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OPENBARE ZITTING

00.01

Bekrachtiging besluit van de burgemeester van 12 augustus 2020 houdende
virtuele vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn en de gemeenteraad
van 22 september 2020.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
Naar aanleiding van COVID-19 zijn er richtlijnen uitgevaardigd omtrent het fysiek vergaderen van
gemeente en OCMW raad. De laatste update van ABB dateert van 25 juni 2020.
In deze omstandigheden is het aan de burgemeester om een besluit uit te vaardigen voor de
organisatie van de vergaderingen van de lokale bestuursorganen.
Bij besluit van 12 augustus 2020 heeft de burgemeester een verordening goedgekeurd om de raad
voor maatschappelijk welzijn en de gemeenteraad virtueel te organiseren achter gesloten deuren.
Argumentatie

Fysieke bijeenkomsten van gemeente- en OCMW raad is enkel mogelijk indien de richtlijnen inzake
hygiëne en social distancing kunnen gegarandeerd worden.
In de huidige omstandigheden is een fysieke bijeenkomst van 25 personen niet opportuun, zeker niet
in de constellatie van de huidige raadzaal die daarvoor veel te beperkt is om voldoende de regels van
hygiëne en social distancing te kunnen waarborgen. Vergaderen op een andere fysieke locatie zou
(te) veel organisatorische bijkomende maatregelen vergen om aan alle regels te kunnen voldoen.
Bovendien is de huidige opnameapparatuur die moet zorgen voor het zittingsverslag, niet
verplaatsbaar. Er zal worden bekeken of naar de gemeenteraad van oktober toe de nodige
maatregelen kunnen genomen worden om de raadzaal coronaproof in te richten.
Er bestaan anderzijds voldoende mogelijkheden om op een virtuele/digitale manier de vergaderingen
te organiseren conform alle regels.
De burgemeester dient bij de keuze voor een digitale of virtuele vergadering een besluit te nemen:
- de burgemeester kan de besluiten per vergadering van het bestuursorgaan nemen, ofwel voor de
vergaderingen van het bestuursorgaan gedurende de volledige periode van de federale fase;
- de burgemeester legt hierin de modaliteiten vast op welke wijze het bestuursorgaan vergadert;
- de besluiten moeten in overeenstemming zijn met de richtlijnen die gelden om de gevolgen en de
verspreiding van COVID-19 te beperken.
De burgemeester kan deze verordening nemen in toepassing van artikel 134 §1 van de nieuwe
gemeentewet in de plaats van de gemeenteraad.
De verordening vervalt indien ze niet in de eerstvolgende vergadering van de
gemeenteraad wordt bekrachtigd.
Pers en publiek kunnen de vergadering wel virtueel volgen.
JURIDISCH KADER
Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.
De nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikel 134 §1 en 135 §2.
Besluit van de burgemeester van 12 augustus 2020.
BESLUIT
Met 17 stemmen voor (Mondelaers Paul, De Rop Ingrid, Van Meijvis Louis, Smets Benny, Sels Frank,
Mensch Jurgen, Van Hove Ils, Gielis Tine, Broeckx Gerda, Moons Raf, Nysmans Bob, Vanbel Felix,
Devoghel Nele, Lintermans Hanne, Van de Weyer Theo, Baumans Bart, Hoes Stefaan) en 7
onthoudingen (Laermans Richard, Vankrunkelsven Willem, Williams Anja, Daems Leander, Janssens
Caroline, Vermeulen Niels, Helsen Jeroen).
Artikel 1

De gemeenteraad gaat akkoord met en bekrachtigt het besluit van de burgemeester van 12 augustus
2020 houdende het virtueel vergaderen van de raad voor maatschappelijk welzijn en de
gemeenteraad van 22 september 2020 en de vergaderingen achter gesloten deuren te houden.
Artikel 2
Pers en publiek kunnen de vergaderingen wel virtueel volgen.

01.01

Notulen voorgaande zitting.

BESCHRIJVING
Het betreft de notulen van 23 juni 2020.
BESLUIT
Enig artikel
De notulen van 23 juni 2020 worden goedgekeurd met 14 stemmen voor (Smets Benny, Sels Frank,
Mensch Jurgen, Van Hove Ils, Gielis Tine, Broeckx Gerda, Moons Raf, Nysmans Bob, Vanbel Felix,
Devoghel Nele, Lintermans Hanne, Van de Weyer Theo, Baumans Bart, Hoes Stefaan) en
10 onthoudingen (Mondelaers Paul, Laermans Richard, Vankrunkelsven Willem, De Rop Ingrid, Van
Meijvis Louis, Williams Anja, Daems Leander, Janssens Caroline, Vermeulen Niels, Helsen Jeroen).

02.01

Bekrachtiging Politiebesluit burgemeester d.d. 06/08/2020 betreffende het
verbieden van openbare evenementen en aanvullende maatregelen op het
grondgebied van de gemeente Laakdal in de strijd tegen het coronavirus COVID19.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
Het Politiebesluit van de burgemeester d.d. 6 augustus 2020 betreffende het verbieden van openbare
evenementen en aanvullende maatregelen op het grondgebied van de gemeente Laakdal in de strijd
tegen het coronavirus COVID-19 (zie bijlage) dient te worden bekrachtigd door de gemeenteraad.
BESLUIT
Met 23 stemmen voor (Laermans Richard, Vankrunkelsven Willem, De Rop Ingrid, Van Meijvis
Louis, Williams Anja, Daems Leander, Janssens Caroline, Vermeulen Niels, Helsen Jeroen, Smets
Benny, Sels Frank, Mensch Jurgen, Van Hove Ils, Gielis Tine, Broeckx Gerda, Moons Raf, Nysmans
Bob, Vanbel Felix, Devoghel Nele, Lintermans Hanne, Van de Weyer Theo, Baumans Bart, Hoes
Stefaan) en 1 onthouding (Mondelaers Paul).
Enig artikel

De gemeenteraad bekrachtigt het Politiebesluit van de burgemeester d.d. 6 augustus 2020
betreffende het verbieden van openbare evenementen en aanvullende maatregelen op het
grondgebied van de gemeente Laakdal in de strijd tegen het coronavirus COVID-19.

02.01.a

Busramp Stavelot.

BESCHRIJVING
Raadslid Niels Vermeulen meldt dat het volgend jaar op 17 augustus 35 jaar geleden is dat een bus
uit Klein-Vorst zich te pletter reed in Stavelot. De balans was zwaar; 8 doden, 42 gewonden, waarvan
14 zwaar gewond. Op de plaats van de crash is tot op heden niets wat doet herinneren aan deze
ramp. De laatste weken en maanden gaan veel mensen op vakantie in eigen land en soms bezoekt
men dan ook die plaats in Stavelot. Zij moeten allemaal vaststellen dat daar niets is wat ook maar
enige reflectie aan deze ramp geeft. Raadslid Niels Vermeulen vraagt het college om opdracht te
geven om contact op te nemen met de gemeente Stavelot om op de plaats van de crash iets blijvends
te plaatsen.
Burgemeester Tine Gielis dankt voor deze waardevolle suggestie. Het college zal hiermee zeker aan
de slag gaan. Het college wil daarom ook graag een bijkomende gedenkplaat voorzien, eventueel in
Klein-Vorst zodanig dat ook op die manier de herinnering aan de mensen levendig kan gehouden
worden. Het college zal dit opnemen en te gepasten tijde een terugkoppeling geven aan de
gemeenteraad.
Dit agendapunt geeft verder geen aanleiding tot een belissing.

03.01

Toekenning nominatieve toelagen 2020 - aanpassing bedragen.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
Op 17 december 2019 stelde de gemeenteraad de nominatieve toelagen 2020 vast.
Aan de Stad Geel werd een bedrag van 4.500,00 euro toegekend als bijdrage in de werkingskosten
Academie voor Muziek, Woord en Dans; Aan k.ERF 1.330 euro als bijdrage cultuurcommunicatie en
4.810 euro voor deelname aan het intergemeentelijk samenwerkingsverband k.ERF en bijdrage aan
het erfgoedconvenant.
Argumentatie
Voor bovengemelde toelagen ontvingen we een aanvraag voor een hoger bedrag dan wat er werd
toegekend in gemeld besluit van 17 december 2019.
Wat de Academie voor Muziek, Woord en Dans betreft is de aanvraag gebaseerde op de afrekening
van werkjaar 2019. Voor de toelagen aan k.ERF wordt het inwonersaantal in aanmerking genomen.
Er dringt zich aldus een aanpassing van gemelde bedragen van de toelagen 2020 op. Aangezien het
over nominatieve toelagen gaat, is de gemeenteraad bevoegd.

JURIDISCH KADER
 Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.
 Wet van 14 november 1983 (BS van 06 december 1983) betreffende de controle op de
toekenning en de aanwending van toelagen groter dan 1.240,00 EUR per toelagetrekker;
 Besluit van de gemeenteraad van Laakdal van 23 januari 2018 betreffende de verantwoording
nominatieve toelagen +1.240 euro.
 Besluit van de gemeenteraad van Laakdal van 17 december 2019 betreffende de nominatieve
toelagen 2020.
BESLUIT
Met 21 stemmen voor (De Rop Ingrid, Van Meijvis Louis, Williams Anja, Daems Leander, Janssens
Caroline, Vermeulen Niels, Helsen Jeroen, Smets Benny, Sels Frank, Mensch Jurgen, Van Hove Ils,
Gielis Tine, Broeckx Gerda, Moons Raf, Nysmans Bob, Vanbel Felix, Devoghel Nele, Lintermans
Hanne, Van de Weyer Theo, Baumans Bart, Hoes Stefaan) en 3 onthoudingen (Mondelaers Paul,
Laermans Richard, Vankrunkelsven Willem).
Enig artikel
De bedragen van volgende toelagen 2020 worden opgetrokken, mits naleving van de voorwaarden
van het genoemde gemeenteraadsbesluit van 23 januari 2018 :
BEGUNSTIGDE

Omschrijving

oorspronkelijk
bedrag

aangepast
bedrag

k.ERF

Gemeentelijke bijdrage cultuurcommunicatie

1 130,00

1 130,15

k.ERF

Deelname aan het intergemeentelijk
samenwerkingsverband k.ERF en bijdrage aan het
erfgoedconvenant.

4 810,00

4 826,40

Stad Geel

Bijdrage in de werkingskosten Academie voor Muziek,
Woord en Dans.

4 500,00

4 691,33

03.02

Verdeling van de toelage aan oudercomités.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
In het meerjarenplan werd een jaarlijks krediet ingeschreven als toelage aan de oudercomités van de
verschillende lagere- en kleuterscholen van Laakdal, bedoeld als ondersteuning van hun eigenlijke
werking. Het is aangewezen om de modaliteiten van de verdeling ervan vast te leggen in een
reglement.
Argumentatie
Het is gepast dit krediet, zoals in het verleden, te verdelen onder de oudercomités à rato van het
aantal leerlingen, wonende in Laakdal, dat op 1 oktober van het lopende jaar ingeschreven was in de
school of het gedeelte van een school waarvoor het oudercomité optrad.
De nodige bewijsstukken dienen voorgelegd te worden. Deze bestaan uit:

 Een verklaring van het schoolhoofd met vermelding van het aantal leerlingen die ingeschreven
zijn in de school of het gedeelte van de school op 1 oktober van het lopende jaar en die
wonen in Laakdal;
 Een lijst van de betrokken leerlingen met daarop naam, voornaam, adres en woonplaats.
Conform Art. 5, §1.e van de GDPR inzake opslagbeperking zullen deze persoonsgegevens worden
bewaard tot het goedkeuren van de jaarrekening, zijnde 30/06 van het eerstvolgende boekjaar. Gelet
op de inhoud van de adreslijst zal deze worden bewaard door de financiële dienst en zal deze enkel
op aanvraag beschikbaar zijn ter inzage.
JURIDISCH KADER
Het decreet over het lokaal bestuur.
Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de
bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en
betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG - de Algemene
Verordening Gegevensbescherming of General Data Protection Regulation - GDPR
FINANCIELE EN BELEIDSINFORMATIE
Jaarlijks te verdelen bedrag = 10.000 euro (RA000486)
BESLUIT
Met 23 stemmen voor (Laermans Richard, Vankrunkelsven Willem, De Rop Ingrid, Van Meijvis
Louis, Williams Anja, Daems Leander, Janssens Caroline, Vermeulen Niels, Helsen Jeroen, Smets
Benny, Sels Frank, Mensch Jurgen, Van Hove Ils, Gielis Tine, Broeckx Gerda, Moons Raf, Nysmans
Bob, Vanbel Felix, Devoghel Nele, Lintermans Hanne, Van de Weyer Theo, Baumans Bart, Hoes
Stefaan) en 1 onthouding (Mondelaers Paul).
Enig artikel
Artikel 1
Het krediet voorzien in het meerjarenplan onder 'toelage voor de eigenlijke werking van de
oudercomités' wordt verdeeld onder de oudercomités van de lagere- en kleuterscholen van Laakdal à
rato van het aantal leerlingen, wonende in Laakdal, dat op 1 oktober van het lopende jaar
ingeschreven is in de school of het gedeelte van een school waarvoor het oudercomité optreedt.
Artikel 2
De toelage zal toegekend worden op voorwaarde dat volgende stukken worden voorgelegd aan het
college van Burgemeester en Schepenen per school of afdeling van de school waar een oudercomité
actief is en dit voor 15 november van het lopende jaar :
 een verklaring van het schoolhoofd met vermelding van het aantal leerlingen die ingeschreven
zijn in de school of het gedeelte van de school op 1 oktober van het lopende jaar en die
wonen in Laakdal.
 een lijst met de volgende gegevens van de betrokken leerlingen: naam, voornaam, adres en
woonplaats.

03.03

Goedkeuring ondersteuningsmaatregel Corona voor het individueel bezoldigd
personenvervoer.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
Sinds 12 maart 2020 zijn door de Nationale Veiligheidsraad strikte maatregelen genomen met een
aanzienlijke impact op onze maatschappij en economie.
Tijdens de periode van de noodmaatregelen voor de bestrijding van COVID-19 was de sector van het
individueel bezoldigde personenvervoer grotendeels inactief en heeft daardoor maar beperkte of
geen inkomsten kunnen verwerven.
De gemeente Laakdal telt 1 bedrijf dat een vergunning heeft voor verhuur van voertuigen met
bestuurder, op basis van het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het
personenvervoer over de weg. Ingevolge dit decreet en het decreet van 29 maart 2019 betreffende
het individueel bezoldigd personenvervoer is de gemeente verplicht een belasting te vestigen op dit
vergunde bedrijf.
Bij decreet van 17 juli 2020 wordt aan de gemeenten eenmalig de mogelijkheid geboden om volledige
of gedeeltelijke vrijstelling van deze belasting te verlenen.
Argumentatie
Laakdal telt een vergund bedrijf voor verhuur van voertuigen met bestuurder. Door de
quarantainemaatregelen kon dit bedrijf geen omzet realiseren.
Met dit besluit komt de gemeente tegemoet aan de oproep van de Vlaamse Regering om de
belastingplichtigen op het grondgebied minder belastingen te laten betalen op activiteiten waarop ze
door de crisis financieel al zwaar inleveren.
JURIDISCH KADER
 Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure
van provincie- en gemeentebelastingen.
 Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.
 Besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 2018 betreffende de bekendmaking en
raadpleegbaarheid van besluiten en stukken van het lokaal bestuur, betreffende de wijze
waarop de reglementen en verordeningen van het lokaal bestuur worden bijgehouden in het
register en betreffende de raadpleegbaarheid van de besluiten van de politiezones en
hulpverleningszones.
 Decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg.
 Decreet van 29 maart 2019 betreffende het individueel bezoldigd personenvervoer.
 Decreet van 17 juli 2020 over tijdelijke noodmaatregelen voor het individueel bezoldigd
personenvervoer naar aanleiding van de coronacrisis.
FINANCIELE EN BELEIDSINFORMATIE
Verlies aan ontvangsten ten belope van 1.065 euro.
BESLUIT

Met 19 stemmen voor (Williams Anja, Daems Leander, Janssens Caroline, Vermeulen Niels, Helsen
Jeroen, Smets Benny, Sels Frank, Mensch Jurgen, Van Hove Ils, Gielis Tine, Broeckx Gerda, Moons
Raf, Nysmans Bob, Vanbel Felix, Devoghel Nele, Lintermans Hanne, Van de Weyer Theo, Baumans
Bart, Hoes Stefaan), 1 stem tegen (Mondelaers Paul) en 4 onthoudingen (Laermans
Richard, Vankrunkelsven Willem, De Rop Ingrid, Van Meijvis Louis).
Artikel 1
In afwijking van artikel 49 § 4 van het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het
personenvervoer over de weg, zoals dat van kracht was tot 1 januari 2020, kent de gemeente een
volledige vrijstelling toe van de belasting die de vergunninghouder moet betalen met toepassing van
artikel 43 van het decreet van 29 maart 2019 betreffende het individueel bezoldigd personenvervoer,
voor het aanslagjaar 2020.
Artikel 2
De burgemeester maakt dit besluit bekend op de website van de gemeente overeenkomstig de
artikelen 286 en 287 van het decreet over het lokaal bestuur.
Artikel 3
De gemeente brengt de toezichthoudende overheid op de hoogte van de bekendmaking van dit
besluit overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur.

03.04

Goedkeuring jaarrekening 2019 OCMW.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
De raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW Laakdal stelde de jaarrekening 2019 vast op 22
september 2020.
Argumentatie
De gemeenteraad dient deze jaarrekening 2019 van het OCMW goed te keuren.
JURIDISCH KADER
 Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus
van de gemeente, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
 Ministerieel besluit van 01 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere
voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van
de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gewijzigd
bij Ministerieel besluit van 26 november 2012;
 Omzendbrief BB 2013/4 van 22 maart 2013, aangevuld door omzendbrief BB/ABB 2018/2
betreffende de budgetten en de éénjarige meerjarenplannen 2019;
 Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.

FINANCIELE EN BELEIDSINFORMATIE
De financiële- en beleidsinfo kan u in detail lezen in bijgevoegde jaarrekening 2019 van het OCMW
Laakdal.
Het resultaat op kasbasis beloopt in 2019 op 958.490 euro; de autofinancieringsmarge bedraagt 224.203 euro.
BESLUIT
Met 16 stemmen voor (De Rop Ingrid, Van Meijvis Louis, Smets Benny, Sels Frank, Mensch Jurgen,
Van Hove Ils, Gielis Tine, Broeckx Gerda, Moons Raf, Nysmans Bob, Vanbel Felix, Devoghel Nele,
Lintermans Hanne, Van de Weyer Theo, Baumans Bart, Hoes Stefaan), 1 stem tegen
(Vankrunkelsven Willem) en 7 onthoudingen (Mondelaers Paul, Laermans Richard, Williams Anja,
Daems Leander, Janssens Caroline, Vermeulen Niels, Helsen Jeroen).
Enig artikel
De gemeenteraad keurt de jaarrekening 2019 van het OCMW Laakdal goed.

03.05

Vaststelling jaarrekening 2019 gemeente.

BESCHRIJVING
De jaarrekening bestaat uit een beleidsnota, een financiële nota en een samenvatting van de
algemene rekeningen (balans + staat van opbrengsten en kosten) alsook een toelichting bij de
financiële nota en bij de samenvatting van de algemene rekeningen.
Het ontwerp werd 14 dagen op voorhand aan de raadsleden bezorgd.
JURIDISCH KADER
 Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus
van de gemeente, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
 Ministerieel besluit van 01 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere
voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van
de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gewijzigd
bij Ministerieel besluit van 26 november 2012;
 Omzendbrief BB 2013/4 van 22 maart 2013, aangevuld door omzendbrief BB/ABB 2018/2
betreffende de budgetten en de éénjarige meerjarenplannen 2019;
 Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.
FINANCIELE EN BELEIDSINFORMATIE
De financiële- en beleidsinfo kan u in detail lezen in bijgevoegde jaarrekening 2019 van de gemeente
Laakdal.
Het resultaat op kasbasis beloopt in 2019 op 3.358.882 euro; de autofinancieringsmarge bedraagt
2.655.030 euro.

BESLUIT
Met 14 stemmen voor (Smets Benny, Sels Frank, Mensch Jurgen, Van Hove Ils, Gielis Tine, Broeckx
Gerda, Moons Raf, Nysmans Bob, Vanbel Felix, Devoghel Nele, Lintermans Hanne, Van de Weyer
Theo, Baumans Bart, Hoes Stefaan), 2 stemmen tegen (Laermans Richard, Vankrunkelsven
Willem) en 8 onthoudingen (Mondelaers Paul, De Rop Ingrid, Van Meijvis Louis, Williams Anja, Daems
Leander, Janssens Caroline, Vermeulen Niels, Helsen Jeroen).
Enig artikel
De gemeenteraad stelt de jaarrekening 2019 van de gemeente Laakdal vast.

03.06

Opvolgingsrapportering - toestand 30/06/2020.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
Het decreet lokaal bestuur schrijft voor dat, vanaf boekjaar 2020, aan de gemeenteraad een
opvolgingsrapportering van de prioritaire acties over het 1e semester van het boekjaar wordt
voorgelegd. De nadruk ligt hierbij op de inhoudelijke rapporteringsverplichting aan de raad.
Deze rapportering moet gebeuren voor eind september van het boekjaar.
Argumentatie
Het opvolgingsrapport over het 1e semester 2020 kan u terugvinden in bijlage. De gemeenteraad
wordt gevraagd hiervan kennis te nemen.
JURIDISCH KADER
Artikel 263 van het decreet lokaal bestuur.
Artikel 29 van het besluit Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus.
BESLUIT
Enig artikel
De gemeenteraad neemt kennis van de bijgevoegde opvolgingsrapportering van de prioritaire acties
voor het 1e semester 2020.

13.01
BESLUIT
Enig artikel

Gecoro - samenstelling legislatuur 2019-2025.

De gemeenteraad gaat akkoord om dit agendapunt te verdagen.

13.02

Goedkeuring convenant sociaal wonen tussen gemeente en Vlaamse regering.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
In het schrijven van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) d.d. 9 december 2019
werd ten eerste gevraagd of de gemeente de intentie heeft om een sociaal woonbeleidsconvenant
met de Vlaamse regering af te sluiten en ten tweede of dat er de intentie is om tijdens de huidige
gemeentelijke legislatuur bijkomende sociale huurwoningen te realiseren bovenop het BSO. In het
schepencollege d.d. 13 februari 2020 maakte het college de intentie kenbaar om ook in de toekomst
nog bijkomende sociale huurwoningen te willen laten realiseren en bijgevolg een sociaal
woonbeleidsconvenant te willen afsluiten.
Argumentatie
Het sociaal woonbeleidsconvenant 2020-2023 bevat alleen het aantal sociale huurwoningen dat de
gemeente Laakdal bijkomend wenst te realiseren binnen de komende 3 jaar bovenop het objectief
sociale huur en waarvoor een financiering wordt aangevraagd bij de VMSW. De verrichtingen die
reeds op de projectenlijst staan moeten niet mee worden opgenomen voor de bepaling van het aantal
woningen in het sociaal woonbeleidsconvenant.
Volgend project is ver genoeg gevorderd (minimaal schetsontwerp), maar nog niet op de projectenlijst
opgenomen:
 Capellebeemden (Geelse Huisvesting): 11 sociale huurwoningen.
VMSW heeft op 11 augustus een ontwerp van sociaal woonbeleidsconvenant overgemaakt.
JURIDISCH KADER
 Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, zoals gewijzigd;
 Decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid, in het bijzonder artikel
4.1.4, §3;
 Besluit van de Vlaamse Regering van 10 november 2011 m.b.t. de tweejaarlijkse
voortgangstoets, zoals gewijzigd;
BESLUIT
Met 17 stemmen voor (De Rop Ingrid, Van Meijvis Louis, Helsen Jeroen, Smets Benny, Sels Frank,
Mensch Jurgen, Van Hove Ils, Gielis Tine, Broeckx Gerda, Moons Raf, Nysmans Bob, Vanbel Felix,
Devoghel Nele, Lintermans Hanne, Van de Weyer Theo, Baumans Bart, Hoes Stefaan) en 7
onthoudingen (Mondelaers Paul, Laermans Richard, Vankrunkelsven Willem, Williams Anja, Daems
Leander, Janssens Caroline, Vermeulen Niels).
Artikel 1

De gemeenteraad beslist het bij onderhavige beslissing gevoegd sociaal woonbeleidsconvenant
tussen de gemeente Laakdal en de Vlaamse Regering voor 11 bijkomende sociale huurwoningen,
goed te keuren.
Artikel 2
Het lokaal bestuur engageert zich om binnen het lokaal woonoverleg de voortgang van het project dat
zal resulteren in de realisatie van 11 bijkomende sociale huurwoningen op te volgen.

13.02.a

Huisvesting buitenlandse arbeiders.

BESCHRIJVING
Raadslid Paul Mondelaers vindt het de laatste tijd opvallend dat er een aantal huizen die te koop
staan opgekocht worden door bedrijven en ondernemers die vervolgens hun buitenlandse
werknemers daar onderbrengen. Raadslid Paul Mondelaers maakt zich zorgen dat er meer mensen
dan ‘een normaal gezin’ in die gezinswoningen wonen. Het raadslid heeft dan ook vragen over de
brandveiligheid. Het is ook opvallend dat zij in Groot-Vorst blijkbaar op een andere manier omgaan
met het huisvuil en dat zij niet meedoen met Diftar. Dit heeft ook impact op de buurt. Ook
heeft raadslid Paul Mondelaers vragen over de afhankelijkheid van de werkgever. Het is namelijk geen
goede evolutie dat werknemers voor hun huisvesting afhankelijk zijn van hun werkgever. Het raadslid
vraagt aan het college om die evolutie in kaart te brengen, eventueel in samenwerking met de
wijkagent. Daarna kan men samen de wettelijkheid en de wenselijkheid bekijken. Welk beleid moet
hierrond gevoerd worden? Kan het gemeentebestuur zich hierover buigen?
Burgemeester Tine Gielis deelt mee dat vanuit het politiecollege al een tweetal jaar geleden een
initiatief daartoe genomen is. Er is een commissaris die alle aspecten van deze problematiek die zich
steeds meer manifesteert in Laakdal ter harte neemt. Het is belangrijk om dit fenomeen bij de bron
aan te pakken door heel gericht cases op te nemen en na te gaan hoe in overleg met de werkgever
een oplossing geboden kan worden. Bedoeling is ook om de problematiek breder te bekijken waarbij
de woningkwaliteit en dergelijke mee in kaart wordt gebracht en daaraan voorwaarden te koppelen
vooraleer het zomaar verhuurd kan worden aan de werknemers. Het thema is ook heel divers.
Vandaar dat burgemeester Tine Gielis geen kant-en-klaar antwoord kan geven. Dit is iets wat
evolueert en dit komt ook op elke agenda van de zonale Veiligheidsraad ter sprake, om op die manier
in samenspraak met heel wat instanties het probleem behapbaar te maken om zo oplossingen te
kunnen geven. Het wordt ook een bovenlokaal probleem, zoals de politie ook aangeeft. Men ziet dit in
de gehele regio en dit punt wordt zeker op de conferentie van de Kempense burgemeesters
geagendeerd, om na te gaan of men toch een gezamenlijk initiatief moet durven nemen.
Raadslid Paul Mondelaers vraagt hoeveel woningen dit in Laakdal betreft. In de straat van het raadslid
betreft dit namelijk al drie woningen.
Burgemeester Tine Gielis deelt mee dat dit nog niet in kaart is gebracht, maar ze zal dit bij de
betrokken commissaris navragen. Men heeft zich nu op twee cases gefocust, waarover de
burgemeester meer detailinformatie kan aanreiken. Men wil ook met een best practice verder werken
naar de overige werkgevers. Dit kan dan eventueel worden uitgebreid naar buiten de gemeente
Laakdal. Burgemeester Tine Gielis zal die informatie bezorgen.
Dit agendapunt geeft verder geen aanleiding tot een beslissing.

13.02.b

Processierupsen.

BESCHRIJVING
Raadslid Paul Mondelaers stelt dat noch Geel, noch Meerhout het particulier bestrijden van de
processierups in het politiereglement heeft opgenomen. Laakdal heeft daarvoor wel gekozen omwille
van wellicht goede redenen. Raadslid Paul Mondelaers merkt echter dat dit een aantal ongewenste
effecten heeft, omdat men voor de bestrijding in sommige bomen vaak groot materieel moet laten
aanrukken. De factuur bedraagt dan vaak meer dan 1.000 euro. Sommige mensen zullen dan ervoor
opteren om die eik dan toch te kappen, want die kosten komen elk jaar terug. Raadslid Paul
Mondelaers vraagt of de bestrijding door particulieren eruit gehaald kan worden. In Meerhout zijn ook
een aantal interessante projecten rond het ophagen van mezenkasten, want mezen zijn de natuurlijke
vijand van de processierups. Raadslid Paul Mondelaers is ook aangesproken door de mensen van de
plaatselijke school in Groot-Vorst die ook goede ideeën hebben. In het collegebesluit van afgelopen
vrijdag staat ook dat een andere school graag medewerking verleent. Raadslid Paul Mondelaers
vraagt aan het college om hieraan de nodige aandacht te besteden. Hij vraagt om de regelgeving te
evalueren. Verder vraagt het raadslid om in te gaan op de vraag van partners – scholen – om op die
manier de bestrijding te doen.
Schepen Benny Smets legt uit dat Laakdal in de praktijk dezelfde werkwijze heeft als Meerhout. Het
klopt inderdaad dat het enkel voor Laakdal werd opgenomen in de politiecodex. Er zijn namelijk
hardleerse burgers die na aanmaningen van overlast niet tot actie overgaan. De gemeente heeft dan
de mogelijkheid achter de hand om een GAS-boete op te maken. Verder heeft het bestuur al enkele
weken geleden met de geïnteresseerde scholen een samenwerking opgestart voor het maken van
nestkasten in het kader van de bestrijding van de eikenprocessierups. Er is een brief naar alle scholen
gestuurd – of onderweg – met de vraag of er interesse is en welke materialen zij nodig hebben voor
het bouwen van die nestkasten. Zodra het bestuur die info heeft ontvangen, zullen afspraken met
betrekking tot het leveren van de materialen worden gemaakt. De werkwijze is dus hetzelfde als in
andere gemeenten. Laakdal heeft ook een proefproject rond de mezenkastjes gehad. In de eikendreef
hangen ze ook en de effecten moeten nog geëvalueerd worden. In Meerhout was dat over de ganse
gemeente uitgerold en Laakdal zal dit in toekomst ook proberen te doen samen met de scholen. De
landbouwraad zal de nestkastjes van de scholen ook meefinancieren. Het bestuur zal dan met de
landbouwraad samenwerken. Schepen Benny Smets wil dit graag tegen april, mei 2021 helemaal
uitrollen.
Raadslid Paul Mondelaers wijst nog op het repressieve deel. Sommige mensen bestrijden
processierupsen, maar worden toch nog gevat door een GAS-boete. Hoeveel GAS-boetes zijn dit jaar
daarvoor uitgeschreven?
Schepen Benny Smets legt uit dat dit jaar, noch vorig jaar in Laakdal een GAS-boete daarvoor is
uitgeschreven. Dat wordt enkel gedaan als mensen echt niet optreden en voor overlast zorgen.
Dit agendapunt geeft verder geen aanleiding tot een beslissing.

16.00.a

Trage weg Lindenstraat Klein-Vorst.

BESCHRIJVING
Raadslid Niels Vermeulen legt uit dat de trage weg Lindenstraat eindigt aan de Geelsebaan. Die weg
wordt meer en meer gebruikt door wandelaars, fietsers, mensen met een rolstoel, steps et cetera.
Raadslid Niels Vermeulen heeft de indruk dat die weg vrij smal is omdat er zoveel verkeer op zit. Het
raadslid vraagt om die weg te verbreden zodat men beter naast elkaar kan passeren.
Schepen Frank Sels stelt dat het college de stelling onderschrijft dat deze trage weg – zoals heel veel
trage wegen en paadjes – de laatste maanden druk bewandeld en bereden is. Anderzijds wil het

college ook ervoor waken dat als die wegenis wordt verbreed, men op termijn zal moeten gaan
werken met paaltjes en/of het plaatsen van obstakels. Dan wijkt men eigenlijk van de doelstelling af.
Op andere trage wegen is het ook al gebeurd dat daar plots weer een auto reed. Het college wil dat
absoluut vermijden. Het college wil zich wel engageren – en dat is ook al in de planning opgenomen –
om de huidige aansluitingen op de trage wegenis in de Eikenstraat en de Sparrenstraat
verkeersveiliger te maken, zodat fietsers meer overzichtelijk de trage weg op en af kunnen rijden.
Verder zou de gemeente bij een eventuele verbreding ook met heel veel grondeigenaren moeten
spreken om eventueel gronden aan te kopen. Mogelijk wil niet iedereen hieraan meewerken en volgen
dan weer onteigeningprocedures.
Raadslid Niels Vermeulen legt uit dat die trage weg nu ook meer en meer wordt gebruikt omdat het
centrum in Klein-Vorst vaak gevaarlijk is. Hoe breed is het stuk van de gemeente? Mogelijk hoeven
ook geen onteigeningen gebeuren. Een verbreding van 20 centimeter is misschien al meer dan
voldoende.
Schepen Frank Sels kan dit nu niet beantwoorden. Het is ook evident dat trage wegen in de nabijheid
van drukke dorpskernen veel worden gebruikt. Verder zijn daar ook nog geen ongevallen gebeurd,
dus momenteel is dat gebruik perfect en is er heel veel respect. Een eventuele verbreding verhoogt
mogelijk ook de snelheid van welk voertuig dan ook.
Dit agendapunt geeft verder geen aanleiding tot een beslissing.

16.00.b

Telraam.

BESCHRIJVING
Raadslid Paul Mondelaers geeft aan dat raadslid Niels Vermeulen in de vorige gemeenteraadszitting
vragen heeft gesteld over het Verboekt en over de Nieuwstraat. Het antwoord van schepen Frank Sels
was dat momenteel niet de meest recente telgegevens beschikbaar waren. Daarenboven is het de
week van de mobiliteit. Mensen zijn hiermee bezig en de opmerkingen zijn niet altijd even
genuanceerd en gebaseerd op feiten. Voor een goede discussie, moet men over betrouwbare
gegevens beschikken. Telraam is een toestel dat men aan het raam bevestigt en dat telt al het verkeer
in de straat met grote precisie. Raadslid Paul Mondelaers vraagt of de schepen contact kan opnemen
met Telraam en bekijkt of dit voor Laakdal interessant kan zijn.
Schepen Frank Sels onderschrijft dat meten weten is. Iedereen in de politiek wordt vaak
geconfronteerd met (buik)gevoelens van subjectieve onveiligheid. Het gemeentebestuur heeft al jaren
geïnvesteerd in objectieve metingen, maar niet met de naam Telraam. Het gemeentebestuur heeft
reeds gesofisticeerde apparatuur en is daarvan zeer tevreden. De gemeente Laakdal heeft Trafficount
en Trafficheck, waarmee men 24 uur, 7 op 7 dagen snelheden en gemiddelde snelheden kan meten.
Daar zit ook een volledige software achter waarmee alles fijnmazig en innovatief multimodaal wordt
gemeten en geanalyseerd. De dienst mobiliteit is ook al jaren hiermee bezig samen met openbare
werken. Het is niet alleen meten, maar ook samen met de buurt participatief aan de slag gaan. Er zit
dus een volledige strategie achter. Er zijn ook vaste locaties die jaarlijks worden opgemeten
Daarnaast brengen mensen en verenigingen ook nieuwe locaties aan en waar de gemeente mee aan
de slag gaat.
Dit agendapunt geeft verder geen aanleiding tot een beslissing.

17.00.a

Verloedering pastorijen.

BESCHRIJVING

Raadslid Niels Vermeulen merkt op dat twee pastorijen prominent staan te verloederen in de centra
van Klein-Vorst en Veerle. Raadslid Niels Vermeulen vraagt naar de stand van zaken bij beide
dossiers.
Burgemeester Tine Gielis antwoordt dat voor beide dossiers er restauratiedossiers ingediend zijn bij
Vlaanderen. Voor de pastorie in Veerle is het subsidiedossier ontvankelijk verklaard op 12 januari
2015 en voor de pastorie in Klein-Vorst- Meerlaar is het subsidiedossier ontvankelijk verklaard op 22
juni 2019. De minister heeft echter andere plannen met de pot van subsidies, om die met name te
gaan heroriënteren en herbesteden. Burgemeester Tine Gielis heeft bevestiging gekregen dat de
premiedossiers van Laakdal effectief nog op de wachtlijst staan van de nog toe te kennen premies en
dat die dus niet mee in de pot zouden verdwijnen bij de mogelijke heroriëntering van de subsidies. Het
probleem is alleen dat er voorlopig geen betrouwbare prognose van datum van toekenning van deze
premies kan gegeven worden door Onroerend Erfgoed. Burgemeester Tine Gielis is van mening dat
het gemeentebestuur haar verantwoordelijkheid heeft genomen; er is effectief een dossier ingediend
en het bestuur wacht op de toekenning daarvan.
Dit agendapunt geeft verder geen aanleiding tot een beslissing.

17.00.b

Grachten.

BESCHRIJVING
Raadslid Anja Williams licht toe dat de grachten in Veerle-Heide inzakken aan de zijkant. Hieromtrent
zijn ook al klachten gemeld. Vorig jaar werd gezegd dat deze twee keer per jaar worden hersteld.
Blijkbaar stellen zich echter toch nog problemen. Raadslid Anja Williams vraagt naar de stand van
zaken.
Burgemeester Tine Gielis weet dat een klacht is ingediend. Op Veerle-Heide was er een probleem en
daarover is een akkoord tussen Pidpa en de persoon in kwestie om daar actie rond te nemen om het
probleem op te lossen. Dit is de enige klacht waarvan burgemeester Tine Gielis weet heeft. Voor het
overige is er een groot inhaalmanoeuvre gebeurd door de aannemer in samenspraak met het
studiebureau en Pidpa en zouden daar inderdaad de problemen opgelost zijn. Nu is het een kwestie
van toezicht houden, zodat men kort op de bal speelt, mochten er andere mogelijke problemen
opduiken. Er wordt dus een vinger aan de pols gehouden.
Dit agendapunt geeft verder geen aanleiding tot een beslissing.

17.00.c

Maaien van grachten.

BESCHRIJVING
Raadslid Richard Laermans heeft weet van grachten die er abominabel uitzien. Wanneer gaat de
gemeente die grachten kuisen, bewerken, zowel de bermen als in de grachten? De doornen groeien
nu boven uit de grachten.
Schepen Benny Smets legt uit dat raadslid Richard Laermans het systeem kent. Dit wordt bijna sinds
mensenheugenis gedaan volgens het bermbeheerplan. In mei, begin juni is gemaaid en normaal
gezien kan per 15 september weer gemaaid worden. Schepen Benny Smets heeft begrepen dat de
aannemer dit jaar start op 1 oktober. Maar als het echt overlast is, moet men dit melden bij de
gemeente en dan wordt dit bekeken. Op gevaarlijke plaatsen, bijvoorbeeld bij kruispunten als het zicht
beperkt is, wordt ook gemaaid als dat nodig is.

Raadslid Richard Laermans vindt het niet kunnen dat men pas in oktober gaat maaien. Verder hoopt
raadslid Richard Laermans dat de aannemer ook aan weerskanten van de gracht en de berm gaat
maaien. Soms worden immers alleen maar de bermen gedaan.
Schepen Benny Smets legt uit dat normaal gezien bij deze maaibeurt ook de binnenkant van de
gracht en de volledige berm worden gemaaid.
Dit agendapunt geeft verder geen aanleiding tot een beslissing.

21.01

Goedkeuring samenwerkingsprotocol met Ferm vzw inzake invulling 't Fortun.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
Na twee rondes werd er voor 't Fortun nog steeds geen concessionaris gevonden, ook al werden de
voorwaarden aangepast om de concessie aantrekkelijker te maken. Het College van Burgemeester en
Schepenen heeft daarom verschillende mogelijke invullingen onderzocht. Hieruit bleek dat het CBS wil
blijven inzetten op het creëren van ontmoetingsruimte, met zowel een plaats voor verenigingen als
voor andere sociale initatieven. De doelstellingen van Ferm vzw in het project aFAIR lokal sluiten aan
bij de wens om ontmoetingsruimte te creëren.
Argumentatie
Ferm en partners willen samen in drie pilootgemeentes (één in elk betrokken LEADER gebied)
innovatieve, multifunctionele ‘aFAiR●lokal’ ontmoetingsplekken creëren waar mensen samenkomen
rond lokale voeding, welzijn, empowerment, en een waaier aan duurzame en sociale (deel)initiatieven
onder één dak, met specifieke aandacht voor kansengroepen. Er is een nood aan inclusieve,
multifunctionele ontmoetingsplaatsen op het platteland waar diverse verenigingen en
inwonersgroepen zich welkom voelen. Met zijn unieke inrichting en sfeer biedt een ‘aFAiR●lokal’
een geïntegreerde oplossing omdat het open en toegankelijk is voor iedereen en er een waaier aan
functies gecombineerd wordt onder één dak. Mensen komen samen rond lokale voeding, welzijn en
zorg, vorming en empowerment, duurzame mobiliteit en een waaier aan sociale en duurzame
deelinitiatieven. Op die manier bouwen ze aan een lokaal netwerk. We zetten met het project
maximaal in op de inclusie van mensen in (kans)armoede.
Ferm neemt de rol van procesbegeleider en facilitator op en staat in voor de inhoudelijke en praktische
coördinatie bij de ontwikkeling van de fysieke‘aFAiR●lokal’s. Daarbij horen het opzetten van cocreatieve trajecten, het rekruteren en coachen van vrijwilligers en hoeveproducenten en de organisatie
van events ter bekendmaking. Dit alles stoelt steeds op samenwerking met lokale partners.
Ferm neemt het het beheer van 't Fortun op gedurende de looptijd van het samenwerkingsprotocol.
Initieel zou dit starten in maart, maar omwille van corona kan het project pas van start gaan in het
najaar. De overeenkomst wordt afgesloten voor de periode van 1/10/2020 tot 31/12/2021. Deze
verbintenis heeft een looptijd van 15 maanden.
De gemeente Laakdal zal 't Fortun gedurende die looptijd ter beschikking stellen voor een bedrag van
€ 300 per maand, met inbegrip van de nutsvoorzieningen en schoonmaak. Daarnaast zal gemeente
Laakdal € 7000 investeren in de structurele inrichting van 't Fortun.
JURIDISCH KADER

Decreet Lokaal Bestuur - daad van beheer
FINANCIELE EN BELEIDSINFORMATIE
Aan volgende beleidsdoelstellingen wordt gewerkt:
 Inwoners worden burgers met een groot gemeenschapsgevoel en gewaardeerd als
gelijkwaardige partners bij het beleid.
 We waarderen alle burgers van Laakdal en verbinden hen tot één warme solidaire
gemeenschap en gaan volop voor het creëren van het Laakdallergevoel.
 Wij gaan voor goed geïnformeerde burgers, participatie, interactieve communicatie en
innovatie.
 We verbinden onze inwoners door een sterk verenigingsleven.
 We bouwen een sociale toegankelijke hulp- en dienstverlening uit en pakken de
onderbescherming aan.
BESLUIT
Met 20 stemmen voor (Mondelaers Paul, Williams Anja, Daems Leander, Janssens Caroline,
Vermeulen Niels, Helsen Jeroen, Smets Benny, Sels Frank, Mensch Jurgen, Van Hove Ils, Gielis Tine,
Broeckx Gerda, Moons Raf, Nysmans Bob, Vanbel Felix, Devoghel Nele, Lintermans Hanne, Van de
Weyer Theo, Baumans Bart, Hoes Stefaan), 2 stemmen tegen (Laermans Richard, Vankrunkelsven
Willem) en 2 onthoudingen (De Rop Ingrid, Van Meijvis Louis).
Enig artikel
De Gemeenteraad verleent goedkeuring aan het samenwerkingsprotocol met Ferm vzw.

28.01

Goedkeuring huishoudelijk reglement ILV Tewerkstelling Zuiderkempen.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
Het beheerscomité van de ILV Tewerkstelling Zuiderkempen legt de organisatie van zijn
werkzaamheden vast in een huishoudelijke reglement. Tijdens het overleg van 12 februari 2020 werd
het huishoudelijke reglement besproken met de leden van het beheerscomité. Dit reglement zal door
elk deelnemend lokaal bestuur voorgelegd worden aan de gemeenteraad. (Reglement in bijlage)
JURIDISCH KADER
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Organieke OCMW wet van 8 juli 1976
BESLUIT
Met 14 stemmen voor (Smets Benny, Sels Frank, Mensch Jurgen, Van Hove Ils, Gielis Tine, Broeckx
Gerda, Moons Raf, Nysmans Bob, Vanbel Felix, Devoghel Nele, Lintermans Hanne, Van de Weyer

Theo, Baumans Bart, Hoes Stefaan) en 10 onthoudingen (Mondelaers Paul, Laermans Richard,
Vankrunkelsven Willem, De Rop Ingrid, Van Meijvis Louis, Williams Anja, Daems Leander, Janssens
Caroline, Vermeulen Niels, Helsen Jeroen).
Enig artikel
De gemeenteraad keurt het huishoudelijk reglement van de ILV Tewerkstelling Zuiderkempen goed.

29.01

Bekrachtiging collegebesluit d.d. 27/08/2020 betreffende vertegenwoordiging
Algemene Vergadering Zonnige Kempen d.d. 26/08/2020.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
Gelet op het feit dat Dhr. Theo Vandeweyer door de gemeente Laakdal afgevaardigd werd om de
Algemene Vergadering van de Zonnige Kempen van woensdag 26/8/2020 bij te wonen;
Gelet op het feit dat Dhr. Vandeweyer en diens plaatsvervanger, Stefaan Hoes niet konden
deelnemen aan de vergadering;
Gelet op de vraag van de Zonnige Kempen of de gemeente alsnog een vertegenwoordiger kon
afvaardigen die de digitale Algemene Vergadering op woensdag 26 augustus 2020 om 18.00 uur kon
bijwonen;
Gelet op het feit dat bepaalde agendapunten een 3/4e meerderheid voor goedkeuring vereisen;
Gelet op het feit dat schepen Benny Smets stemgerechtigd is en de gemeente Laakdal kon
vertegenwoordigen op de algemene vergadering van de Zonnige Kempen op 26/08/2020.
BESLUIT
Met 14 stemmen voor (Smets Benny, Sels Frank, Mensch Jurgen, Van Hove Ils, Gielis Tine, Broeckx
Gerda, Moons Raf, Nysmans Bob, Vanbel Felix, Devoghel Nele, Lintermans Hanne, Van de Weyer
Theo, Baumans Bart, Hoes Stefaan) en 10 onthoudingen (Mondelaers Paul, Laermans Richard,
Vankrunkelsven Willem, De Rop Ingrid, Van Meijvis Louis, Williams Anja, Daems Leander, Janssens
Caroline, Vermeulen Niels, Helsen Jeroen).
Enig artikel
De gemeenteraad gaat akkoord met en bekrachtigt het collegebesluit van 27 augustus 2020
houdende het aanstellen van schepen Benny Smets als vertegenwoordiger op de algemene
vergadering van de Zonnige Kempen op 26/08/2020.

30.00.a

Mondelinge vraag: Werken Averboodse Baan.

BESCHRIJVING

Raadslid Willem Vankrunkelsven merkt op dat sinds de werken op de Averboodse Baan zijn gestart,
het stuk op de Lakstraat dat normaal gezien vanaf de Averboodse Baan eenrichtingsverkeer was
richting Veerle-Heide nu tweerichtingsverkeer is. De gracht is daarvoor ook dichtgemaakt. Waarom is
dat tweerichtingsverkeer? Blijft dit zo in toekomst of is dat tijdelijk?
Schepen Frank Sels antwoordt dat dit is gedaan in functie van deze werken. Het heeft dus een tijdelijk
karakter met 30 km/uur.
Raadslid Willem Vankrunkelsven vraagt of de grachten terug open worden gemaakt.
Schepen Frank Sels antwoordt dat die weer open worden gemaakt. Ze zijn dicht gemaakt in functie
van de uitwijkstroken.
Dit agendapunt geeft verder geen aanleiding tot een beslissing.

30.00.b

Mondelinge vraag (Richard Laermans): Verlichting FC Nethezonen.

BESCHRIJVING
Raadslid Richard Laermans vraagt of de gemeente betaald heeft voor de verlichting van FC
Nethezonen.
Schepen Jurgen Mensch antwoordt dat de gemeente financieel niet is tussengekomen. Dit antwoord
wordt nog schriftelijk aangereikt.
Dit agendapunt geeft verder geen aanleiding tot een beslissing.

31.00.a

Interpellatie: Zomerbar.

BESCHRIJVING
Raadslid Paul Mondelaers stelt dat de interpellatie gaat over de pastorijtuin in Groot-Vorst. Het
raadslid vermoedt dat de evaluatie nog zal gebeuren binnen de dienst lokale economie of binnen het
schepencollege. Raadslid Paul Mondelaers wil echter nu al een aantal zaken aankaarten. Een eerste
punt is de wenselijkheid van dit initiatief. Zowat alles is in de zomer gecanceld. Alle verenigingen die
initiatieven hadden, hebben dit afgelast om de sociaal contacten te beperken en omdat het moest. Is
dit het moment om zoiets te organiseren? Hij heeft ook vragen bij de korte tijd waarop mensen zich
konden kandidaatstellen voor de invulling van die locatie. Dat was slechts tien of veertien dagen.
Gezien het benodigde dossier lijkt dat erg beperkt, eigenlijk onmogelijk voor mensen zonder
voorkennis. De meerwaarde voor de lokale economie is ook niet onmiddellijk duidelijk. Verder is het
storend dat de plaatselijke verenigingen uitgesloten waren van de kandidatuurstelling. Ook was
vooropgesteld dat het gaat over 400 vierkante meter. De afmeting van de verharding bedroeg echter
veel meer. Is daarvoor toestemming gegeven? Is daarvoor een extra vergoeding voor betaald? De
administratie kan ook niet aantonen dat de aanvraag tijdig is ingediend. Men kan dus terechte vragen
stellen bij dit dossier. Raadslid Paul Mondelaers kan ook vaststellen dat met diegene die het
geworden is, al contact was vanaf 19 april. Men heeft wel enige voorsprong, ook als men weet dat
men maar veertien dagen de tijd heeft om een dossier in te dienen.

Schepen Jurgen Mensch antwoordt dat dit zware aantijgingen zijn. Het zou schepen Jurgen Mensch
ook verbazen dat de diensten niet kunnen aantonen dat de aanvraag tijdig is ingediend, want dit is
uitgeschreven. Inderdaad, de periode voor inschrijving was maar een goede veertien dagen. Het
waren ook tijden waar alles heel snel verandert en waar de lokale handelaars serieus geïmpacteerd
waren en weinig info kregen van bovenhand. Het bestuur van Laakdal heeft toen enorm getracht om
de lokale ondernemers zo goed mogelijk te ondersteunen. Schepen Jurgen Mensch denkt dat de
toegestane afmetingen wel correct zijn. De schepen zal dit echter ook navragen bij de evaluatie die
gaat gebeuren. De schepen beaamt dat de verenigingen in Laakdal ook geïmpacteerd zijn door
corona. De verenigingen zijn daarom ook gestart met zomerbars; in Klein-Vorst is dat ook zeker
gebeurd. Op een gegeven moment moet men echter een beslissing nemen. Het idee was al vanaf
vorig jaar ontsproten om iets rond een zomerbar te doen in de pastorij. Inderdaad, er zijn ondernemers
die daaromtrent al eerder contact opgenomen hadden met de gemeente. Omwille van de maatregelen
heeft het bestuur op een gegeven moment de pro’s en contra’s naast elkaar gelegd en gezegd dat
men dat zowel in Veerle als in Groot-Vorst kon organiseren. Ondanks de late inschrijfperiode is het
dossier wel juridisch in orde. Schepen Jurgen Mensch denkt dat er wel een meerwaarde was voor de
lokale economie en vooral voor de mensen. Hij is van mening dat er een heel duidelijk kader was rond
social distancing en men kon zien dat zowel in Veerle, als in Groot-Vorst die social distancing goed
gerespecteerd werd. Schepen Jurgen Mensch wacht verder de analyse van de diensten af.
Raadslid Niels Vermeulen merkt op dat de situatie in Groot-Vorst wel verschilt met Veerle, omdat de
zomerbar in Veerle werd uitgebaat door iemand die daar een zaak heeft en die penibel zat met het
terras. Verder stelt het raadslid zich ook vragen over de manier van gunnen; met tien tot veertien
dagen als inschrijvingstermijn. Raadslid Niels Vermeulen zou dus graag het ganse dossier ontvangen,
dus vanaf aanpak tot gunning.
Schepen Jurgen Mensch antwoordt dat dit allemaal beschikbaar is.
Raadslid Paul Mondelaers aanvaardt zeker de politieke keuze om verenigingen niet die kans te
geven. Dat zijn keuzes die men als politiek maakt. Raadslid Paul Mondelaers aanvaardt ook de keuze
om al dan niet een zomerbar in te richten. Het raadslid aanvaardt echter niet dat een periode te kort is
om iedereen de gelijke kans te geven om een fatsoenlijk dossier in te dienen. Raadslid Paul
Mondelaers geeft aan dat in het dossier documenten zitten die op die dag zelf nog uitgereikt zijn. Dat
kan voor 10 uur zijn geweest, maar de kans is wel groter dat dit na 10 uur was. Raadslid Paul
Mondelaers heeft ook het ontvangstbewijs met uur opgevraagd en daarop stond het uur niet vermeld,
alleen de dag. Dat bewijst dus niks. Het raadslid vraagt om aandacht hieraan te besteden bij de
evaluatie en voortaan ook het tijdstip van afgifte te vermelden.
Voorzitter Ils Van Hove rondt het debat af. Er komt een evaluatie en schepen Jurgen Mensch zal de
gemaakte opmerkingen ongetwijfeld in die evaluatie meenemen.
Dit agendapunt geeft verder geen aanleiding tot een beslissing.

31.00.b

Interpellatie: Plaatsen zorgcontainer.

BESCHRIJVING
Raadslid Paul Mondelaers merkt op de woonzorgcentra de laatste tijd niet zo positief in beeld komen.
Er rijpt blijkbaar bij heel wat mensen het idee om de zorg voor zorgbehoevenden binnen de eigen
familie zo lang mogelijk te houden in plaats van in de woonzorgcentra. Een aantal keren heeft raadslid
Paul Mondelaers de vraag gekregen hoe de ruimtelijke ordening in Laakdal omgaat met het plaatsen
van een zorgunit ofwel een mobiele kangoeroewoning. In hoeverre kan de gemeente meegaan op het
vlak van ruimtelijke ordening? Welke regelgeving moet eventueel aangepast worden om dat mogelijk
te maken?

Schepen Frank Sels legt uit dat de regelgeving inderdaad van belang is nu de interesse naar die
mobiele zorgunits in de komende tijd zal toenemen. Een concreet dossier is tot op vandaag effectief
niet binnengekomen. Dat is een vaststelling die meerdere gemeentebesturen bevestigen. De
gemeente moet zich vandaag de dag berusten op de VCRO en daarin staat dat men mobiel iets in de
tuin kan plaatsen, maar dat is beperkt tot noodopvang en geldt ook alleen voor de woonzone. Het is
ook belangrijk te kijken naar de woonkwaliteit, naast het tijdelijke karakter, om te vermijden dat echte
containers geplaatst worden. Zorgwonen in kangoeroewoningen is wel volledig geregeld. Maar zowel
in het zorgwonen als in het kangoeroewonen zijn maar weinig aanvragen gedaan. Een van de
grootste nadelen is tot op vandaag het feit dat de zorgcode niet wordt toegekend. Met andere
woorden, de zorgdrager wordt als een afzonderlijk huishouden beschouwd en bijgevolg zijn er geen
beperkingen qua uitkeringen. Indien een zorgwoning apart van het huis wordt geplaatst, is het
mogelijk dat aan de uitkeringen geknaagd wordt. Daarvoor dient de VCRO- wetgeving eigenlijk
aangepast te worden en dat moet men op het niveau van Vlaanderen doen. De gemeente kan dit in
een tijdelijk karakter, maar dat moet goed worden gemotiveerd in een richtlijnenkader. Via het
Kempens Woonplatform zal de problematiek meegegeven worden.
Dit agendapunt geeft verder geen aanleiding tot een beslissing.
Voorzitter Ils Van Hove sluit de openbare vergadering. Er is nog een punt dat in de besloten zitting
wordt besproken. De streaming wordt gesloten.

De voorzitter verklaart de zitting geheven om 23:18 uur.
Algemeen directeur
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