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OPENBARE ZITTING

00.01

Bekrachtiging besluit van de burgemeester van 10 februari 2021 houdende virtuele
vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn en de gemeenteraad van 23
februari 2021.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
Naar aanleiding van COVID-19 zijn er richtlijnen uitgevaardigd omtrent het fysiek vergaderen van
gemeente en OCMW raad.
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 10 februari 2021 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.
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 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 10 februari 2021.
BESLUIT
Met 24 stemmen voor (Mondelaers Paul, 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).
Artikel 1

De gemeenteraad gaat akkoord met en bekrachtigt het besluit van de burgemeester van 10
februari 2021 houdende het virtueel vergaderen van de raad voor maatschappelijk welzijn en de
gemeenteraad van 23 februari 2021 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 26 januari 2021.
BESLUIT
Enig artikel
De notulen van 26 januari 2021 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).

03.01

Goedkeuring ondersteuningsmaatregelen Corona retributie gebruik gemeentelijke
schoolinfrastructuur door de Laakdalse verenigingen.

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.
Verenigingen werden verplicht om hun activiteiten (tijdelijk) stop te zetten; ze verloren alzo een aantal
inkomsten.
Argumentatie
Laakdalse verenigingen met een jaarabonnement in 2020 voor het gebruik van een lokaal in
een gemeentelijke infrastructuur, konden tijdelijk geen gebruik maken van deze lokalen. Het is billijk
hen hierin tegemoet te komen.
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.
• Het ministerieel besluit van 18 maart 2020, en latere wijzigingen, houdende dringende
maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.
• Artikel 4, § 1, eerste lid, 1° van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van
een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid.
• Ministerieel besluit van 23 maart 2020, en latere wijzigingen, houdende dringende
maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.
• Minsterieel besluit van 18 oktober 2020, en latere wijzigingen, houdende dringende
maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.
• Ministerieel besluit van 28 oktober 2020, en latere wijzigingen, houdende dringende
maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.
• Besluit van 17/12/2019 van de gemeenteraad tot vaststelling van het retributiereglement op
het gebruik van de gemeentelijke schoolinfrastructuur door de Laakdalse verenigingen.
FINANCIELE EN BELEIDSINFORMATIE
De financiën van de gemeente kunnen de tijdelijke minderontvangsten (+/- € 250) door deze
tegemoetkoming opvangen.
BESLUIT
Met 24 stemmen voor (Mondelaers Paul, 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).
Enig artikel
In artikel 3 van het gemeenteraadsbesluit van 17/12/2019 tot vaststelling van het retributiereglement
op het gebruik van de gemeentelijke schoolinfrastructuur door de Laakdalse verenigingen,
wordt een zesde lid ingevoegd: 'Voor het kalenderjaar 2021 wordt aan de gebruikers die een
jaarabonnement afsluiten en die in 2020 ook een jaarabonnement hadden afgesloten, een
vermindering toegekend ten belope van de helft van de retributie bepaald in lid 1 van dit artikel.'.

04.01

Toetreding Poolstok.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
Gemeentebestuur wenst het P&O-beleid verder in zijn globaliteit te professionaliseren.
Daarnaast hebben we het voorbije jaar beroep gedaan op 6 consultants voor diverse
ondersteuningsopdrachten.
Consultancy in deze gespecialiseerde materie is een arbeids- en tijdsintensieve aangelegenheid en
de aankoop ervan vergt bijzondere expertise.

Argumentatie
Personeelsdienst stelt, in samenspraak met de aankoopdienst, voor om toe te treden tot Poolstok
CVBA.
Poolstok is sinds 2000 operationeel, en telt momenteel ruim 400 vennoten, waaronder zowel lokale
besturen, OCMW’s, autonome overheidsbedrijven, onderwijsinstellingen, intercommunales,
politiezones, hulpverleningszones, huisvestingsmaatschappijen,…
De relatie tussen Poolstok en haar vennoten wordt geregeld in bijgevoegd beheersreglement.
Poolstok werkt uitsluitend voor haar vennoten die elk als entiteiten behorende tot de overheid kunnen
worden beschouwd en gezamenlijk het toezicht uitoefenen op de vennootschap. Daardoor is de quasi
inhouse-kwalificatie van toepassing is.
Poolstok treedt zo op als aankoopcentrale en levert een heel breed dienstenpakket zowel inzake
werving en selectie, uitzendarbeid als in de brede P&O-activiteiten zoals organisatie van assessment
centers, doorlichting van organisaties, begeleiding bij veranderingstrajecten, opmaak
personeelsplannen, optimaliseren van processen, evaluatie in het algemeen en evaluatie decretale
graden, outplacement, coaching, communicatie en dergelijke meer. Bijgevolg kan elke vennoot
gebruik kan maken van de meer dan 60 afgesloten raamovereenkomsten binnen meer dan 15
verschillende P&O domeinen;
Voordelen:
• Poolstok werkt samen met uiteenlopende erkende dienstverleners n na een grondige
marktvergelijking en met correcte toepassing conform de wet inzake overheidsopdrachten d.d.
16 juni 2017.
• We zijn zelf vrijgesteld van de toepassing van de wetgeving overheidsopdrachten om van de
diensten gebruik te maken. Dit werkt vooral tijdsbesparend.
• We kunnen gebruik maken van schaalvoordelen, zowel inzake kostprijs als kwaliteit van de
dienstverleners.
• Poolstok garandeert de meest gunstige tarieven. Andere besturen hebben ons dit reeds
bevestigd.
• Poolstok garandeert kwaliteit op basis van evidence-based selectie -en gunningscriteria. Haar
dienstverleners baseren bijgevolg steeds hun expertise op wetenschappelijk onderbouwde
technieken.
• Poolstok garandeert haar vennoten een netwerk van professionele dienstverleners in de –
P&O- en consultancysector.
• De toetreding houdt geen verplichting tot afname in en het bestuur behoudt dus zijn maximale
keuzevrijheid. We beschikken zodoende over een P&O-ondersteuning op afroep zonder
verdere verplichting en met behoud van een maximale onafhankelijkheid.
Openbare besturen kunnen vennoot worden door de éénmalige aankoop van aandelen in functie van
de grootte van het bestuur. Voor elke 10 personeelsleden in dienst dienen 3 aandelen (afronding naar
de hogere eenheid) van elk €24,79 aangekocht.
In het geval van gemeente Laakdal resulteert dit bijgevolg in ((109/10) X 24,79) X 3 = 818,07 euro.
JURIDISCH KADER

• de oprichting van Vlaams Selectiecentrum voor het Overheidspersoneel cvba (handelsnaam
Poolstok cvba) bij decreetsmachtiging d.d. 2 maart 1999 door de Vlaamse Gemeenschap, het
Vlaamse Gewest, de steden Leuven, Gent en Antwerpen, de gemeente Wichelen, de VVSG
en de dienst voor de Scheepvaart;
• het decreet van 29 mei 2015 houdende machtiging tot deelneming en de wijziging van de
opdracht van deze vennootschap;
• de statuten van deze vennootschap zoals goedgekeurd op de Buitengewone Algemene
Vergadering van 15 oktober 2015;
• Poolstok is een coöperatieve vennootschap van privaat recht met uitsluitend vennoten uit de
publieke sector in Vlaanderen;
• Poolstok fungeert als een aankoopcentrale volgens artikel 2, 7°, a) van de wet inzake
overheidsopdrachten d.d. 16 juni 2017 dat stelt dat de aankoopcentrale diensten verwerft die
bestemd zijn voor aanbesteders en bijgevolg zelf geheel verantwoordelijk is voor de gunning
van de overheidsopdracht/deelopdrachten;
• Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 41, betreffende de
bevoegdheden van de gemeenteraad.
FINANCIELE EN BELEIDSINFORMATIE
De kostprijs bedraagt € 818,07 euro.
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in budget op raming RA002077 met 818,07 euro
beschikbaar. Dit budget werd voorzien via een budgetverschuiving (overschot op
investeringsbudget RA000634 - implementatie intranet van 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).
Artikel 1
Gemeentebestuur Laakdal treedt toe tot Poolstok voor ondersteuning inzake het P&O-beleid.
Artikel 2
Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan Poolstok.
Artikel 3
De algemeen directeur wordt belast met de afhandeling van de formaliteiten.
Artikel 4
De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in budget op raming RA002077.

07.01

Goedkeuring toetreding tot Cipal dv als aankoopcentrale aangaande de
“Raamovereenkomst voor de verwerving en exploitatie van een multifunctioneel
cloudplatform voor de ondersteuning van duurzaam beleid door positieve
incentivering, effectieve ontrading en correcte handhaving” – Bestek nr.
CSMRTIOH20 - Bike2school.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
Bike2School wil 40% meer duurzame schoolverplaatsingen in 14 Kempense gemeenten realiseren,
met een jaarlijkse CO2-reductie van 972 ton. 83 lagere scholen nemen deel vanaf schooljaar 20212022.
Via het project zullen lagere schoolkinderen gestimuleerd worden om met de fiets naar school te gaan
door hun fietsgebruik volledig geautomatiseerd te registreren. Met de verzamelde (p)munten kunnen
de leerlingen bij lokale handelaars en/of op de lokale kermis een beloning kopen. 4 van de 6
Laakdalse basisscholen stappen in het project in. Afhankelijk van de toegang van de school worden 1
of 2 lezers per school voorzien. Start project is voorzien op 1 september 2021 (definitieve bepaling
door IOK ifv samenaankoop).
IOK coördineert het project. De gemeenten Arendonk, Balen, Geel, Grobbendonk, Herentals, Herselt,
Hoogstraten, Hulshout, Kasterlee, Laakdal, Meerhout, Ravels, Vosselaar en Westerlo nemen deel.
Voor dit project ontvangen de projectpartners 300.000 euro subsidies van EFRO GTI Kempen, 70.000
euro via de provincie en 10.000 euro via de provinciale 10op10 subsidies.
Het project kadert binnen het engagement van de 29 Kempense gemeenten om hun CO2-uitstoot te
verminderen met 40% tegen 2030.
Argumentatie
De voornoemde opdracht van Cipal dv 'Raamovereenkomst voor de verwerving en exploitatie van een
multifunctioneel cloudplatform voor de ondersteuning van duurzaam beleid door positieve
incentivering, effectieve ontrading en correcte handhaving' (Bestek CSMRTIOH20) is een
raamovereenkomst met één leverancier en Cipal dv treedt hierbij op als aankoopcentrale.
De gemeente die een beroep doet op een aankoopcentrale is vrijgesteld van de verplichting om zelf
een plaatsingsprocedure te organiseren;
Het is aangewezen dat de gemeente toetreedt tot de aankoopcentrale aangaande
'Raamovereenkomst voor de verwerving en exploitatie van een multifunctioneel cloud platform voor de
ondersteuning van duurzaam beleid door positieve incentivering, effectieve ontrading en correcte
handhaving' (Bestek CSMRTIOH20) om volgende redenen:
• de in de aankoopcentrale voorziene smart city oplossingen voldoen aan de behoefte van het
bestuur en meer specifiek aan de behoefte voor de aankoop van een fietsregistratiesysteem
met beloningsmechanisme met bijhorende hardware en software voor het regionale
fietsstimuleringsproject Bike2School. Het bestuur heeft het engagement aangegaan om deel
te nemen aan dit regionale project met 13 andere Kempense gemeenten onder coördinatie
van IOK. Hiervoor werden reeds subsidies aangevraagd via EFRO, 10op10 en MOW.
• het bestuur moet zelf geen plaatsingsprocedure organiseren wat een besparing aan tijd en
geld betekent.

• Cipal dv beschikt over knowhow of technische expertise inzake de aankoop van licenties,
gebruiksrechten, onderhouds- en ondersteuningsprogramma’s m.b.t. standaardsoftware of
ICT-infrastructuur door aanbestedende overheden.
• De gemeente is niet verplicht tot enige afname van de raamovereenkomst (geen
afnameverplichting) en de raamovereenkomst is ook niet-exclusief (een afname via een
andere leverancier is mogelijk).
JURIDISCH KADER
• Artikel 40 van het Decreet Lokaal Bestuurartikel 40 van het Decreet Lokaal Bestuur
• De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid op de artikelen 2,6° a en
7° b, 43 § 1, tweede lid) en 47
• De principiële beslissing van de raad van bestuur van Cipal dv van 24/10/2019, bijgesteld op
30/1/2020 tot het plaatsen via een openbare procedure van de overheidsopdracht waarvan
het voorwerp bestaat uit 'Raamovereenkomst voor de verwerving en exploitatie van een
multifunctioneel cloudplatform voor de ondersteuning van duurzaam beleid door positieve
incentivering, effectieve ontrading en correcte handhaving' (Bestek CSMRTIOH20)
• de in uitvoering van deze beslissing door de raad van bestuur van Cipal dv van 28/05/2020
goedgekeurde opdrachtdocumenten, inzonderheid:
o het bestek waar het stelt (punt 3.4): 'Cipal dv zal in de zin van artikel 2, 6° van de Wet
van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten, in het kader van onderhavige
opdracht kunnen optreden als aankoopcentrale voor alle entiteiten die in het
selectiedocument - onder de hoofding ‘Bereik van de opdracht’ - bij de oproep tot
kandidaatstelling voor onderhavige opdracht werden vermeld. Deze entiteiten worden
samen met de opdrachtgever en alle leden van de dienstverlenende vereniging verder
de 'afnemer' genoemd..
o …verwijzend naar het selectiedocument (punt 3.5): 'Deze besturen zullen zich, net als
hun verenigingen en verzelfstandigde entiteiten, op de aankoopcentrale kunnen
beroepen om een totaaloplossing in het kader van de te sluiten raamovereenkomst
die het voorwerp uitmaakt van deze opdracht, af te nemen, zonder dat zij verplicht zijn
af te nemen via deze raamovereenkomst.
...
Cipal dv zal in het kader van onderhavige opdracht tevens kunnen optreden
als aankoopcentrale (opdrachtencentrale) voor (zonder dat deze entiteiten verplicht
zijn af te nemen via deze raamovereenkomst):
▪ Alle andere Vlaamse gemeente- en OCMW-besturen, hun verenigingen
en verzelfstandigde entiteiten;
▪ Alle gemeente- en OCMW-besturen, hun verenigingen en verzelfstandigde
entiteiten van het Brussels Gewest
o het bestek waar het stelt (punt 3.3): 'Cipal dv is, net als de afnemers van de
aankoopcentrale, na toewijzing vrij om eender welk product of dienst te bestellen
zoals die door de opdrachtnemer in het kader van deze opdracht wordt aangeboden
en dit in de aantallen die de opdrachtgever of afnemer nodig acht. Gezien de
raamovereenkomst niet exclusief is, behoudt de opdrachtgever - net als elke andere
afnemer - steeds de vrijheid om een bepaalde aankoop niet via het raamcontract
maar volgens de gewone procedures, die de wet op de overheidsopdrachten toelaat,
te voeren. In voorkomend geval wordt dit niet als een wijziging van de opdracht
beschouwd.';
o het bestek waar het stelt (punt 3.5): 'Cipal dv oefent de overkoepelende leiding van en
het overkoepelende toezicht op de uitvoering van de raamovereenkomst uit, terwijl de
afnemer de leiding van en het toezicht op de levering van de door de afnemer
geplaatste bestelling uitoefent.'
• de beslissing van de raad van bestuur van Cipal dv van 23/12/2020 waarbij voornoemde
opdracht wordt gegund aan de maatschap Smartville, met maatschappelijke zetel te
Steenweg Deinze 154, 9810 Nazareth.
FINANCIELE EN BELEIDSINFORMATIE

Budget project voorzien op AC000352:
•
•
•
•
•
•

2020: 58.000 € (45.000 € investeringskost en 13.000 € werkingskost)
2021: 13.000 €
2022: 13.000 €
2023: 13.000 €
2024: 13.000 €
2025: 13.000 €

Bijgevoegd de benodigde berekening/raming van het voorziene budget, welke vanaf 2021 tot en met
2025 nodig is.
BESLUIT
Met 22 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, De Rop Ingrid, Vankrunkelsven Willem, Williams Anja, Daems
Leander, Janssens Caroline, Vermeulen Niels, Helsen Jeroen, Mondelaers Paul) en 2 onthoudingen
(Van Meijvis Louis, Laermans Richard).
Artikel 1
De gemeente treedt toe tot de aankoopcentrale Cipal dv aangaande 'Raamovereenkomst voor de
verwerving en exploitatie van een multifunctioneel cloudplatform voor de ondersteuning van duurzaam
beleid door positieve incentivering, effectieve ontrading en correcte handhaving' (CSMRTIOH20).
Artikel 2
Het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd om de gunning goed te keuren en om
over te gaan tot sluiting van de opdracht.

13.00.a

Huisvesting buitenlandse werknemers.

BESCHRIJVING
De voorzitter verzoekt om geen namen van werkgevers te noemen.
Raadslid Paul Mondelaers antwoordt dat dit niet de bedoeling is. Vijf maanden geleden heeft Groen
dit punt al eens gebracht. Het raadslid maakte zich toen zorgen over de veiligheid, de woonkwaliteit
en de arbeidsverhoudingen bij het fenomeen dat werkgevers huizen huren, kopen om daarin hun
buitenlandse werknemers te vestigen. De burgemeester heeft toen gezegd dat er heel wat in
beweging was. Ook de Conferentie van Kempense burgemeesters ging dit behandelen. Wat is de
stand van zaken?
De burgemeester spreekt mede vanuit de politiezone en de korpschef. De commissaris die zich
hierover gebogen heeft, heeft ondertussen helaas het korps verlaten. Die commissaris heeft wel een
mooi afgelijnd product afgeleverd over de beeldvorming bij deze problematiek. Dit is overgeheveld
naar de hogere overheden, met name het parket, de federale politie en diverse inspectiediensten
omdat voor de bestrijding een gecoördineerde aanpak vereist is. Dit overschrijdt uiteraard de
mogelijkheden van de politiezone. Hieraan zijn eind vorig jaar ook enkele acties gekoppeld. Daarnaast
maakt corona dat verschillende inspectiediensten dit momenteel niet als prioriteit aanpakken. De

aanpak is uitgesteld tot na de coronacrisis. Het is dus aan het gemeentelijke bestuur en de
burgemeester zelf om deze problematiek goed op te volgen en in kaart te blijven brengen. Dat is
absoluut de intentie.
Raadslid Paul Mondelaers vraagt of de cijfers inmiddels binnen zijn. Die gegevens waren vijf maanden
geleden immers niet beschikbaar. Hoe groot is het probleem op het grondgebied van Laakdal?
De burgemeester heeft in september al uitgelegd dat niet de ganse problematiek in kaart is gebracht.
Men heeft twee casussen uitgediept. Men wil middelen en vooral manieren zoeken om dit tegen te
gaan.
Raadslid Paul Mondelaers herinnert eraan dat de burgemeester beloofd heeft om de casussen of best
practices over te maken.
De burgemeester antwoordt dat dit inderdaad nog niet gebeurd is. Zodra de prioriteiten herschikt
worden, zal de burgemeester dit aanreiken.

13.00.b

P+MD zak.

BESCHRIJVING
Raadslid Willem Vankrunkelsven is van mening dat de uitrol van de P+MD zak alleen maar aan te
moedigen valt. Het zou wel goed zijn om direct vanaf 1 maart te stoppen met de verkoop van de
vorige PMD zak en de groene zak. Waarom is die groene zak slechts tot 30 juni geldig? Die periode
lijkt kort. Het is logischer om die zak langer te aanvaarden.
Schepen Benny Smets legt uit dat de nieuwe blauwe zak vanaf 1 maart wordt aangeboden. Er is nog
een stock van oude blauwe zakken en die wordt aangeboden totdat die zakken op zijn. Die zakken
mag men oneindig, onbeperkt aanbieden. Verder is met de Kempense gemeenten afgesproken dat de
groene zak tot 30 juni op de containerparken aangeleverd mag worden. Mocht dit een probleem zijn,
kan dit eventueel verlengd worden. Vanaf eind vorig jaar is al aan verkopers en burgers
gecommuniceerd om die zakken zo weinig mogelijk aan te kopen. De schepen veronderstelt dat
30 juni geen probleem zal zijn. Dit wordt samen met de Kempense gemeenten en IOK geëvalueerd.
Raadslid Niels Vermeulen begrijpt dat hetgeen in de groene zak zat, vanaf nu samen mag. Waarom
mag men dan niet de groene zak vanaf 1 maart meegeven bij de ophaling van de P+MD zak? Die
fracties zullen immers allemaal samengevoegd worden.
Schepen Benny Smets legt uit dat niet alles wat momenteel in de groene zak mag, in de nieuwe
blauwe zak mag. Het probleem ligt vooral bij de sorteringscentra. De groene zak wordt afgevoerd naar
het ene sorteercentrum en de aanlevering van de nieuwe blauwe P+MD zak gaat naar een ander
sorteercentrum. Waar het restplastic gesorteerd wordt, is men niet erop ingericht om alle fracties uit
elkaar te halen. Het contract met het recyclagebedrijf loopt iets anders dan met de nieuwe blauwe zak.
Raadslid Paul Mondelaers hoopt dat 30 juni voldoende zal zijn voor de afgifte van alle aangekochte
groene zakken. Het raadslid voorziet echter dat het na 30 juni moeilijk zal gaan. Een oplossing zou
kunnen zijn om de zakken die over zijn te ruilen op het gemeentehuis.
Schepen Benny Smets legt uit dat dan mogelijk alle zakken van Kempense gemeenten in Laakdal
worden aangeboden om te ruilen. Dat is een probleem. Een eventuele verlenging moet dus worden
gedaan in samenspraak met de Kempense (buur)gemeenten.

13.00.c

Aanpassing gunningsvoorwaarden appartement.

BESCHRIJVING
Raadslid Willem Vankrunkelsven is van mening dat in de toekomst hopelijk meer mensen elektrisch
zullen rijden. Bij appartementsgebouwen kan men niet altijd deze wagens opladen. Hij doet de
suggestie om bij gunningscriteria voor een appartement te eisen om per parkeerplaats een
stopcontact te voorzien.
Schepen Frank Sels zal dit bekijken. Het plaatsen van stopcontacten gebeurt ook al bij veel
parkeerplaatsen bij meergezinswoningen in kelders, in bergingen, maar ook in de parkeerruimtes.
Veel bouwheren houden hiermee al rekening. Het is echter zeker goed om deze suggestie aan te
reiken. Dat past ook bij het gemeentelijke beleid. Bij de herziening van de parkeerverordening die nog
naar de gemeenteraad komt, is het daarnaast ook goed om te voorzien in mogelijkheden en
incentives voor deelauto’s. Een mogelijkheid van een incentive voor een bouwheer of een sociale
huisvestingsmaatschappij is dan om een parkeerplaats minder te moeten aanleggen.

16.00.a

Voorrang van rechts Nieuwstraat.

BESCHRIJVING
Raadslid Niels Vermeulen deelt mee dat op de Nieuwstraat in Vorst twee straten uitkomen, de
Heistraat en de Kleinstraat. Komende vanaf het Verboekt en de Kleinstraat is het kruispunt slecht
zichtbaar. Buurtbewoners vragen om dat kruispunt beter zichtbaar te maken.
Schepen Frank Sels zal dit kruispunt op de commissie mobiliteit - openbare werken agenderen en
vragen om daar een B17 Sint Andrieskruis te plaatsen. Na het advies van de mobiliteitsambtenaar kan
dit in een werkopdracht worden gegoten. Cijfers geven aan dat de Nieuwstraat voor 85% voldoet aan
de norm; de V85-regel. Die metingen geven 59 km/uur en 56 km/uur aan. Dat is goed qua snelheid.
Deze cijfers kunnen ook aan raadslid Niels Vermeulen bezorgd worden.
Raadslid Niels Vermeulen vraagt om het bord op die twee kruispunten te plaatsen.
Schepen Frank Sels antwoordt bevestigend.

16.00.b

Schoolomgevingbeveiligers / gemachtigd opzichters.

BESCHRIJVING
Raadslid Paul Mondelaers legt uit dat de gemachtigd opzichters in de buurt van de school zorgen voor
veilige verkeersituaties, naast de sociale controle. Van hen wordt heel wat flexibiliteit en
deskundigheid verwacht. Het schijnt dat de statuten van die mensen nogal divers zijn; ofwel als
vrijwilliger, ofwel aanvullend op een uitkering. Verder zijn ook de schoolnetten divers. Misschien is dat
een reden dat er geen eenvormigheid is. Het raadslid vindt het nuttig om te streven naar meer
eenvormigheid en een betere verloning. Kan men in overleg treden met die mensen of hun
vertegenwoordigers?
De burgemeester heeft een rondvraag gedaan bij de directies. Blijkbaar voelt men die noodzaak in
mindere mate of vangt men die signalen niet op. In het reglement worden de hoeveelheid locaties per

school en de gemeentelijke bijdrage bepaald. Op basis van dit reglement worden alle scholen op
dezelfde manier behandeld; het toekennen van een toelage op basis van de uren. De gemachtigd
opzichters voeren inderdaad een goede controlerende functie uit in de dorpskernen. Het statuut dat zij
innemen is sterk individueel bepaald en het streven naar uniformiteit is dus heel moeilijk. De
burgemeester zal nogmaals in de schoolraad nagaan of er een noodzaak is om aan deze vraag
tegemoet te komen, maar momenteel voelt dat niet zo aan. Er zijn ook heel wat gemachtigd
opzichters. Zij worden binnen de politiezone opgeleid. Het gemeentebestuur is de gemachtigd
opzichters ook zeker erkentelijk. Dit wordt gedaan met de financiële tegemoetkoming en de geboden
materiele ondersteuning. De burgemeester besluit dat de gemeente zich baseert op het reglement dat
in de gemeenteraad is goedgekeurd.

16.00.c

Ankerplaatsen fietsen.

BESCHRIJVING
Raadslid Willem Vankrunkelsven stelt vast dat mensen dankzij de pandemie massaal wandelen en
fietsen. Laakdal kent mooie plekjes en mensen zijn soms bang dat hun fietsen gestolen worden. Het
raadslid stelt voor om op tactische plaatsen in Laakdal extra verankerde fietsstallingsplaatsen te
voorzien.
Schepen Frank Sels vindt dit een positief voorstel. Zoals de vorige keer besproken, gaat Laakdal
inzetten op Hoppin-punten in de kernen, maar de schepen beseft dat dit andere plaatsen zijn dan
hetgeen het raadslid nu voorstelt. De Hoppin-punten zijn stevige ankerplaatsen waar men perfect
elektrische fietsen kan stallen. Daarnaast zijn ook stevige ankerplaatsen geplaatst bij de sportcentra,
zoals de sporthal. De schepen zal het voorstel over een stevige verankering voor zwaardere
elektrische fietsen meenemen, mochten nog uitbreidingen worden gedaan. In Eindhout wordt
bijvoorbeeld ook een elektrische laadpunt meegenomen. Verder staat ook een laadpunt bij het
gemeentehuis.
Raadslid Willem Vankrunkelsven is ook een voorstander van de Hoppin-punten. Het raadslid denkt nu
meer aan de vertrekpunten van populaire wandelingen aansluitend bij natuurgebieden. Het raadslid
noteert dat dit toch wordt meegenomen.
Schepen Frank Sels antwoordt bevestigend. De schepen zal de subsidie mogelijkheden, misschien in
de stijl van de Merode samen met schepen Gerda Broeckx bekijken.

30.00.a

Mondelinge vraag (Richard Laermans): inzake de asbestsubsidies.

BESCHRIJVING
Raadslid Richard Laermans merkt op dat de gemeente een toelage heeft gekregen ter bestrijding van
asbest. Hoe gaat men die toelage aanwenden?
Schepen Frank Sels antwoordt dat hierover nog geen definitieve beslissing is genomen. Het IOK kan
momenteel haar project niet doortrekken omdat het budget op is. Mensen kunnen nog wel
asbestzakken bestellen, maar geen asbestcontainers. Het voorstel is dat de gemeente Laakdal het
budget daarvoor aanwendt. Er wordt bekeken of dit via het IOK gecoördineerd kan worden en die
beslissing wordt in de komende weken genomen.

30.00.b

Mondelinge vraag (Richard Laermans): inzake uitschrijven PV's voor
aanhangwagens.

BESCHRIJVING
Raadslid Richard Laermans heeft in de krant gelezen over 75 PV’s, waaronder 21 PV's voor foutieve
nummerplaten op aanhangwagens. Veel mensen wonen in appartementen. Zij hebben vaak geen
eigen remorque en lenen dan een aanhangwangen. Het zou aangewezen om deze regel bij te stellen.

30.00.c

Mondelinge vraag (Richard Laermans): inzake de vaccinatie.

BESCHRIJVING
Raadslid Richard Laermans vraagt hoe en door wie de bevolking wordt verwittigd over het vaccineren.
Hoe zorgt men ervoor dat de gemeenten gelijkwaardig worden behandeld?
De burgemeester antwoordt dat een duidelijke folder wordt verspreid in iedere Laakdalse brievenbus
waarin dit allemaal staat uitgelegd. De vaccinatiestrategie ligt in handen van de hogere overheid. De
burgemeester gaat ervan uit dat de hogere overheid elke gemeente op dezelfde manier behandeld en
dat iedereen om de beurt aan bod komt. Burgers ontvangen een sms, een brief of een email waarin
de uitnodiging met datum staat vermeld. Het is aan de burger zelf om dit na te leven dan wel te
verplaatsen.

31.00.a

Interpellatie: Cadeaubonnen.

BESCHRIJVING
Raadslid Niels Vermeulen deelt mee dat N-VA in het voorjaar 2020 het idee heeft ingebracht om
iedere Laakdaller een cadeaubon te schenken. Dat is rond kerst gebeurd. Is dit geëvalueerd? Hoe is
dat gelopen? Zijn er onregelmatigheden naar boven gekomen? Hoeveel bonnen heeft het OCMW al
geschonken gekregen?
Schepen Jurgen Mensch bevestigt dat enkele maanden geleden de digitale cadeaubon is uitgerold. In
de voorbereiding werden de handelaars meerdere keren geïnformeerd over het hele systeem. Ook
werden twee digitale opleidingssessies gegeven. Uit de feedback blijkt dat het systeem zeer
gebruiksvriendelijk is. Ondertussen zijn circa 120 deelnemende handelaars geregistreerd op de
website Cadeaubon Laakdal Schenkt. Op de website staan de adressen van de aangesloten
handelaars, samen met links. De gemeente Laakdal heeft 16.311 digitale cadeaubonnen van € 10
geschonken aan de burgers. Tot dusver werd er voor € 5.790 bonnen geschonken aan het OCMW en
is reeds voor € 48.470 aan bonnen besteed bij de handelaars. Zo goed als alle handelaars die open
mogen zijn, hebben al bonnen ontwaard.
In antwoord op de vraag over de onregelmatigheden heeft de administratie gemeld dat vijf gezinnen
hebben aangegeven geen bon of een bon te weinig ontvangen te hebben. Dankzij het systeem kon
men dit vrij snel rechtzetten, door de oorspronkelijke bonnen te deactiveren en hen een nieuwe bon te
schenken. Bij het begin waren er natuurlijk wel vragen van handelaars over het inloggen en of zij nog
konden aansluiten. Dit werd snel opgelost en de schepen heeft samen met de dienst de indruk dat het
vrij vlot loopt. Verder is er nog één onregelmatigheid opgetreden met één bon. De schepen
concludeert dat het systeem goed werkt.

Raadslid Paul Mondelaers vraagt of die onregelmatigheid te maken heeft met de handelaar of met de
gebruiker.
Schepen Jurgen Mensch antwoordt dat dit te maken heeft met een gebruiker.

31.00.b

Interpellatie: OverKophuis.

BESCHRIJVING
Raadslid Paul Mondelaers interpelleert over het OverKophuis. Dat is een jeugdhuis waar men meer
aandacht besteedt aan mentale gezondheid, aan welbevinden. Momenteel zijn in Vlaanderen al een
vijftal OverKophuizen. Dit is blijkbaar een succes, want op korte termijn maakt men middelen vrij voor
elf nieuwe OverKophuizen. Elke regio, elke cluster van eerstelijnszones zou zo’n OverKophuis,
althans de subsidies kunnen bekomen. Laakdal kan zelf echter geen aanvrager zijn. Dit moet samen
met andere actoren worden gedaan. Daarnaast is het interessant dat men antennepunten binnen een
regio kan oprichten. De aanvraagperiode loopt tot eind volgende maand. Heeft het schepencollege
plannen hieromtrent? Is er interesse vanuit andere gemeenten in de regio?
Schepen Frank Sels vindt dit een interessant voorstel. De schepen zal het voorstel meegeven aan de
vertegenwoordiger in de eerstelijnszone. Daarnaast krijgt Laakdal in april in het Sociaal Huis een
nieuw iemand voor buurtgerichte zorg. Zij zal ook het mentale welvinden in een eventueel jeugdhuis
en een eventuele samenwerking in een OverKophuis kunnen bekijken om dan binnen de kaders van
het meerjarenplan eventueel acties te ondernemen.
Raadslid Caroline Janssens heeft ooit een OverKophuis bezocht in Genk, waar dit gekoppeld is aan
het jeugdhuis. Vlaanderen is dit vanwege het grote succes structureel gaan subsidiëren. Verder is het
inderdaad interessant voor Laakdal om eventueel een antennepunt te hebben, bijvoorbeeld in ‘t
Fortun.
De voorzitter sluit de openbare vergadering.

De voorzitter verklaart de zitting geheven om 21:20 uur.
Algemeen directeur
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