijds
herhaalt hij dat hij vragende partij blijft om de locatie te herbekijken.
De burgemeester stelt dat er al heel veel denkwerk geweest is en dat er al plannen gepasseerd zijn.
We moeten ons investeringsplan met eigen mensen kunnen uitvoeren en opvolgen. Er moeten keuzes
gemaakt worden, en er moet al eens geschoven worden. Dat heeft absoluut niet te maken met een
gebrek aan respect. Als het vroeger kan, zullen we het vroeger uitvoeren.
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Motivatie
Aanleiding en context
Het Decreet Lokaal Bestuur voorziet dat gemeente Arendonk start met de BBC 2020 regelgeving op 1
januari 2020. Hiervoor dient een nieuw meerjarenplan opgesteld te worden voor de periode 2020 tot
en met 2025. Het meerjarenplan bestaat uit een strategische nota, een financiële nota en een
toelichting, opgemaakt volgens de bepalingen van het besluit van de Vlaamse regeing van 30 maart
2018 over de beleids- en beheerscyclus.
De beleidsrapporten van de gemeente en het OCMW vormen een geïntegreerd geheel, waarbij de
gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn stemmen over hun deel van elk
beleidsrapport.
Nadat de raden de beleidsrapporten, elk voor hun deel, hebben vastgesteld, keurt de gemeenteraad
het deel van het beleidsrapport zoals vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn goed.
Door deze goedkeuring wordt het beleidsrapport in zijn geheel geacht definitief vastgesteld te zijn.
Juridische grond
 Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
 Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de
lokale besturen
 Ministerieel Besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere
voorschriften van de beleidsrapporten, rekeningstelsels en digitale rapportering van de BBC
 Omzendbrief KB/ABB 2019/4 van 3 mei 2019 over de strategische meerjarenplannen 20202025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscylus
 Het gunstig advies verleend door het managementteam
 Het gunstig advies verleend door het vast bureau
 Het gunstig advies verleend door het college van burgemeester en schepenen
Argumentatie
De vaststelling van het meerjarenplan volgens de principes van de BBC 2020 is noodzakelijk om over
de nodige budgetten te kunnen beschikken tijdens de periode 2020-2025 enerzijds en om een
ambitieus strategisch plan te kunnen uitvoeren anderzijds.

Financiële informatie
Financiële en beleidsinformatie
Het meerjarenplan wordt financieel onderbouwd door het financieel evenwicht zoals terug te vinden in
het schema M2 en andere schema's zoals gebundeld in de financiële nota in bijlage.

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

Besluit
Artikel 1
Tom Claessen doet staande de vergadering een voorstel tot aanpassing van de tekst van ‘actieplan
24’. Hij stelt voor dat een deel van de tekst wordt geschrapt als volgt: ‘waarvan we mogen
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verwachten dat ze dit trachten te doen op een verantwoorde manier’ en dat de volgende zinnen
worden toegevoegd: ‘vrijwilligers zijn enorm belangrijk. We willen hen de waardering geven die ze
verdienen.’
De voorzitter van de gemeenteraad schorst, na inhoudelijke discussie tussen de burgemeester en de
verschillende fracties, de zitting.
Na 5 minuten wordt de zitting hernomen.
De voorzitter van de gemeenteraad legt een compromistekst voor aan de gemeenteraad als volgt:
’Het jeugdhuis en de jeugdbewegingen worden gerund door jonge mensen waarvan we mogen
verwachten dat ze dit trachten te doen op een verantwoorde manier. Vrijwilligers zijn enorm
belangrijk. We willen hen de waardering geven die ze verdienen. We zorgen voor goede begeleiding
en ondersteuning van de jeugdverenigingen en jeugdhuis ’t Onkrooid’.
Over deze tekst wordt dienvolgens gestemd als volgt:
N-VA : ja
CD&V: ja
Spa- GROEN: neen
A+: onthouding
VLAAMS BELANG: ja
De gemeenteraad stelt het meerjarenplan 2020-2025 vast voor de aspecten zoals vermeld in de
onderliggende beleidsrapporten (strategische nota, financiële nota en toelichting).
Zij stelt dit meerjarenplan 2020-2025 vast voor haar deel van de beleidsrapporten.
Het geïntegreerd meerjarenplan 2020-2025 van het OCMW en de gemeente Arendonk bevat volgende
cijfers:
Budgettair
resultaat van
het boekjaar

Beschikbaar
budgettair
resultaat

Autofinancieringsmarge

2020

-1 820 340,94 6 899 543,42 1 764 813,06

2021

-1 685 012,03 5 214 531,39 2 232 797,97

2022

-3 597 884,23 1 616 647,16 2 252 915,77

2023

40 588,54 1 657 235,70 2 087 359,54

2024

1 050 923,74 2 708 159,44 2 105 780,74

2025

850 457,59 3 558 617,03 2 158 728,59

Artikel 2
De gemeenteraad stelt het meerjarenplan 2020-2025 met de beleidsrapporten strategische nota,
financiële nota en toelichting voor haar deel vast volgens de opgemaakte rapporten in bijlage.

Artikel 3
Het bestuurlijk toezicht wordt op de hoogte gebracht van deze beslissing.
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Bijlagen







MJP GEM & OCMW 2020 2025.pdf
Omgevingsanalyse inspiratienota.pdf
Omgevingsanalyse profielcijfers.pdf
Beleidsnota 2019-2024.pdf
Burgerparticipatie 19 oktober 2019 verslag.pdf
Wijziging actieplan 24.pdf
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Meerjarenplan 2020-2025 OCMW Arendonk Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Motivatie
Aanleiding en context
Het Decreet Lokaal Bestuur voorziet dat het OCMW Arendonk start met de BBC 2020 regelgeving op 1
januari 2020. Hiervoor dient een nieuw meerjarenplan opgesteld te worden voor de periode 2020 tot
en met 2025. Het meerjarenplan bestaat uit een strategische nota, een financiële nota en een
toelichting, opgemaakt volgens de bepalingen van het besluit van de Vlaamse regering van 30 maart
2018 over de beleids- en beheerscyclus.
De beleidsrapporten van de gemeente en het OCMW vormen een geïntegreerd geheel, waarbij de
gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn stemmen over hun deel van elk
beleidsrapport.
Nadat de raden de beleidsrapporten, elk voor hun deel, hebben vastgesteld, keurt de gemeenteraad
het deel van het beleidsrapport zoals vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn goed.
Door deze goedkeuring wordt het beleidsrapport in zijn geheel geacht definitief vastgesteld te zijn.
Juridische grond
 Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
 Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de
lokale besturen
 Ministerieel Besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere
voorschriften van de beleidsrapporten, rekeningstelsels en digitale rapportering van de BBC
 Omzendbrief KB/ABB 2019/4 van 3 mei 2019 over de strategische meerjarenplannen 20202025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscylus
 Het gunstig advies verleend door het managementteam
 Het gunstig advies verleend door het vast bureau
 Het gunstig advies verleend door het college van burgemeester en schepenen
Argumentatie
De goedkeuring door de gemeenteraad van de vaststelling van dat gedeelte van het meerjarenplan
dat betrekking heeft op het OCMW, volgens de principes van de BBC 2020 is noodzakelijk om over de
nodige budgetten te kunnen beschikken tijdens de periode 2020-2025 enerzijds en om een ambitieus
strategisch plan te kunnen uitvoeren anderzijds.

Financiële informatie
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Financiële en beleidsinformatie
Het meerjarenplan wordt financieel onderbouwd door het financieel evenwicht zoals terug te vinden in
het schema M2 en andere schema's zoals gebundeld in de financiële nota in bijlage.

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

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad keurt dat deel van het meerjarenplan 2020-2025 goed dat werd vastgesteld door
de raad voor maatschappelijk welzijn, voor de aspecten zoals vermeld in de onderliggende
beleidsrapporten (strategische nota, financiële nota en toelichting).
Zij keurt het meerjarenplan 2020-2025 goed voor dat deel van de beleidsrapporten die betrekking
hebben op het OCMW.
Het geïntegreerd meerjarenplan 2020-2025 van het OCMW en de gemeente Arendonk bevat volgende
cijfers:
Budgettair
resultaat van
het boekjaar

Beschikbaar
budgettair
resultaat

Autofinancieringsmarge

2020

-1 820 340,94 6 899 543,42 1 764 813,06

2021

-1 685 012,03 5 214 531,39 2 232 797,97

2022

-3 597 884,23 1 616 647,16 2 252 915,77

2023

40 588,54 1 657 235,70 2 087 359,54

2024

1 050 923,74 2 708 159,44 2 105 780,74

2025

850 457,59 3 558 617,03 2 158 728,59

Artikel 2
Doordat de gemeenteraad het deel van het beleidsrapport, zoals vastgesteld door de raad voor
maatschappelijk welzijn goedkeurt, wordt het meerjarenplan 2020-2025 in zijn geheel geacht definitief
vastgesteld te zijn.

Artikel 3
Het bestuurlijk toezicht wordt op de hoogte gebracht van deze beslissing.
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Bijlagen






MJP GEM & OCMW 2020 2025.pdf
Omgevingsanalyse inspiratienota.pdf
Omgevingsanalyse profielcijfers.pdf
Beleidsnota 2019-2024.pdf
Burgerparticipatie 19 oktober 2019 verslag.pdf
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Tariefreglement sportinfrastructuur - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Motivatie
Aanleiding en context
Het retributiereglement sportinfrastructuur, goedgekeurd door de raad van bestuur op 8 juni 2015 en
de gemeenteraad op 29 juni 2015, en het retributiereglement danszaal DONA van 8 oktober 2018
eindigen op 31 december 2019. Ook de komende jaren worden tarieven aangerekend voor het
gebruik van de sportinfrastructuur. Op 27 november 2019 stelde de raad van bestuur AGB Arendonk
het nieuwe tariefreglement sportinfrastructuur vast.
Juridische grond
 Decreet lokaal bestuur, inzonderheid artikel 240 § 4
 Statuten AGB Arendonk, inzonderheid artikel 10, artikel 23 en artikel 35
 Beheersovereenkomst tussen de gemeente Arendonk en AGB Arendonk, inzonderheid artikel 7
tot en met 10
Argumentatie
De gemeentelijke sportinfrastructuur wordt bekostigd door gemeente Arendonk. De inwoners van
Arendonk dragen reeds bij in de gemeentelijke inkomsten via de aanvullende belasting op de
personenbelasting. Niet-inwoners leveren hier geen enkele bijdrage. Een tariefonderscheid is om deze
redenen dan ook gerechtvaardigd en aangewezen.
In 2015 werd overlegd met de betrokken sportverenigingen.
Op 14 oktober 2019 gaf de gemeentelijke sportraad positief advies.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad keurt het tariefreglement sportinfrastructuur, zoals vastgesteld door de raad van
bestuur AGB Arendonk op 27 november 2019, goed.

Bijlagen


Tariefreglement sportinfrastructuur.pdf

36/52

Tariefreglement sportinfrastructuur
Van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 worden onderstaande tarieven aangerekend aan de
gebruikers voor het gebruik van de gemeentelijke sportinfrastructuur.
De tarieven voor zwemmen tijdens de publieke uren en zwembrevetten moeten contant betaald worden op
het moment dat men het product aankoopt. De overige tarieven moeten betaald worden na ontvangst van
een factuur, opgemaakt en verstuurd door AGB Arendonk, vóór de daarop vermelde uiterste betaaldatum.
Sportpark Heikant

Visvijver
Finse piste
Atletiekpiste
Kleedkamer Heikant gebouw
Bergruimte Heikant gebouw
Vergaderlokaal Heikant gebouw
Duiveltjesveld
zonder verlichting
Duiveltjesveld
met verlichting
2/4de veld
zonder verlichting
2/4de veld
met verlichting
Voetbalveld
zonder verlichting
Voetbalveld
met verlichting

per uur
per dag
per uur
per dag
per sportseizoen
per dagdeel (*)
per dag
per uur
per dag
per uur
per dag
per uur
per dag
per uur
per dag
per uur
per dag
per uur
per dag

Arendonkse
gebruiker of
vereniging
gratis
gratis
4,00 euro
40,00 euro
2,00 euro
20,00 euro
200,00 euro
5,00 euro
12,50 euro
1,25 euro
12,50 euro
1,75 euro
17,50 euro
2,50 euro
25,00 euro
3,25 euro
32,50 euro
5,00 euro
50,00 euro
6,50 euro
65,00 euro

Anderen
gratis
gratis
8,00 euro
80,00 euro
4,00 euro
40,00 euro
/
10,00 euro
25,00 euro
3,00 euro
30,00 euro
3,50 euro
35,00 euro
5,00 euro
50,00 euro
6,50 euro
65,00 euro
10,00 euro
100,00 euro
13,00 euro
130,00 euro

(*) dagdeel: 8.00 uur - 13.00 uur // 13.00 uur - 18.00 uur // 18.00 uur - 03.00 uur
Zwembad
Publieke uren
Individueel

Abonnementen

Groepstarief

Volwassenen (+15 jaar)

2,50 euro per beurt voor inwoners van Arendonk
3,00 euro per beurt voor niet-inwoners van Arendonk
Kinderen, gepensioneerden 2,00 euro per beurt voor inwoners van Arendonk
en mindervaliden
2,50 euro per beurt voor niet-inwoners van Arendonk
Kinderen tot en met 2 jaar
gratis
Volwassenen (+15 jaar)
50 euro voor een abonnement van 25 beurten
20 euro voor een abonnement van 10 beurten
Kinderen, gepensioneerden 40 euro voor een abonnement van 25 beurten
en mindervaliden
16 euro voor een abonnement van 10 beurten
(= minimum 15 personen)
1,50 euro per beurt per persoon
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Niet publieke uren (reservaties)
Verenigingen
Baan per uur
(uitgezonderd AZV) Groot bad per uur
Instructiebad per uur
Volledig zwembad per uur
Arendonkse Zwemvereniging (AZV)
Huur commerciële Volledig zwembad per uur
doeleinden
Indien geen volledig
zwembad per uur
Scholen
Arendonkse scholen
Niet-Arendonkse scholen
Overige
Zwembrevetten

Kaartjes
Schildjes

6 euro
20 euro
10 euro
25 euro
10 000 euro per jaar
80 euro
40 euro
0,90 euro per persoon voor 30 minuten
1,80 euro per persoon voor 60 minuten
1,00 euro per persoon voor 30 minuten
2,00 euro per persoon voor 60 minuten
1 euro per stuk
1 euro per stuk

Turnzaal Voorheide, Kerkstraat of Schoolstraat
•
4 euro per uur voor Arendonkse verenigingen
•
8 euro per uur voor anderen
• 40 euro per dag voor Arendonkse verenigingen
• 80 euro per dag voor anderen
Danszaal DONA
•
6 euro per uur voor Arendonkse dansverenigingen
• 60 euro per dag voor Arendonkse dansverenigingen
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Dienst grondgebiedzaken
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Aanvraag omgevingsvergunning nr. OV/OP/2019/97 Vrijheid 54 - zaak der wegen - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Tussenkomsten
Gunther Hendrickx stelt dat het dossier besproken is geweest tijdens de toenmalige 'gecoro'. Er zitten
zeker goede zaken in. Maar het betreft een tijdelijk achtergelegen parking. Men wil het hufke aldaar
verbreden. Men wil een inrit maken voor de parking achteraan. Het zou jammer zijn mochten de
hufkes - die recent een naam hebben gekregen - gebruikt worden door auto’s en als inrit voor
parkings.
Hij heeft geen idee wat het tijdelijk karakter is van de parking. Werden er afspraken over gemaakt?
Kenny Viskens antwoordt dat het tijdelijk karakter ervan vijf jaar duurt. We geloven in het
totaalconcept.
Gunther Hendrickx vraagt of dat tijdelijk karakter mee opgenomen wordt in de vergunning.
De burgemeester antwoordt dat dit zo als voorwaarde mee opgenomen wordt in de
omgevingsvergunning.

Motivatie
Aanleiding en context
Op 26 juni 2019 werd een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend door M. Pauwels, E.
Verreesstraat 36 bus 6 in Turnhout, voor het slopen van de bestaande bebouwing en het bouwen van
een meergezinswoning met gelijkvloerse handelsruimte, 4 woongelegenheden en 9 fietsstalplaatsen
en de exploitatie van warmtepompen op het perceel gelegen Vrijheid 54 in Arendonk, kadastraal
gekend als afd. 2, sectie E, nrs. 214 W en 217 A.
De aanvraag werd volledig en ontvankelijk verklaard door de gemeentelijke omgevingsambtenaar op
25 september 2019, nadat op 24 juli 2019 om bijkomende informatie was verzocht.
De aanvraag werd aan een openbaar onderzoek onderworpen van 2 otkober 2019 tot en met 31
oktober 2019. Tijdens het openbaar onderzoek werden geen opmerkingen of bezwaarschriften
ontvangen.
Artikel 31 van het omgevingsvergunningsdecreet stelt dat: "Als de aanvraag de aanleg, wijziging,

verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg omvat, roept het college van burgemeester en
schepenen, in voorkomend geval op verzoek van de bevoegde overheid, vermeld in artikel 15, de
gemeenteraad samen om te beslissen over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van de
gemeenteweg.
De gemeenteraad spreekt zich uit over de ligging, de breedte en de uitrusting van de gemeenteweg,
en over de eventuele opname in het openbaar domein. Hierbij wordt rekening gehouden met de
doelstellingen en principes, vermeld in artikel 3 en 4 van het decreet van 3 mei 2019 houdende de
gemeentewegen, en in voorkomend geval met het gemeentelijk beleidskader en afwegingskader,
vermeld in artikel 6 van het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen. De gemeenteraad
kan daarbij voorwaarden opleggen en lasten verbinden, die de bevoegde overheid in de eventuele
vergunning opneemt."
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Artikel 47 van het omgevingsvergunningsbesluit stelt dat: "Als de vergunningsaanvraag wegenwerken

omvat waarvoor de gemeenteraad beslissingsbevoegdheid heeft, neemt de gemeenteraad daarover
een besluit. De gemeenteraad neemt daarbij kennis van de standpunten, opmerkingen en bezwaren
die zijn ingediend tijdens het openbaar onderzoek."
De omgevingsvergunningsaanvraag voorziet in de verbreding van en bestaande gemeenteweg, zijnde
voetweg nr. 76, Horstenkerkhufke genoemd. De aanvraag grenst aan de zuidzijde aan de bestaande
voetweg nr. 76, Gorpkenshufke genoemd. Aan deze voetweg worden geen wijzigingen aangebracht.
Juridische grond
 Decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen
 Omgevingsvergunningsdecreet van 25 april 2014
 Omgevingsvergunningsbesluit van 27 november 2015
Argumentatie
Pauwels Martinus en Pauwels Esther zijn eigenaar van het goed gelegen Vrijheid 54 in Arendonk,
kadastraal gekend als afd. 2, sectie E, nr. 214W en 217A. Op dit terrein voorzien zij een
nieuwbouwproject voor een meergezinswoning met handelsruimte en 4 woongelegenheden. Het
ontwerp voorziet in een verruimde doorgang, tot een totale breedte van 3 meter, aan de westzijde
van voetweg 76, vanuit de Vrijheid naar het binnengebied tussen de Vrijheid, Schoolstraat en
Hovestraat. Deze doorgang zal tijdelijk gebruikt worden als inrit naar een tijdelijke achtergelegen
parking.
Genoemde personen zijn tevens eigenaar van het goed Vrijheid 56A in Arendonk, kadastraal gekend
als afd. 2, sectie E, nr. 209, gekend als de voormalige bibliotheek. Op middellange termijn voorzien zij
een tweede nieuwbouwproject op dit perceel, tezamen met het eigendom Vrijheid 56. In dit project
zal de doorgang naar het genoemde binnengebied nog verder verruimd worden, tot een totale
breedte van 5 meter, tot een volwaardige voet- en fietsverbinding tussen de Vrijheid en het later te
ontwikkelen binnengebied. In dat project zal de tijdelijke achtergelegen parking vervangen worden
door een definitieve ondergrondse parkeergarage die de parkeerbehoefte van zowel Vrijheid 54 als
Vrijheid 56 en 56A opvangt.
De aanvraag tot omgevingsvergunning voor Vrijheid 54 heeft betrekking op de zaak der wegen, i.c. de
verbreding van de bestaande gemeentelijke weg: voetweg 76. In dit kader maakte notariaat NOTURA
een ontwerp van overeenkomst op tussen Pauwels Martinus en Pauwels Esther en het
gemeentebestuur van Arendonk. De overeenkomst bevat:
 de vestiging van een erfdienstbaarheid van doorgang voor voetgangers en fietsers over een
breedte van twee meter ten laste van het onroerend goed afd. 2, sectie E, nrs. 214W en 217A
(Vrijheid 54) langs de oostelijk aanpalende voetweg nr. 76. Na de realisatie van het
nieuwbouwproject op het onroerend goed Vrijheid 56A wordt voorzien om deze doorgang
over te dragen naar het openbaar domein en vervalt de erfdienstbaarheid;
 de tijdelijke erfdienstbaarheid van doorgang voor voertuigen over voetweg 76 in het voordeel
van Vrijheid 54 in functie van de aan te leggen tijdelijke achtergelegen parkeerplaatsen. Deze
erfdienstbaarheid vervalt na realisatie van een definitieve ondergrondse parkeergarage onder
Vrijheid 56 en 56A;
 de vestiging van een erfdienstbaarheid van onderbouw, ten laste van voetweg 76 in het
voordeel van Vrijheid 54, 56 en 56A, in functie van de nog te bouwen ondergrondse garage
die percelen met nummers 214W en 217A zal verbinden met perceel met nummer 211F. Deze
erfdienstbaarheid van onderbouw zal beperkt zijn tot de oppervlakte die nodig zal zijn om
bovenvermelde verbinding tot stand te brengen conform de daarvoor alsdan te bekomen
omgevingsvergunning.
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Na realisatie van de verschillende bouwfasen wordt de verbrede wegbedding van voetweg 76
overgedragen naar het openbaar domein. Op dat moment zijn de eerste 2 punten van de
overeenkomst ververvallen en rest enkel de erfdienstbaarheid van onderbouw.
De aanvraag voldoet aan de bepalingen van art. 3 van het decreet gemeentewegen. De aanvraag
draagt immers bij aan de uitbouw van een veilig wegennet op lokaal niveau en herwaardert en
beschermt het fijnmazig netwerk van trage wegen op functioneel en recreatief vlak. Dit door het
bestaande Horstenkerhufke te verbreden van 1,0 à 1,34 meter feitelijk (0,85 volgens de atlas der
buurtwegen) naar 3,0 meter, zoals voorzien in voorliggende aanvraag, en op termijn naar 5,0 meter.
Gedurende een tijdelijke periode van 5 jaar zal de weg dienst doen als doorgang voor een tijdeling
parking voor 6 wagens, in afwachting van een ondergrondse parkeergarage. Daarna is het hufke
enkel toegankelijk voor voetgangers en fietsers en verbindt het de Vrijheid met het achterliggende,
later te ontwikkelen, binnengebied en de Hovestraat.
De aanvraag voldoet aan de bepalingen van art. 4 van het decreet gemeentewegen. De aanvraag
dient het algemeen belang, verbreedt een bestaande gemeenteweg, komt de verkeersveiligheid te
goede, wijzigt de ontsluiting van de aangrenzende percelen niet of slechts tijdelijk, heeft geen
gemeentegrensoverschrijdend perspectief, houdt rekening met de actuele functie als trage weg en
behoudt deze.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van het resulaat van het openbaar onderzoek omtrent voornoemde
omgevingsvergunningsaanvraag nr. OV/OP/2019/97 waaruit blijkt dat geen opmerkingen of
bezwaarschriften werden ingediend.

Artikel 2
De gemeenteraad keurt de zaak der wegen goed, zoals voorgesteld op het plan 'BA_Vrijheid_I_IP
NT_Inplantingsplan NT.pdf' van de omgevingsvergunningsaanvraag nr. OV/OP/2019/97, opgemaakt
door architect J. Segers, gelegen Vrijheid 54 in Arendonk, kadastraal gekend als afd. 2, sectie E, nrs.
214 W en 217 A, betreffende het slopen van de bestaande bebouwing en het bouwen van een
meergezinswoning met gelijkvloerse handelsruimte, 4 woongelegenheden en 9 fietsstalplaatsen en de
exploitatie van warmtepompen.

Artikel 3
De gemeenteraad keurt het ontwerp van overeenkomst tussen Pauwels Martinus en Pauwels Esther
en de gemeente Arendonk, opgemaakt door notariaat NOTURA, omtrent de vestiging van
erfdienstbaarheden in functie van het bouwproject gelegen Vrijheid 54 goed.

Artikel 4
Aan de vergunninghouder wordt wordt ten laste gelegd, de uitvoering op zijn kosten van volgende
infrastructuurwerken tot uitrusting van het verbrede Horstenkerkhufke, zijnde: wegverhardingen,
regenwaterriolering en groenaanplantingen. De volgende infrastructuurwerken worden daarvan
expliciet uitgesloten: afvalwaterriolering, baangrachten, openbare verlichting, waterleidings-, gas-,
elektriciteits-, t.v.-distributie.
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Bijlagen
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overeenkomst erfdienstbaarheden Vrijheid 54.pdf
BA_Vrijheid_I_N_IP NT_Inplantingsplan NT.pdf
2019_GR_00244

RUP zonevreemde sport- en recreatie - deelplan 02 FC
Broekkant - gedeeltelijke herziening - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Tussenkomsten
Kenny Viskens stelt dat het de bedoeling is om de voorgestelde datum uit het RUP te halen, en dit via
een gewone RUP-procedure.
Gunther Hendrickx vraagt wat dit concreet betekent.
Kenny Viskens antwoordt dat de club FC Broekkant aldaar actief kan blijven totdat de club ophoudt te
bestaan en dat nadien de nabestemming ‘landbouw’ in werking treedt.
De burgemeester vult aan dat de tekst naar analogie is met de RUPS zonevreemde bedrijven.
Gunther Hendrickx stelt dat in 2017 de fractie A+ een voorstel heeft gedaan om de club in kwestie
aldaar te behouden. Het verwondert hem dat de fractie CD&V - die in het verleden te kennen heeft
gegeven dat een oplossing elders moest gezocht worden - thans meegaat in dit verhaal. Het gaat om
meer dan een voetbalclub. Het betreft een open gebied in de vallei van de Wamp. In het
meerjarenplan staat dat men open gebied wil vrijwaren.
In 2017 heb ik reeds gesteld dat we alle mogelijkheden moeten bekijken in functie van een oplossing
voor de club.
Is er bekeken of er andere oplossingen mogelijk zijn? We hebben zwaar geïnvesteerd in het sportpark
Heikant.
Daar is een prachtig kunstgrasveld. Kunnen niet alle clubs aldaar gecentraliseerd spelen? Is er gezocht
naar een oplossing?
Kenny Viskens verwijst naar de beleidsnota. We streven naar een duurzame oplossing voor FC
Broekkant: In eerste instantie onderzoeken of de club actief kan blijven op de huidige locatie, namelijk
Loopbeemden en in tweede instantie zal gekeken worden naar herlocatie.
Gunther Hendrickx vraagt waarom er enkel gefocust is op dit dossier en voor andere clubs, zoals de
visclubs en de hondenclubs, niet gezocht wordt naar een oplossing.
De burgemeester antwoordt dat er voor de visclubs gezocht wordt naar een oplossing samen met
ANB. Voor de hondenclubs is er een locatie op de Biesputten.
Gunther Hendrickx stelt dat zijn fractie zich wenst te onthouden en dat zijn fractie in eerste instantie
wil dat er gezocht wordt naar een andere locatie.
De voorzitter van de gemeenteraad stelt dat zijn fractie nooit grote voorstander is geweest van de
bewuste datum. Aanvankelijk bedroeg de termijn 10 jaar. De termijn is op 15 jaar gebracht. Er is
daartoe hemel en aarde bewogen. Thans is er de mogelijkheid van het voorstel dat voorligt. We gaan
er in mee en daar is niets mis mee.

42/52

Joan Wijnen stelt dat zijn fractie het voorstel steunt. Hij stelt dat gelden uit de kantinewerking en
verhuur noodzakelijk zijn voor het voortbestaan. Thans is er die mogelijkheid en wordt er een
oplossing geboden.
Davy Cools stelt dat de toekomst van FC Broekkant negen jaar geleden voor hem één van de
belangrijkste redenen was waarom hij in de gemeentepolitiek is gestapt. Hij vindt het nog altijd
jammer dat de toenmalige meerderheid in 2009 - 2010 een kruis wou maken over twee voetbalclubs,
vol van traditie, met heel veel vrijwilligers, leden en sympathisanten. Intussen is één van de twee
clubs verdwenen. Het agendapunt wordt gesteund. Als de club zou moeten verhuizen naar sportpark
Heikant, dan bestaat de club drie jaar later niet meer.
Benny Maes vraagt verduidelijking met betrekking tot de toepasselijke termijn.
Kenny Viskens stelt dat het de bedoeling is te bekijken of onbepaalde duur een mogelijkheid is. We
hebben ter zake geen exclusieve bevoegdheid. Overleg is noodzakelijk.
Benny Maes stelt dat zijn fractie het agendapunt ten volle ondersteunt.
De algemeen directeur vraagt het woord en reageert op de bemerking van Gunter Hendrickx in
verband met de notulen bij het begin van de zitting. Tijdens de schorsing van de zitting - naar
aanleiding van de amendering van de tekst van actieplan 24 van het meerjarenplan (punt 18 van de
dagorde) - heeft hij de gelegenheid gehad de notulen en het zittingsverslag na te kijken en te
bespreken en af te stemmen met het raadslid. De algemeen directeur stelt dat het stemgedrag sec is
terug te vinden in de notulen en dat de reden van het stemgedrag niet vermeld staat bij het
stemgedrag, maar wel hoger in het besluit terug te vinden is.

Motivatie
Aanleiding en context
De voetbalterreinen van FC Broekkant werden in 2011 opgenomen in het gemeentelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan (RUP) zonevreemde sport- en jeugdinfrastructuur. Het deelplan 02 wijzigt de
bestemming van het gewestplan van deels recreatiegebied en agrarisch gebied naar deels zone voor
sport met nabestemming landbouw, zone voor landbouw en zone voor openbare wegenis.
De stedenbouwkundige voorschriften voorzien in art. 1 Zone voor sport met nabestemming landbouw
stellen o.m. het volgende:

"Deze zone is bestemd voor de inrichting en exploitatie van een sportpark met voetbalinfrastructuur,
met nabestemming zone voor landbouw.
De tijdelijk toegestane activiteiten dienen een lokaal karakter te hebben en mogen geen hinder
veroorzaken voor de omgeving.
De nabestemming treedt in werking 15 jaar na de inwerkingtreding van onderhavig RUP. Vanaf die
datum treedt de nabestemming landbouw in werking en gelden voor deze zone de voorschriften van
artikel 2 ‘zone voor landbouw’. De onderstaande bepalingen met betrekking tot inrichting en beheer
van de ‘zone voor sport met nabestemming landbouw’ vervallen bij het van kracht worden van de
nabestemming."
Het RUP zonevreemde sport- en jeugdinfrastructuur trad in werking op 8 april 2011 (B.S 25/03/2011).
Dat betekent dat de nabestemming van zone voor landbouw van kracht wordt op 8 april 2026.
Juridische grond
 art. 2.2.1. tot en met 2.2.6., art. 2.2.18. tot en met 2.2.25. en art. 7.4.4/1.de Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening.
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Argumentatie
De beleidsnota 2019 - 2014 door N-VA en CD&V Arendonk zegt over FC Broekkant onder punt 133 het
volgende: "We streven naar een duurzame oplossing voor FC Broekant. In eerste instantie

onderzoeken we alle mogelijkheden om deze club actief te laten op de huidige locatie in de
Loopbeemden. Indien dit niet tot het gewenste resultaat leidt, nemen we de verantwoordelijkheid op
om een herlokalisatie uit te werken ten einde een deugdelijke en volwaardige oplossing aan FC
Broekkant aan te bieden."
Artikel 7.4.4/1. VCRO voorziet sedert 7 maart 2019 in een verkortte procedure voor de herziening van
stedenbouwkundige voorschriften van BPA's en RUP's. De elementen van de stedenbouwkundige
voorschriften die voor herziening of opheffing in aanmerkingen komen, zijn limitatief opgenomen in dit
artikel. De schrapping van de termijn van de nabestemming komt daarin niet voor, waardoor deze
procedure niet kan toegepast worden. Bijgevolg vereist de voorgenomen schrapping van de
eindtermijn van de nabestemming in het RUP, deelplan 02, een gehele of gedeeltelijke vervanging van
het RUP met toepassing van art. 2.2.5. §3 VCRO.
De gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen worden opgemaakt ter uitvoering van het
gemeentelijk beleidsplan ruimte, het provinciaal beleidsplan ruimte of het Beleidsplan Ruimte
Vlaanderen, volgens art. 2.2.18 VCRO. RUP's moeten dus in overeenstemming zijn met de
structuurplannen. Het RUP zonevreemde sport- en jeugdinfrastructuur omvat een uitdoofscenario van
15 jaar voor de terreinen van FC Broekkant. Het uitdoofscenario was opgenomen in het bindend
advies en voorwaarden van het dep. Ruimte en Erfgoed van 2 februari 2010, dat o.m. als volgt luidde:
"De voetbalclub situeert zich deels in zone voor dagrecreatie en deels in landschappelijk waardevol

agrarisch gebied volgens het gewestplan . De ligging te midden van de open ruimte in een
watergevoelig valleigebied is het gevolg van de snipper recreatiegebied op het gewestplan en is een
ruimtelijk gezien negatieve situatie die zoveel mogelijk gemilderd en rechtgezet dient te worden. Dit is
ook de doelstelling van het GRS dat de opmaak van een RUP beoogt voor deze ‘centrumzone voor
sportinfrastructuur ’ maar tevens stelt dat als nabestemming een openruimtefunctie dient gerealiseerd
te worden . Omwille van de onvergunde situatie is een planologisch initiatief om deze ruimtelijk
ongewenste situatie te bestendigen moeilijk te verantwoorden. De voorzien nabestemming is een
argument om te stellen dat het RUP op termijn een verbetering zal zijn van de ruimtelijke situatie. Het
plan voorziet een nabestemming agrarisch gebied na 15 jaar. Gelet op deze toekomstige
nabestemming kan gesteld worden dat het deelplan in overeenstemming is met het ruimtelijk
structuurplan Vlaanderen." Een herziening van het RUP vereist aldus verder overleg met het dep.
Omgeving omtrent de overeenstemming met het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen en het
Beleidsplan Ruimte Vlaanderen en met het provinciebestuur omtrent het provinciaal structuurplan en
het provinciaal beleidsplan ruimte.

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

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad gelast het college van burgemeester en schepenen met de opdracht om het RUP
zonevreemde sport- en jeugdinfrastructuur, deelplan 02 FC Broekkant, gedeeltelijk ter herzien voor
wat betreft termijn van de inwerkingtreding van de nabestemming. Deze opdracht omvat ook het
vooroverleg met de betrokken overheden en administraties.
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Oprichting projectvereniging Grensland - aanvraag
erkenning Intergemeentelijke Erfgoeddienst beleidsplan IOED Grensland 2020-2026 - gemeentelijke
bijdrage - aanduiding afgevaardigde Raad van Bestuur Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Motivatie
Aanleiding en context
Tussen juni en september 2019 werden toelichtingen gegeven bij de colleges over de werking van de
Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst (IOED) van de projectvereniging Erfgoed
Noorderkempen. Op 20 september 2019 vond een informatievergadering plaats over de
samenwerking rond onroerend erfgoed en de erkenning als IOED. De colleges van burgemeester en
schepenen van Arendonk, Hoogstraten en Ravels besloten om samen te werken rond Onroerend
Erfgoed.
In het Onroerenderfgoedbesluit van van 16 mei 2014 zijn de erkenningsvoorwaarden voor de
erkenning van een Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst (IOED) opgenomen.
Juridische grond
 het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 het onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013;
 het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 betreffende de uitvoering van het
Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, het zg. onroerenderfgoedbesluit.en het behorende
uitvoeringsbesluit van 16 mei 2014
Argumentatie
Het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 voorziet dat de zorg voor het Onroerend Erfgoed
(monumenten, landschappen en archeologie) op het lokale beleidsniveau kan worden verankerd. Dit
biedt de mogelijkheid voor de gemeenten om zelf een beleid rond te voeren. Hiervoor kunnen de
gemeenten beroep doen op de expertise van een Intergemeentelijke Onroerenderfgoeddienst (IOED).
Deze diensten dienen een erkenning aan te vragen en kunnen tevens beroep doen op een subsidie
voor de personeels- en werkingskosten.
De Projectvereniging Erfgoed Noorderkempen, waar de gemeente Arendonk deel van uitmaakt, heeft
al sinds 2015 een verbrede werking uitgebouwd rond onroerend erfgoed, met name archeologisch,
bouwkundig en landschappelijk erfgoed. De deelwerking Onroerend Erfgoed is een aanspreekpunt en
adviseert gemeentebesturen, ambtenaren, verenigingen en burgers rond de omgang met dit
onroerend erfgoed. Ze werken daarnaast actief aan de verbreding van het draagvlak rond onroerend
erfgoed door kennisopbouw en publieksgerichte evenementen.
De deelwerking Onroerend Erfgoed van Erfgoed Noorderkempen werkt echter met een vaste
verdeelsleutel op basis van inwonersaantal, die niet is afgestemd op grote gemeenten met een kleiner
inwonersaantal. Bovendien geeft men aan dat de bijkomende financiële middelen vanuit de
gemeentelijke bijdragen niet opwegen tegen de bijkomende werklast die dit met zich meebrengt. De
bijkomende financiering van de Vlaamse overheid blijkt hier (voorlopig) niet op te zijn afgestemd.
De erkenningsvoorwaarden opgenomen in het Onroerenderfgoedbesluit bepalen dat een
Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst (IOED) een intergemeentelijk samenwerkingsverband
van minimaal drie gemeenten moet zijn en dat deze gemeenten beschikken over een
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gemeenschappelijk erfgoedpakket. De IOED werkt integraal rond archeologisch, bouwkundig en
landschappelijk erfgoed en bouwt een integrale en sectoroverschrijdende werking uit. Daarbij is er
aandacht voor ondersteuning van de lokale erfgoedgemeenschap en de uitbouw van een lokaal
draagvlak. Voor de uitbouw van deze werking kan een IOED rekenen op een basissubsidie van € 85
000. Deze wordt aangevuld met een bijkomende subsidie die wordt berekend op basis van het
inwonersaantal en de oppervlakte van de gemeente. Voor de drie gemeenten komt dit neer op ca. € 3
500. Deze subsidie dekt alleen de personeelskosten en personeelsgebonden werkingskosten. De
overige kosten van de werking worden door de deelnemende gemeenten te worden gedragen.
In navolging van de toelichtingen op de colleges van de gemeenten Arendonk, Hoogstraten,
Merksplas en Ravels en de daaropvolgende gezamenlijke vergadering op 20 september met de
schepenen en betrokken ambtenaren, is door de colleges van Arendonk, Hoogstraten en Ravels een
principiële goedkeuring gegeven voor de oprichting van een aparte projectvereniging 'Grensland' en
de aanvraag tot erkenning van een Intergemeentelijke Onroerenderfgoeddienst (IOED) Grensland. In
Arendonk gebeurde dat in collegezitting van 3 oktober 2019. Daarbij is overeengekomen met Erfgoed
Noorderkempen dat zij hun ervaring en expertise ter beschikking stellen voor de begeleiding in dit
proces en de opmaak van een erkenningsdossier.
De goedkeuring van de gemeenteraad is nodig voor volgende stappen:
1. De oprichting van de projectvereniging Grensland. Dit behelst enerzijds de goedkeuring van de
statuten en anderzijds de afvaardiging van de gemeente in de Raad van Bestuur.
 De statuten zijn een vertaling van de bepalingen in het decreet Lokaal Bestuur. Als
maatschappelijk doel is bepaald: De vereniging heeft tot doel te zorgen voor het behoud,

beheer, onderzoek en ontsluiting van het onroerend erfgoed op het grondgebied van de
deelnemende gemeenten. De vereniging staat tevens in voor het opbouwen, delen en
uitwisselen van kennis en expertise rond cultuur en onroerend erfgoed. Na ondertekening
worden deze statuten ingediend en gepubliceerd in het staatsblad. Vanaf dan is de oprichting
van de projectvereniging een feit.
 De projectvereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur. Iedere deelnemende
gemeente heeft één afgevaardigde in de raad van bestuur die verkozen is op een lijst die deel
uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen . Daarnaast kies de gemeenteraad
een afgevaardigde als lid met raadgevende stem, die is verkozen op een lijst waarvan geen
enkele verkozene deel uitmaakt van het college.
2. De opstart van de opmaak van de aanvraag voor erkenning als IOED.
 De erkenningsaanvraag bestaat uit een aanvraagformulier en een beleidsplan. Dit beleidsplan
dient voor 15 januari 2020 te worden ingediend om nog aanspraak te maken op een
samenwerkingsovereenkomst voor subsidie. Een subsidieaanvraag met uitgewerkte
meerjarenbegroting dient pas tegen 1 juli 2020 te worden ingediend. In april 2020 worden
normaal de erkenningen bekend gemaakt. Een concrete meerjarenbegroting zal worden
voorgelegd in april-mei 2020 in het kader van de subsidieaanvraag voor de erkende IOED.
 Erfgoed Noorderkempen zal samen met de bevoegde ambtenaren op korte termijn een
beleidsplan uitwerken dat is gebaseerd op het gemeenschappelijke erfgoedpakket en de
actiepunten van de vier gemeenten. Hiervoor worden geen kosten aangerekend.
3. Gemeentelijke bijdrage IOED
 Om de vaste kosten en het werkingsbudget van de IOED te betalen is een jaarlijkse bijdrage
nodig van ca. € 30 000 - 35 000. Daarbij dient rekening te worden gehouden met een
jaarlijkse stijging van 1-2%. De gemeentelijke bijdrage wordt berekend aan de hand van een
verdeelsleutel. Hiervoor is een aangepast model uitgewerkt dat is gebaseerd op de
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percentuele verhouding van enerzijds een administratief pakket (inwonersaantal en
oppervlakte) en anderzijds een erfgoedpakket dat een inschatting moet geven van de
werklast. Dit erfgoedpakket kan na drie of zes jaar worden herbekeken op basis van de
concrete werking. Dat resulteert in volgende simulatie van de gemeentelijke bijdrage:
Administratief
pakket

Erfgoedpakket

Totaal

Bijdrage

%
%BE
%BE
%Archeologie %Inwoners %Opp %
30.000 35.000
beschermd item
adres
Arendonk
12,64%
20,19% 24,01% 15,48%
27,29%
21,57% 20,20% 6 059 € 7 069 €
15 567 18 162
Hoogstraten 73,56%
49,81% 49,78% 54,28%
42,70%
41,22% 51,89%
€
€
Ravels
13,79%
30,00% 26,21% 30,24%
30,01%
37,21% 27,91% 8 373 € 9 769 €
gemeente

Financiële informatie
Financiële en beleidsinformatie
In het meerjarenplan 2020-2025 wordt jaarlijks € 7 070 voorzien.
MJP001176 - 6494000/B2/0729 - Toegestane werkingssubsidies aan andere
overheidsinstellingen/Omgeving/Overig beleid inzake het erfgoed
AC000071 - Erfgoed valoriseren

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad besluit een aparte projectvereniging op te richten tussen de gemeenten Arendonk,
Hoogstraten en Ravels voor een samenwerking rond onroerend erfgoed met als naam 'Grensland'.

Artikel 2
De gemeenteraad keurt de statuten van de projectvereniging Grensland goed.

Artikel 3
An Hermans, schepen van erfgoed, De Plaetse 322 in Arendonk, wordt afgevaardigd met stemrecht af
voor de raad van bestuur van de projectvereniging Grensland.

Artikel 4
xxx, raadslid, adres, wordt aangewezen als deelnemer aan de vergaderingen van de raad van bestuur
als lid met raadgevende stem.

Artikel 5
De gemeenteraad stemt in met de opmaak van een aanvraag tot erkenning als een
Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst (IOED) door Erfgoed Noorderkempen in samenwerking
met de bevoegde ambtenaren en schepenen.

Artikel 6
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De gemeenteraad keurt het Beleidsplan IOED Grensland 2020-2026 goed.

Artikel 7
De gemeenteraad stemt in met de voorgestelde verdeelsleutel met een percentuele verdeling op basis
van het administratief pakket en het erfgoedpakket en de voorgestelde gemeentelijke bijdrage.

Academie
24
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Naamswijziging Academie Arendonk - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Motivatie
Aanleiding en context
Sinds het nieuwe decreet van het DKO vorig schooljaar in werking trad, klopt de naam 'Gemeentelijke
Academie voor Schone Kunsten' niet meer aangezien ons onderwijs zich afspeelt in het nieuwe
domein 'Audiovisuele en Beeldende Kunsten'.
Argumentatie
De naam 'Academie Arendonk' klinkt goed en wordt momenteel al officieus gebruikt bij de dagelijkse
werking, op social media, als domeinnaam van onze website en als extensie van e-mailadressen.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad verleent toelating aan de academie om haar naam officieel te wijzigen naar
'Academie Arendonk'.

Artikel 2
De academie communiceert het besluit van de gemeenteraad aan Agodi, het schoolbeheerteam.

Technische dienst
26
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Aanvullende dagorde op vraag van sp.a-Groen:
Herinrichting bushalte Begijnhof in functie van
toegankelijkheid rolstoelgebruikers - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Motivatie
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Aanleiding en context
De bushalte aan het Begijnhof is de meest nabije halte voor openbaar vervoer voor bewoners van de
zorgcampus aan Vrijheid 100.
De zorgcampus verleent huisvesting aan een verhoogde concentratie aan rolstoelgebruikers. Een
aantal van hen zijn voor hun mobiliteitsnoden in zeer belangrijke mate afhankelijk van het openbaar
vervoer.
Argumentatie
Omwille van de beperkte breedte en de helling van het voetpad, dat tevens dienst doet als busperron,
is het gebruik van een oprijplaat aan deze halte niet mogelijk. Om deze reden is deze halte niet
toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
Fractie sp.a-Groen pleit voor een heraanleg van het voetpad/busperron om deze halte toegankelijk te
maken voor rolstoelgebruikers.
Tom Claessen licht toe.
Luc Bouwen verwijst naar het participatietraject in verband met de heraanleg van de Wezenstraat –
Begijnhof – Wampenberg.
Bedoeling is om toegankelijke bushaltes te voorzien op dat traject. Het voorstel kan dus ondersteund
worden.
Tom Claessen vraagt naar de timing.
Luc Bouwen antwoordt dat de realisatie voorzien is tijdens deze legislatuur.
Tom Claessen doet opmerken dat dit betekent dat bijvoorbeeld een door hem gekende revaliderende
rolstoelgebruiker en andere talrijke rolstoelgebruikers aldaar in de buurt, nog lang zullen moeten
wachten.
Kenny Viskens stelt dat de timing volgens het meerjarenplan 2022-2023 is.
Tom Claessen stelt dat met kleine ingrepen al heel wat mogelijk is.
Luc Bouwen stelt dat dient vastgesteld dat de businfrastructuur van De Lijn overal zeer slecht is. Geen
enkele halte van Arendonk voldoet aan de voorwaarden van toegankelijkheid. Dat zal niet alleen een
investering vragen van de gemeente maar ook van De Lijn. Het agendapunt kadert bijgevolg in een
groter verhaal. De halte op de Wampenberg is misschien wel het best aanpasbaar.
Tom Claessen stelt bijkomend dat de paal die aangeeft dat aldaar een bushalte is, niet in het midden
van de plaats van de bushalte staat. Regelmatig worden dan ook wachtenden door de buschauffeur
niet opgemerkt en voorbijgereden. Het zou zinvol zijn om te werken aan de zichtbaarheid.
De burgemeester stelt dat het de eerste keer is dat hij deze bemerking hoort.
Tom Claessen stelt dat hij het thans signaleert.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
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De gemeenteraad beslist principieel tot een heraanleg van het voetpad ter hoogte van Begijnhof 5
conform de richtlijnen van De Lijn in verband met toegankelijke bushaltes.

Artikel 2
De gemeenteraad gelast het college van burgemeester en schepenen met de verdere praktische
uitwerking en uitvoering van deze beslissing.
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Varia
BEHANDELD

Tussenkomsten
*Benny Maes vraagt of er in het dossier van de varkensstallen contacten zijn met de buurt.
De burgemeester antwoordt bevestigend.
*Benny Maas vraagt naar de stand van zaken met betrekking tot de ‘werkgroep armoede’.
Joke Segers antwoordt dat er contacten geweest zijn met Kind & Gezin. Er zijn twee data voor overleg
weerhouden: 20 januari en 27 januari 2020. Kortelings zal geweten zijn wanneer het overleg plaats
vindt.
Benny Maes vraagt of er iemand namens de fractie kan worden afgevaardigd dan wel dat het per se
een gemeenteraadslid moet zijn.
Joke Segers antwoordt dat we ook dat zullen laten weten.
*Benny Maes vraagt of het klopt dat er in de gemeentelijke basisscholen geen kerstbomen meer
mogen geplaatst worden en vraagt naar de motivering.
Joke Segers antwoordt dat er gesnoeid is in het aantal kerstbomen.
Luc Bouwen antwoordt dat in het kader van duurzaamheid de leerkrachten bevraagd werden. Er is
dan beslist om enkel kerstbomen te plaatsen op een aantal centrale plaatsen.
Dat standpunt wordt doorgetrokken voor wat betreft het gemeentehuis.
*Gunther Hendrickx verwijst naar het door zijn fractie ingediend dagordepunt in verband met ‘megavarkensstallen’. Het punt werd niet aan de agenda toegevoegd omdat ter zake het college van
burgemeester en schepenen bevoegd is en niet de gemeenteraad. Hij wil dat de gemeenteraad zich
schaart achter het voorstel om het college van burgemeester en schepenen te verzoeken in beroep te
gaan tegen de beslissing. Het zou een sterk signaal zijn naar de deputatie en eventueel naar de
minister. Er mag inderdaad een maatschappelijk debat over gevoerd worden. Het gaat niet alleen over
varkens, ook over pluimvee. Het is een trend. Er is slechts een beperkte positieve impact op
tewerkstelling. Er zijn wel grote gevolgen naar de omgeving toe met betrekking tot gezondheid en
geuroverlast. Het college van burgemeester en schepenen heeft weliswaar een negatief advies
gegeven maar de kans is reëel dat, gelet op de adviezen in het verleden van de POVC (provinciale
omgevingsvergunningscommissie) het project er toch zal komen.
De burgemeester antwoordt dat het punt niet werd weerhouden als toegevoegd dagordepunt omdat
het geen globale visie betreft. Bijgevolg is niet de gemeenteraad maar het college van burgemeester
en schepenen bevoegd. Er is het initiatief van de provincie om samen met de grensgemeenten
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standpunt in te nemen. Het college van burgemeester en schepenen zal te gepasten tijde verder
standpunt innemen. Het standpunt van het college van burgemeester en schepenen is thans duidelijk
gelet op het negatief advies.
Gunther Hendrickx stelt dat dit initiatief zeker waardevol is maar mogelijks te laat komt. Vandaar het
voorstel om proactief te reageren. Hij akteert dat er de bereidheid is om te ageren.
*Gunther Hendrickx vraagt of in het dossier van de windmolens Hoge Mauw, conform de bespreking
tijdens de vorige gemeenteraadszitting, het advies nog kon aangepast worden met betrekking tot de
evaluatie van de geluidsoverlast. Hij vraagt of dit werd voorgelegd aan de betrokken ambtenaar.
De burgemeester antwoordt dat dit zal opgepakt worden.
*Gunther Hendrickx stelt dat volgens omwonenden van de Akkerstraat en Roobeek de
tonnagebeperking niet gerespecteerd wordt. Hij vraagt of er via de politie kan opgetreden worden.
*Gunther Hendrickx vraagt waarom de bijkomende bushalte op de parking van het asielcentrum niet
gebruikt wordt.
De burgemeester antwoordt dat er bij De Lijn thans andere mensen ‘aan het stuur zitten’. Een aantal
afspraken worden door hen opnieuw in vraag gesteld. We zijn opnieuw in overleg.
Luc Bouwen vult aan dat men op een aantal plaatsen de routes en de rijtijden aan het herbekijken is.
Het voorstel zou zijn om te werken met een ‘20-40 uurregeling’ in plaats van met een ‘ 30- 30
uurregeling’ in functie van een betere aansluiting met de treinverbinding. De wijziging zal gebeuren in
de Paasvakantie.
*Joan Wijnen verwijst naar een beslissing van het college van burgemeester en schepenen in verband
met kerstverlichting. Werd het aandeel van unizo herbekeken?
Luc Bouwen antwoordt dat er geen bijdrage meer wordt gevraagd van de handelaars.
*Joan Wijnen verwijst naar de beslissing van het college van burgemeester en schepenen waarin een
extern bureau werd aangesteld om te ondersteunen in milieudossiers. Hij vraagt of dit tijdelijk is dan
wel structureel.
Kenny Viskens antwoordt dat de ondersteuning thans beperkt is tot één dag per week tot de
indiensttreding van de nieuwe omgevingsambtenaar milieu en eventueel later ook in functie van de
noodwendigheden.
*Joan Wijnen vraagt waarom het ‘SAVE- charter' met betrekking tot veilig verkeer nog niet werd
ondertekend. De burgemeester antwoordt dat het verder wordt opgevolgd. De aanvraag is nog niet
gedaan. We voldoen aan een aantal voorwaarden. Vanuit de provincie wordt het hard gepromoot. We
onderschrijven de doelstellingen van deze organisatie van verongelukte kinderen.
*Bianca Verachtert vraagt naar de aanpak inzake vuurwerk.
De burgemeester antwoordt dat sinds 2019 de VLAREM-wetgeving gewijzigd werd. Het is in heel
Vlaanderen verboden. Volgens ons politiereglement was het al verboden behoudens een vergunning.
Sinds een aantal jaren wordt in onze gemeente enkel een vergunning gegeven aan professionelen.
Aan particulieren wordt geen vergunning gegeven. In Ravels is er dezelfde werkwijze. In Retie hebben
ze vergunningen verleend aan burgers. Er waren slechts drie aanvragen. Probleem is de handhaving.
We hebben tijdens oudejaarsnacht slechts vier interventieploegen en er dient een betrapping op
heterdaad te gebeuren. We moeten de burgers wel sensibiliseren.
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Bianca Verachtert vraagt of dat daarover wordt gecommuniceerd op de website van Arendonk.
De burgemeester antwoordt dat er vanuit Vlaanderen en de hulpverleningszones een campagne wordt
uitgerold.
*Joan Wijnen stelt dat het ‘BIN’ niet meer actief is. Hij vraagt naar de oorzaak.
De burgemeester antwoordt dat het buurtinformatienetwerk een samenwerkingsverband is tussen de
buurt en de politie. Er werden twee coördinatoren aangesteld die hun rol moeten opnemen. Een van
de twee wordt kortelings vervangen.
Joan Wijnen stelt dat er geen terugkoppeling is van meldingen. Dat is volgens hem het grote
probleem.
De burgemeester stelt dat de politie en de coördinatoren dat opnieuw moeten activeren.
*Karolien Verbeek vraagt of haar vraag tijdens de vorige gemeenteraadszitting om het lidgeld voor de
bibliotheek af te schaffen effectief werd gesteld aan de beheerraad van de bibliotheek.
Joke Segers antwoordt dat de beheerraad van de bibliotheek heeft geoordeeld dat de afschaffing van
het lidgeld geen impact heeft op het bibliotheekbezoek en het leesgedrag. Het lidgeld van € 5 blijft
behouden.
*Karolien Verbeek verwijst naar de situatie op de Hertevelden waar voor het bord ‘bebouwde kom’
een oversteekplaats voor fietsers is en waar men 70 km/h mag rijden. Kan ofwel de bebouwde kom
uitgebreid worden ofwel de ‘zone 50‘?
Luc Bouwen antwoordt dat hij dat zal voorleggen aan AWV. Het betreft immers een gewestweg. Er
zijn veel juridische regels verbonden aan het bord en het begrip ‘bebouwde kom’. Bij AWV is men niet
snel geneigd om het bord bebouwde kom te verplaatsen. Een snelheidsbeperking van 50 km/h zou
een oplossing kunnen zijn. Er zijn nog soortgelijke situaties.
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