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DE GEMEENTERAAD VAN LAAKDAL
De voorzitter verklaart de zitting geopend om 20.00 uur.

01.01

Notulen voorgaande zitting.

BESCHRIJVING
Het betreft de notulen van 26 maart 2019.
BESLUIT
De notulen van 26 maart 2019 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 11
onthoudingen (Mondelaers Paul, Laermans Richard, Vankrunkelsven Willem, De Rop Ingrid, Van
Meijvis Louis, Van Thielen Lien, Williams Anja, Daems Leander, Janssens Caroline, Vermeulen Niels,
Helsen Jeroen).

02.01

Goedkeuring rekening 2018 Bureau Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS).

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context

Het Beheerscomité keurde in vergadering van 29 maart 2019 de rekening over het werkingsjaar 2018
goed. Op 29 maart 2019 werd de jaarrekening overgemaakt aan de gemeente.
Argumentatie
In het budget werd initieel een tussenkomst van alle gemeenten voorzien van € 106.170,01. Bij de
afrekening blijkt een tussenkomst van € 88.760,14 nodig te zijn.
Beknopte toelichting:
 kosten lager dan verwacht, met uitzondering van ICT kosten : vanaf 2018 rekent ICT-dienst
van Stad Geel alle kosten aan; dus niet enkel de hardware maar ook licenties, onderhoud ed..
Dit was niet voorzien in het budget dus er is een budgetverschuiving geweest.Er wordt nu ook
21% BTW aangerekend ( verplichting voor Stad).
 De uiteindelijke bijdrage van elke gemeente is kleiner dan het gebudgetteerde bedrag.
De gemeenteraad wordt verzocht bijgaande rekening 2018 goed te keuren.
JURIDISCH KADER
Artikel 3 van de statuten van de interlokale vereniging ‘Bureau GAS’ stelt dat : 'Het beheerscomité
stelt jaarlijks en uiterlijk op 31 maart de rekeningen van het voorgaande werkingsjaar vast en legt ze
binnen een termijn van 50 dagen na de vaststelling ervan ter goedkeuring voor aan de
gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. Na het verstrijken van een termijn van 50 dagen
vanaf de verzending ervan aan de voornoemde raden worden zij, zonder tegenbericht, geacht te zijn
goedgekeurd.'
FINANCIELE EN BELEIDSINFORMATIE
Het resultaat, zijnde het saldo van de gerealiseerde inkomsten en de aangerekende kosten van de
GAS-dienst, wordt verdeeld over de deelnemende gemeenten rekening houdend met hun
bevolkingscijfer.
Concreet betekent dit volgende verdeelsleutel conform de overeenkomst Interlokale Vereniging
Bureau GAS :
Bijdrage Geel :
Bijdrage Grobbendonk:
Bijdrage Herentals :
Bijdrage Herenthout:
Bijdrage Laakdal:
Bijdrage Meerhout:
Bijdrage Olen:
Bijdrage Vorselaar:
Bijdrage Balen
Bijdrage Dessel
Bijdrage Mol
Bijdrage Herselt
Bijdrage Hulshout
Bijdrage Westerlo
totaal

verdeelsleutel
15,69%
4,48%
11,09%
3,52%
6,34%
4,06%
4,90%
3,11%
8,86%
3,77%
14,41%
5,79%
4,10%
9,88%
100,00%

initieel budget 2018
16 656,37
4 757,63
11 774,32
3 739,35
6 730,91
4 315,16
5 198,40
3 302,40
9 413,34
4 000,08
15 301,35
6 135,41
4 354,65
10 490,64
106 170,01

afrekening 2018
13 922,68
3 976,79
9 841,89
3 125,64
5 626,22
3 606,94
4 345,22
2 760,40
7 868,40
3 343,57
12 790,05
5 143,49
3 639,95
8 768,89
88 760,14

verschil 2018
-2 733,69
-780,83
-1 932,43
-613,71
-1 104,70
-708,22
-853,18
-542,00
-1 544,94
-656,50
-2 511,30
-991,92
-714,70
-1 721,75
-17 409,87

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 4 onthoudingen (Mondelaers Paul,
Laermans Richard, Vankrunkelsven Willem, Van Thielen Lien).
Artikel 1
De rekening Bureau Gemeentelijke Administratieve Sancties voor het werkingsjaar 2018 wordt
goedgekeurd.
Artikel 2
Afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan het Bureau Gemeentelijke Administratieve
Sancties.

02.02

Retributiereglement op het gebruik van het openbaar domein voor kermisactiviteiten
tijdens de openbare kermissen.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
Het retributiereglement op het gebruik van het openbaar domein voor kermisactiviteiten tijdens de
openbare kermissen goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 februari 2013 en eindigend op 31
december 2018, wordt terug hernieuwd.
Argumentatie
Gezien de financiële toestand van de gemeente is het aangewezen om ten voordele van de gemeente
een retributie te vestigen voor het gebruik van het openbaar domein voor commerciële doeleinden.
Het bedrag van deze retributie wordt bepaald op basis van het totaal aantal ingenomen vierkante
meter standplaats.
Er wordt een minimumretributie per attractie opgelegd om de vaste kosten te dekken.
Omdat de grotere attracties in verhouding niet meer toezicht vragen dan de minder grote wordt er een
maximumretributie per standplaats gehanteerd.
JURIDISCH KADER
- de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van
openbare markten, gewijzigd bij wet van 4 juli 2005, van 20 juli 2006, 22 december 2009, 21 januari
2013 en decreet van 24 februari 2017 meer bepaald de artikelen 8 tot en met 10;

- het koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en organisatie van
ambulante activiteiten, meer bepaald de artikelen 23 tot en met 44, gewijzigd bij Besluit Vlaamse
Regering van 21 april 2017;
- het decreet over het Lokaal Bestuur.
FINANCIELE EN BELEIDSINFORMATIE
actie 2019140369 / raming 2019140648, budget 2019= 8.500EUR
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 11 onthoudingen (Mondelaers Paul, Laermans Richard,
Vankrunkelsven Willem, De Rop Ingrid, ,Van Meijvis Louis, Van Thielen Lien, Williams Anja, Daems
Leander, Janssens Caroline, Vermeulen Niels, Helsen Jeroen).
Artikel 1
Met ingang van heden en voor een termijn eindigend op 31 december 2019 wordt ten laste van
eenieder die voor de uitoefening van zijn handel of beroep gebruikt maakt van een standplaats voor
kermisattracties op de openbare kermissen, een retributie gevestigd van 1 EUR per vierkante meter
met een minimum van 50 EUR en een maximum van 150 EUR per attractie.
Artikel 2
De kermisattracties die gebruik wensen te maken van elektriciteit geleverd door de gemeentelijke
marktkasten betalen volgende retributie per periode van 72 uur volgens het aangevraagd vermogen:
 32 Amp 220 volt monofasig:
 32 Amp 380 volt driefasig:
 63 Amp 380 volt driefasig:

15 EUR
50 EUR
100 EUR

Meer dan 63 Ampère driefasig: kan niet geleverd worden door de gemeentelijke marktkast.
Zijn er meer aanvragen dan er aansluitingen beschikbaar zijn dan wordt de rangorde als volgt
opgemaakt:
Groep 1: worden het eerst aangesloten op de gemeentelijke marktkast: de attracties die in het
verleden reeds gebruik maakten van de gemeentelijke marktkast.
Groep 2: komen nadien aan de beurt: de attracties die in het verleden geen gebruik maakten van de
gemeentelijke marktkast en hiervan gebruik wensen te maken o.b.v. chronologische volgorde van
ontvangst van de aanvragen bij de dienst lokale economie en voor zover het aangevraagd vermogen
nog beschikbaar is in de gemeentelijke marktkast.
Artikel 3

Een bedrag gelijk aan de vermoedelijke retributie (inbegrepen het bedrag voor het stroomverbruik voor
de kermisattracties die aangeven dat ze van de gemeentelijke marktkast wensen gebruik te maken)
zal voor het in gebruik nemen der standplaats in bewaring gegeven worden bij de financieel directeur.
Artikel 4
Deze retributie is verschuldigd zonder dat de aanvrager aanspraak kan maken op enig onherroepelijk
recht van concessie of erfdienstbaarheid op het openbaar domein.

03.00.a

Stand van zaken project Capellebeemden.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
Er lijkt weinig beweging te zitten in het project Capellebeemden. Een vreemde situatie aangezien de
samenwerkingsovereenkomst met de Kleine Landeigendom Zuiderkempen cvba willens nillens
goedgekeurd diende te worden voor de gemeenteraadsverkiezingen (gemeenteraad 25 september).
BESLUIT
Raadslid Jeroen Helsen vraagt om een toelichting bij de stand van zaken.
Burgemeester Tine Gielis antwoordt dat Ils van Hove is gemandateerd aangezien zij lid is van de
Raad van Bestuur van de Kleine Landeigendom, bouwheer van dit complex.
Raadslid Ils Van Hove meldt dat op verzoek van de Kleine Landeigendom in september 2018 de
beheersovereenkomst is goedgekeurd, omdat er op dat moment stappen werden ondernomen om de
technieken uit te besteden en dit allemaal in een dossier op te nemen, omdat een deeldossier niet
goed scoorde op de markt en weinig kandidaten aantrok. De Kleine Landeigendom heeft verzocht om
schriftelijk te bevestigen dat op termijn een deel van het complex, de gemeenschapszaal, zou worden
aangekocht. Na het sluiten van de overeenkomsten is verder gewerkt met akoestische studies en
thermische onderzoeken en het uitvoeren van boringen en keuzes te maken in de toe te passen
technieken. Het betreft niet enkel het complex, maar ook de 50 woningen in de eerste fase in welke
plannen ook nog stappen gezet moeten worden. Het project zit nu in de eindfase en op 10 mei zal het
dossier worden overgedragen aan de gemeente zodat het eind mei geagendeerd kan worden voor de
gemeenteraad en de Raad van Bestuur. Daarna volgt een Europese aanbesteding. Volgens planning
wordt in september gegund en wordt in oktober gestart met de werkzaamheden. De jaarlijkse
budgetten zijn in de meerjarenplanning opgenomen.

03.00.b

Adviesraden.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
Laakdal kent verschillende adviesraden. Deze worden samengesteld door gebruikers, deskundige en
vertegenwoordigers uit de politiek. N-VA Laakdal staat achter de werking van de verschillende
adviesraden, voor en door de burgers. Normaal worden de adviesraden opgestart in het begin van de
legislatuur, tot onze grote spijt is hier nog geen nieuws rond.

BESLUIT
Raadslid Niels Vermeulen constateert dat de adviesraden bestaan uit gebruikers, deskundigen en
vertegenwoordigers van de politieke partijen. Normaal gesproken worden deze aan het begin van een
nieuwe legislatuur geformeerd. Wat is de stand van zaken van het oprichten van de adviesraden?
Burgemeester Tine Gielis antwoordt dat op dit moment een inventarisatie wordt uitgevoerd en er wordt
onderzoek gedaan naar de werkwijze en alternatieve vormen van inspraak. Tevens wordt een
participatiereglement voorbereid. Deze acties duren nog enige tijd, maar het doel is om zo snel
mogelijk een gezamenlijke oproep voor alle adviesraden te publiceren.
Raadslid Niels Vermeulen vindt het jammer dat dit nog niet gerealiseerd is, want hij is al een aantal
malen aangesproken door voormalige leden die een besluit afwachten.
Burgemeester Tine Gielis meldt dat per adviesraad in de statuten is bepaald of deze kan doorlopen
totdat er een nieuwe geïnstalleerd wordt. Een aantal adviesraden overlegt nog regelmatig. Het
voorstel voor de adviesraden en de commissies wordt zo snel mogelijk aan de gemeenteraad
voorgelegd, maar dat zal later zijn dan in mei.

05.01

Goedkeuring om beroep te doen op V-ICT-OR als opdrachtencentrale voor afname
van de raamovereenkomst 'Microsoftlicenties & aanvullende diensten'.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
De Vlaamse ICT Organisatie (V-ICT-OR) vzw heeft een raamcontract uitgeschreven voor leveringen
van Microsoft licenties en aanvullende diensten.
Deze leveringen zijn bestemd voor de Vlaamse ICT Organisatie en zijn leden (effectieve en
toegetreden leden).
Al deze leden kunnen de aangeboden leveringen en diensten aan dezelfde voorwaarden van het
raamcontract krijgen als V-ICT-OR. In dat geval worden de contracten rechtstreeks tussen de
dienstverlener en het desbetreffende lid afgesloten.
Argumentatie
Het directiecomité van de Vlaamse ICT Organisatie keurde op 17 december 2018 het bestek van de
overheidsopdracht voor de leveringen van Microsoft licenties en aanvullende diensten goed. Nadien
volgde op 17 december de principiële beslissing van het directiecomité van de Vlaamse ICT
Organisatie tot gunning via een mededingingsprocedure met onderhandeling van de
overheidsopdracht Microsoft licenties en aanvullende diensten.
We kunnen als toegetreden lid (collegebeslissing van 4 februari 2016) gebruik maken van dit
raamcontract waardoor:
 we zelf geen procedure moeten voeren, wat een besparing van tijd en geld oplevert,

 de prijzen door de schaalgrootte van de aanbesteding gunstiger zijn,
 we vrijblijvend kunnen deelnemen, aangezien de contracten geen exclusiviteit inhouden.
De gunning gebeurde aan Comparex bvba, dewelke ook de uitvoerder is in het raamcontract van
Cipal DV waar de gemeente Laakdal op intekende in maart 2017 (collegebeslissing van 09/03 en
goedkeuring door gemeenteraad op 28/03 - zie bijlagen); het is niet mogelijk om voor toetreding de
prijszetting binnen het raamcontract te bekijken.
JURIDISCH KADER
Artikel 2, 4° van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten
voor aanneming van werken, leveringen en diensten. V-ICT-OR treedt op als aanbestedende overheid
en handelt als aankoopcentrale of opdrachtencentrale binnen de context van voornoemde wetgeving.
FINANCIELE EN BELEIDSINFORMATIE
Toetreden tot de opdrachtencentrale is vrijblijvend en zonder afnameverplichting.
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) en 6 onthoudingen (Mondelaers Paul, Laermans Richard, Vankrunkelsven
Willem, De Rop Ingrid, Van Meijvis Louis, Van Thielen Lien).
Artikel 1
De gemeenteraad van Laakdal gaat akkoord met de toetreding van de gemeente tot de
opdrachtencentrale voor de levering van Microsoft licenties en aanvullende diensten van de Vlaamse
ICT Organisatie, die hiervoor een raamcontract heeft gesloten.
Artikel 2
De opdrachten in het kader van dit raamcontract worden binnen de looptijd van het raamcontract door
de gemeente Laakdal gegund aan Comparex bvba zonder de betrokkenheid en aansprakelijkheid van
de Vlaamse ICT Organisatie.

08.01

Onderhoud asfaltwegen - dienstjaar 2019. Goedkeuring lastvoorwaarden en
gunningswijze.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
In het kader van de opdracht '(U) Onderhoud asfaltwegen - Dienstjaar 2019' werd een bestek met nr.
2019-008 opgesteld door de Dienst Openbare werken.
Volgende straten komen in percelen aan bod:
- Norbertijnenstraat (inclusief aanleg voetpaden)

- Rode Laakstraat
- Blaardonk
- Rauwstraat
- Bennekensstraat
JURIDISCH KADER
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikel 56, betreffende de
bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen.
Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen.
Bestuursdecreet van 7 december 2018.
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341 betreffende
het bestuurlijk toezicht.
Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en
latere wijzigingen;
Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 36;
Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
Koninklijk Besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en
latere wijzigingen;
FINANCIELE EN BELEIDSINFORMATIE
2240007/GOI/0200/OW Algemeen Onderhoud - Gemeentewegen. (2019140102/2019140197) - Het
gunnen van een opdracht voor het uitvoeren van onderhoudswerken aan wegen.
2240007/GOI/0200/OW Algemeen Onderhoud - Fiets-en voetpaden (2019140129/2019140208) - Het
uitvoeren van de heraanleg van voetpaden.
Deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen:
* Perceel 1 (Asfaltering en heraanleg voetpaden Norbertijnenstraat), raming: € 142.423,40 excl. btw of
€ 172.332,31 incl. 21% btw;
* Perceel 2 (onderhoud asfaltwegen - Rode Laakstraat), raming: € 71.540,00 excl. btw of € 86.563,40
incl. 21% btw;
* Perceel 3 (Onderhoud asfaltwegen - Blaardonk), raming: € 40.240,00 excl. btw of € 48.690,40 incl.
21% btw;
* Perceel 4 (Onderhoud asfaltwegen - Paardsbossen), raming: € 2.800,00 excl. btw of € 3.388,00 incl.
21% btw;
* Perceel 5 (Onderhoud asfaltwegen - Rauwstraat), raming: € 7.899,00 excl. btw of € 9.557,79 incl.
21% btw;
* Perceel 6 (Onderhoud asfaltwegen - Bennekensstraat), raming: € 12.360,00 excl. btw of € 14.955,60
incl. 21% btw.

De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 277.262,40 excl. btw of € 335.487,50 incl.
21% btw (Btw medecontractant).
Indien uit de raadpleging van de mededinging zou blijken dat het voorziene budget wordt
overschreden, kan de opdracht toch toegewezen worden mits het college van burgemeester en
schepenen beslist de noodzakelijke verhoging van het betrokken krediet ter goedkeuring voor te
leggen aan de gemeenteraad bij de eerstvolgende budgetwijziging.
BESLUIT
met 15 stemmen voor (De Rop Ingrid, 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, Van Meijvis Louis, Van Thielen Lien, Williams Anja, Daems Leander,
Janssens Caroline, Vermeulen Niels, Helsen Jeroen).
Artikel 1
Het bestek met nr. 2019-008 en de raming voor de opdracht '(U) Onderhoud asfaltwegen - Dienstjaar
2019', opgesteld door de Dienst Openbare werken worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden
vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt
€ 277.262,40 excl. btw of € 335.487,50 incl. 21% btw (Btw medecontractant).
Artikel 2
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure
met voorafgaande bekendmaking.
Artikel 3
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.
Artikel 4
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2019, op budgetcodes
2240007/GOI/0200/OW (actie/raming 2019140102/2019140197) en 2240007/GOI/0200/OW
(actie/raming 2019140129/2019140208).
Artikel 5
Het krediet zal verhoogd worden bij de volgende budgetwijziging.
Artikel 6
Indien uit de raadpleging van de mededinging zou blijken dat het voorziene budget wordt
overschreden, kan de opdracht toch toegewezen worden mits het college van burgemeester en
schepenen beslist de noodzakelijke verhoging van het betrokken krediet ter goedkeuring voor te
leggen aan de gemeenteraad bij de eerstvolgende budgetwijziging.

09.00.a

Stilzwijgende geweigerde omgevingsvergunning 't Schanske.

BESCHRIJVING
Dit punt is als eerste besproken op de vergadering.
Aanleiding en Feitelijke context
Op 14/03/2019 heeft het CBS de omgevingsvergunning voor de nieuwbouw van ’t Schanske
stilzwijgend geweigerd. Waarom heeft het SC deze vergunning laten verlopen: Hoe moeten de
burgers verzet aantekenen? Waar en wanneer?
BESLUIT
Raadslid Willem Vankrunkelsven constateert dat op de bekendmaking vermeld staat dat op 16 maart
2019 de bouwvergunning stilzwijgend werd geweigerd, maar daarna staat vermeld dat de beslissing
kan worden ingezien tussen maart en april 2018. Hij vraagt een toelichting op deze tekst.
Burgemeester Tine Gielis meldt dat 2018 een schrijffout is, want dat moet 2019 zijn. De stilzwijgende
weigering is een formaliteit, omdat het traject in beraad is gehouden totdat er een definitieve
beslissing is genomen. Als wordt gekozen voor nieuwbouw, dan kan de vergunningsaanvraag vrij snel
worden afgedaan.
Raadslid Willem Vankrunkelsven vindt het beter om de vergunning te verlengen.
Burgemeester Tine Gielis erkent dat deze mogelijkheid ook bestaat, maar hier is niet voor gekozen om
te voorkomen dat er bepaalde verwachtingen werden gecreëerd.
Raadslid Willem Vankrunkelsven meent dat de burgers hiermee een slechte indruk hebben gekregen
en het lijkt erop dat het besluit voor het schooltje al genomen is. Dat is heel jammer.
Burgemeester Tine Gielis benadrukt dat er nog geen besluit genomen is. In de begroting is een groot
budget beschikbaar voor het gemeentelijk onderwijs, vooral in Veerle en Veerle-Heide. Zij betreurt het
dat wordt verondersteld dat de gemeente dit niet als prioriteit beschouwt.
Raadslid Richard Laermans gaat ervan uit dat er al een besluit genomen is want anders zou er wel
gekozen zijn om de bouwvergunning een jaar te verlengen. Het is duidelijk dat besloten is dat er geen
schooltje komt.
Burgemeester Tine Gielis meldt dat de subsidieaanvraag uiterlijk 15 september ingediend moet zijn.
Het gaat enkel om een formaliteit en de vergunning kan bij een positief besluit snel opnieuw
afgegeven worden.
Raadslid Richard Laermans is ervan overtuigd dat de periode tot 15 september te kort is om alle
documenten voor te bereiden en af te ronden. Het is duidelijk dat het college al besloten heeft om
geen schooltje te bouwen.
Raadslid Niels Vermeulen vraagt wanneer beslissing wordt genomen en waarom nog steeds gewacht
wordt met het nemen van het besluit.

Burgemeester Tine Gielis antwoordt dat het besluit voor 1 mei wordt genomen. De inspraakronde is
afgerond. Zij leest de tekst van de terugkoppeling aan de verschillende partijen (schoolteam, ouders,
O.V.S.G. en vakbond) voor.
Raadslid Niels Vermeulen refereert aan de oproep aan de gemeenteraad om draagvlak te verkrijgen,
maar tweemaal heeft men moeten vragen om inzage in de cijfers die na twee maanden uiteindelijk
verstrekt zijn. Er wordt veel mondeling meegedeeld maar er wordt niets schriftelijk vastgelegd.
Daarom bestaat er veel onduidelijkheid over het traject. Het bouwen van het schooltje wordt
ondersteund.
Raadslid Richard Laermans vraagt naar de mening van de fractieleiders CD&V en PROLaakdal over
deze casus.
Raadslid Nele Devoghel staat persoonlijk volledig achter de bijdrage van de burgemeester. Zij is
voorstander van kleinschalig onderwijs, maar er moet door het bestuur goed worden nagedacht over
deze grote investering met name gelet op de belangen van al de burgers.
Raadslid Stefaan Hoes stelt dat de school er voor hem persoonlijk ook mag komen.
Raadslid Richard Laermans concludeert dat de school niet gebouwd zal worden. ’t Schanske is
gedoemd te verdwijnen en dat is bedroevend.
Bob Nysmans merkt op dat ook in het vorige bestuur deze situatie al uitgebreid besproken is. Het
besluit of de investering verantwoord is, moet goed overwogen worden.
Raadslid Lien Van Thielen vraagt of er alternatieve oplossingen zijn afgewogen, bijvoorbeeld om geld
in te zamelen.
Raadslid Richard Laermans richt zich tot Bob Nysmans en constateert dat hij zich schromelijk vergist.
Er is pas ingegrepen toen het al te laat was.
Raadslid Jeroen Helsen meent dat een aantal zaken door elkaar wordt gehaald die niets te maken
hebben met de bouw van ’t Schanske. In 2014 is het voornemen tot de nieuwbouw al genomen, maar
hoe langer er werd gewacht, hoe kleiner de kans op realisatie werd.
Burgemeester Tine Gielis houdt vast aan de feiten. De subsidies komen pas in 2019 beschikbaar, dus
de nieuwbouw kon niet eerder gerealiseerd worden. Er is gekeken naar alternatieve locaties, zoals in
de blauwe zone tussen het park en het buurthuis waar de ruimtelijke inpassing goed zou kunnen
worden gerealiseerd. Om diverse redenen was dit traject niet succesvol. Uiteindelijk is voor de huidige
locatie gekozen, hoewel dit verkeerstechnisch niet de meest optimale omgeving is.
Raadslid Mondelaers constateert dat het met name gaat om een budgettair probleem, maar het is
belangrijk om in onderwijs te investeren. Er lopen andere projecten in de gemeente die
maatschappelijk minder relevant zijn.
De voorzitter sluit de beraadslagingen af.

09.00.b

Verdere appartementsbouw Smissestraat, Groot-Vorst.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
In het gedeelte van Smissestraat tussen Markt en Hospesstraat werden de laatste jaren verschillende
appartementsgebouwen opgericht. Op dit ogenblik is er een werf bezig naast de voormalige bakkerij
(11 appartementen). Op de hoek met de Kloosterstraat wordt een bouwproject aangekondigd (15
appartementen). Er loopt ook een aanvraag om de huidige apotheek te vervangen door 2
commerciële ruimtes en 14 appartementen. Er staan in dit deel van de Smissestraat nog leegstaande
panden en gronden te koop. Bewoners van deze en omliggende straten zijn bezorgd om de toename
van verkeer en de creatie van een street-corridor die een impact kan hebben op de luchtkwaliteit.

BESLUIT
Raadslid Paul Mondelaers heeft signalen ontvangen dat mensen zich zorgen maken over deze
ontwikkelingen met het oog op de leefbaarheid, luchtkwaliteit en verkeersafwikkeling. Er staat nog een
groot aantal projecten op stapel. In 2017 waren er in dit deel van de Smissestraat verhoogde waarden
stikstofdioxide (V.M.M.). Voorgesteld wordt om meer inspraak en voorlichting te organiseren dan
volgens de regels verplicht is.
Schepen Frank Sels merkt op dat in een eerdere fase van het traject inspraak mogelijk is geweest in
het kader van het R.U.P. Er wordt al extra ingezet op meer inspraakgelegenheden en het geven van
voorlichting. Ook wordt het openbare onderzoek herhaald in het kader van concrete projecten. Uit
onderzoeken blijkt dat de luchtkwaliteit in Laakdal goed is, maar er wordt een tweede meting
uitgevoerd. Hiervan worden de resultaten afgewacht. Hij stelt dat in het kader van een geldig R.U.P
het moeilijk is om weigeren te gunnen. Bovendien wat willen we in de toekomst in Laakdal? Hij
verwijst naar de visie van de Vlaamse Bouwmeester. Inspelen op nieuwe visie van eigentijds wonen
zal meegenomen worden in bestuursakkoord.

10.01

Reglement gebruik vrachtwagenparking op Steenweg op Meerhout.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
Vrachtwagenchauffeurs uit Laakdal die tijdens de nacht met hun voertuigen in de verschillende straten
van de dorpskernen stonden, hadden in het verleden de mogelijkheid om op de site van IOK
(Eindhoutseheide) te parkeren.

Argumentatie
Sinds de plaatsing van de windmolen hebben deze chauffeurs geen mogelijkheid meer om hun
voertuig op deze site te plaatsen, waarbij onze gemeente voor een perceel gezorgd heeft waarbij men
hun voertuig kan stallen.
In bijlage het voorstel van reglement in het kader van het gebruik van deze afgesloten parking, welke
toegankelijk is via een badgesysteem.
Doel is om onveilige situaties met geparkeerde vrachtwagens in de dorpskern op te lossen door hun
de mogelijkheid te bieden om op een afgesloten terrein hun voertuig te stallen.
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 4 onthoudingen (Mondelaers Paul,
Laermans Richard, Vankrunkelsven Willem, Van Thielen Lien).
Artikel 1
Het reglement aangaande gebruik van de vrachwagenparking voor vrachtwagens en bussen (hierna
voertuigen genoemd), is van toepassing op alle personen, gedomicilieerd en woonachtig te Laakdal,
die gebruik maken van de parking gelegen te Steenweg op Meerhout, naast woning nr. 35 zoals
aangeduid op plan in bijlage of de intentie hebben dit te doen (hierna: de gebruikers). Personen dien
niet in Laakdal gedomicilieerd en woonachtig zijn, krijgen geen toegang tot de parking.
Artikel 2
Het College van Burgemeester en Schepenen beslist autonoom over het verlenen van de toegang en
het gebruik van de vrachtwagenparking op basis van objectieve criteria zoals woonplaats,
gebruiksintensiteit, beschikbare ruimte, ...
Er zal daartoe een gebruiksovereenkomst worden afgesloten met de gebruiker en het transportbedrijf.
Artikel 3
De toegang tot de vrachtwagenparking wordt voorzien via een badgesysteem, welke wordt uitgereikt
door de gemeente Laakdal, na ondertekening van de bijhorende gebruiksovereenkomst door
gebruiker en transportbedrijf. Er wordt slechts één badge per gebruiker en per voertuig uitgereikt,
welke persoonlijk en niet overdraagbaar is naar derden.
Indien de gegevens van het voertuig en/of gebruiker om welke reden ook wijzigen, dient dit
voorafgaand via een nieuwe aanvraag ingediend te worden bij de gemeente Laakdal.
Artikel 4
Er zal aan de gebruiker een waarborg van 25 € worden gevraagd voor een uitgereikte badge.
De waarborg zal worden terug bezorgd aan de gebruiker indien de badge in goede staat terug wordt
ingeleverd bij de gemeente Laakdal.
In geval van verlies, diefstal of beschadiging van de badge, zal er geen teruggave zijn van de
waarborg. Bij aflevering van een nieuwe badge zal eveneens een nieuwe waarborg van 25 € worden
gevraagd.
Arikel 5
Het betreft een niet-bewaakte stallingsplaats. De gemeente Laakdal heeft dan ook geen
enkele verplichting van bewaarneming, bewaking of teruggave e.d. van het gestalde voertuig. Het
stallen van een voertuig gebeurt volledig op eigen risico.
De gemeente Laakdal is ook niet aansprakelijk ter vergoeding van eender welke schade die zou
plaatsvinden ten gevolge van de stalling, zoals daar onder andere zijn eventuele beschadigingen,
vernielingen, diefstal, aanrijding door (onbekende) derden of materialen, of overmacht, etc.
De gemeente Laakdal is evenmin aansprakelijk voor eigen schade veroorzaakt aan een derde door
een gestald voertuig. Voor zover als nodig zal de gebruiker de stalling, de gemeente Laakdal vrijwaren
voor sommen (hoofdsom, intresten, kosten en alle toebehoren) waartoe deze zou aangesproken
worden door derden ingevolge schade veroorzaakt door het gestald voertuig, wat de oorzaak er ook
van is.
De gebruiker zal tevens gehouden zijn de door hem of zijn aangestelde of eender welke persoon die
toegang heeft tot het gestalde voertuig, veroorzaakte schade aan de stallingsplaats te vergoeden.

Artikel 6
De voertuigen dienen gestald te worden zoals aangegeven op het bijgevoegd plan, zonder hierbij de
aankomst en/of het vertrek van andere voertuigen te hinderen, behoudens voorafgaande toestemming
om hiervan af te wijken. Het niet volgen van deze aanwijzingen kan leiden tot het ontzeggen van de
toegang tot de parking.
Trailers dienen steeds gekoppeld te zijn aan de trekker, het stallen van de trailer zonder trekker is niet
toegestaan en kan eveneens leiden tot het ontzeggen van de toegang tot de parking.
Artitkel 7
Voertuigen die langer dan 3 aaneengesloten weken stilstaan omwille van verlof, ziekt of welke andere
reden ook dienen op het terrein van de eigenaar/ firma geplaatst te worden en niet op de
vrachtwagenparking. Het niet volgen van deze aanwijzing kan leiden tot het ontzeggen van de
toegang tot de parking.
Artikel 8
Personen die een aanvraag indienen bij de gemeente Laakdal voor een standplaats op het terrein,
dienen deze effectief te gebruiken. Het niet volgen van deze aanwijzingen kan leiden tot het
ontzeggen van de toegang tot de parking.
Artikel 9
Gebruikers dienen alle nodige maatregelen te nemen om het milieu in de meest algemene zin te
respecteren. Dit wil bijvoorbeeld zeggen dat geen afval wordt achtergelaten op of in de omgeving van
deze vrachtwagenparking. Zo dient ook elke mogelijke verontreiniging te worden vermeden.
De gebruiker van de stalling is alleszins gehouden de saneringskosten ten gevolge van de door zijn
voertuig veroorzaakte verontreiniging te betalen.
Voor zover als nodig zal de gebruiker van de stalling de gemeente Laakdal vrijwaren voor de sommen
(hoofdsom, intresten, kosten en alle toebehoren) waartoe deze zou aangesproken worden door
derden ingevolge schade veroorzaakt door het gestalde voertuig, wat de oorzaak er ook van is.
Arikel 10
De gemeente Laakdal kan ten allen tijde een einde maken aan het toegangsrecht van de gebruiker
en bijgevolg de gebruiksovereenkomst stopzetten, zonder enige vorm van motivering en zonder enige
schadevergoeding verschuldigd te zijn.
Artikel 11
De gemeente Laakdal treedt op als aanspreekpunt voor de organisatie van deze parking, waarbij de
gebruiker als aanspreekpunt zal fungeren voor de transportfirma ( en haar aangestelden/
gemachtigden).

11.00.a

Studie Vlaamse Landmaatschappij.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
De Vlaamse Landmaatschappij publiceerde deze maand een inventarisatiestudie naar vleermuizen in
Laakdal, Herselt en Westerlo.
https://issuu.com/vlaanderen-be/docs/676a3481-6699-49ed-bfdf-3a0d71ca68e5/6?ff

In Laakdal werd onderzoek gedaan in Varendonk, Veerle-Heide en Trichelhoek. In de meer dan 100
blz. tellende studie worden aanbevelingen gedaan ter versterking van jachtgebieden, verblijfplaatsen,
vliegroutes en uitbreiding van bosgebied.
Er wordt onder meer gedacht aan een vleermuisvriendelijk lichtplan, extra vleermuiskasten, aanleg
van kleine landschapselementen.

BESLUIT
Raadslid Paul Mondelaers refereert aan de inventarisatiestudie naar vleermuizen in Laakdal, Westerlo
en Herselt. Hieruit is een aantal aanbevelingen naar voren gekomen, zoals het versterken van
jachtgebieden en verblijfplaatsen en landschaps- en ecologische verbindingen en
bosuitbreidingen. VLM heeft in het verleden al verbeteringen doorgevoerd. Voorgesteld wordt om
samen met VLM af te stemmen welke aanbevelingen de gemeente op zich dient te nemen.
Schepen Benny Smets meldt dat een aantal betrokken partners nu al actief zijn in Laakdal, Westerlo
en Herselt samen met VLM, het natuurpunt en landbouw om bepaalde hotspots te creëren voor
soorten die onder druk staan. De gemeente zal de uitvoering van plannen om de biodiversiteit en de
natuurwaarden in het Merodegebied te versterken, monitoren en hieraan meewerken.

13.00.a

Onderzoek mogelijkheden lancering EVapp en intekening te Laakdal.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
N-VA Laakdal heeft vorige legislatuur de vraag gesteld voor het voorzien van AED’s in onze
gemeente. De gemeente is hierin gevolgd en momenteel zijn reeds heel wat Laakdalse publieke
plaatsen voorzien van een AED. Maar graag willen we nog verder gaan. Momenteel is er het
EVappproject. De EV-app is een oproepsysteem dat bij een noodgeval zoals een hartaanval
vrijwilligers mobiliseert, die een opleiding reanimeren hebben gevolgd en die zich bij dit systeem
hebben geregistreerd. Het bestaat enerzijds uit een smartphone-applicatie, maar anderzijds is de
EVapp ook beschikbaar voor personen zonder smartphone. Zij krijgen dan een sms toegestuurd
indien er een hartstilstand plaatsvindt in de nabijheid van hun thuisadres.
Wat houdt dit systeem nu in:
Als er ergens een hartstilstand plaatsvindt en de 100/112-centrale wordt verwittigd, zal niet alleen de
klassieke nooddiensten (Ambulance en MUG) worden gemobiliseerd, maar zal het ook de EVappsysteem activeren. Via deze EVapp-applicatie worden nabije vrijwilligers opgeroepen. Als de
vrijwilliger de oproep aanvaardt, zal hij of zij via de ingebouwde GPS worden begeleid naar de locatie
van het noodgeval. Hij of zij kan de reanimatie dan starten en de tijd bufferen tot de urgentiediensten
activeren. Maar EV-app doet meer en bekijkt zo ook voor elke reanimatie of er een AED in de
nabijheid is en begeleidt hij de vrijwilliger tot bij het toestel.
Aangezien in België jaarlijks 11 000 mensen het slachtoffer worden van een hartstilstand en de
overlevingskansen van een persoon met een hartstilstand met 7 à10% slinken per minuut afwezige
hulp, kan dit systeem een zeer belangrijke rol spelen in de overlevingskansen.

BESLUIT
Raadslid Caroline Janssens constateert dat er momenteel een proefproject loopt voor de EV-app
waarmee naast de hulpdiensten ook burgers in de omgeving van iemand die hartproblemen krijgt,
worden opgeroepen om een reanimatie uit te voeren. Zij verzoekt het college onderzoek te doen naar
de evaluatie en naar de mogelijkheid om deel te nemen aan dit project.
Schepen Jurgen Mensch meldt dat deze app in 2017 is gelanceerd in Hoogstraten en ook Leuven
maakt hier gebruik van. Hij stelt voor eerst bij Hoogstraten en Leuven informatie te verzamelen
alvorens hierop in te tekenen, omdat er nog veel vragen zijn.

13.00.b

Huisnummers.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
N-VA Laakdal stelt vast dat de nummering in bepaalde straten niet logisch is. De Lange Blok is hier
een voorbeeld van. We stelden vast dat ook de hulpdiensten hier problemen ondervinden. N-VA
Laakdal bracht in het verleden al het idee van de reflecterende huisnummers naar de gemeenteraad.
BESLUIT
Raadslid Niels Vermeulen heeft klachten ontvangen van bewoners van de Lange Blok dat de
huisnummering niet logisch is en dat heeft recent tot problemen geleid omdat een ambulance het
juiste huisnummer niet kon vinden. Wat wordt hieraan gedaan?
Burgemeester Tine Gielis meldt dat wordt overwogen om ook in Laakdal reflecterende huisnummers
te introduceren, maar dit vindt gefaseerd plaats en gekoppeld aan het hernummeren van de huizen.
Dit voornemen is opgenomen in de meerjarenplanning en het bestuursakkoord.

14.01

Goedkeuring opdrachtverklaring lokale diensteneconomie IN-Z.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
Uit de evaluatie van het eTuktukproject 2018 tussen gemeente Laakdal, IN-Z en Kempens Landschap
bleek dat er meer coördinatie nodig is van het verhuurpunt. Dit zijn enerzijds praktische zaken zoals
de aankoop van materialen, maar ook het overzicht behouden van boekingen, opvolgen van
herstellingen, opvolgen van betalingen via bancontact... Dit werd in 2018 opgevolgd door de
gemeente en Kempens Landschap maar aangezien het verhuurpunt vooral een hoge bezetting heeft
tijdens weekends moeten de medewerkers van zowel Kempens Landschap als gemeente ook tijdens
weekends beschikbaar zijn voor vragen/oplossen van problemen. Dit was een groot deel
klachtenbehandeling, maar ook elektriciteitsproblemen, internetproblemen, gebruik bancontact, panne
eTuktuks (en hoe dit te communiceren naar de klanten), vragen van klanten waarop in de FAQ geen
antwoord op voorzien is. Uit het seizoen van 2018 bleek dat de werknemers van IN-Z voor deze zaken
de gemeente/ Kempens Landschap contacteren als projectcoördinator. Er werd met IN-Z nagegaan
op welke manier dit opgevangen kan worden, hiervoor wordt een werkplekbeheerder voorgesteld en is
het nodig om de opdrachtverklaring met IN-Z te vernieuwen. Na het verhuurseizoen in 2019 wordt
deze overeenkomst opnieuw geëvalueerd zodat deze zo goed mogelijk aansluit bij het project.

Argumentatie
IN-Z kadert binnen een lokale diensteneconomie - dit is een andere werkvorm dan een
maatwerkbedrijf zoals o.a. De Sprong. De lokale diensteneconomie omvat profielen die groeien naar
reguliere economie - zij hebben dus wel een aantal basisvaardigheden, maar nog niet genoeg om te
werken in het gewone circuit. Uit de ervaring van 2018 blijkt dat de doelgroepmedewerkers een vast
aanspreekpunt nodig hebben, dit wordt opgenomen door de werkplekbeheerder.
De projectcoördinatie behoort tot Kempens Landschap en de gemeente. Het huidige contract met IN-Z
omvat de doelgroepmedewerkers, maar geen projectcoördinatie. Hierin zit wel de begeleiding van de
werknemers vervat, maar deze begeleiding richt zich op de ontwikkeling van de medewerkers (om te
groeien naar reguliere economie). Een voorbeeld hiervan is leren werken met de computer zodat ze
het boekingsprogramma kunnen gebruiken - hoe communiceren met klanten,… De begeleiding richt
zich niet op het project (bijvoorbeeld contact opnemen met de bank indien er een moeilijk probleem is
met de bancontact dat de medewerkers niet kunnen oplossen, bij een panne bepalen op welke manier
de klacht van de klant behandeld kan worden,…).
IN-Z kan dat deel van de projectcoördinatie opnemen in de vorm van een werkplekbeheerder (0,2
VTE). Aangezien dit een profiel is dat zelfstandig kan werken, is deze kost hoger (9000 euro op
jaarbasis). Het aantal doelgroepmedewerkers wordt gereduceerd tot 1,6 VTE om de bijkomende kost
voor deze werkplekbeheerder op te vangen. Deze 1,6 VTE is nog nodig om de openingsuren van het
verhuurpunt op te vangen. Dit betekent dat er tijdens het verhuurseizoen meer uren gepresteerd
worden, in de winterperiode zullen er minder uren gepresteerd worden door de medewerkers van INZ.
JURIDISCH KADER
Decreet Lokaal Bestuur
Decreet van 22 november 2013 betreffende de Lokale Diensteneconomie
Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet Lokale Diensteneconomie
Besluit 2012/21/EU van de Europese Commissie van 20 december 2011 betreffende de toepassing
van artikel 106, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op staatssteun in
de vorm van compensatie voor de openbare dienst, verleend aan bepaalde met het beheer van
diensten van algemeen economisch belang belaste ondernemingen
FINANCIELE EN BELEIDSINFORMATIE
Het lokale bestuur cofinanciert op jaarbasis maximum 1,6 VTE doelgroepwerknemer(s) aan een
maximum totaal jaarbudget van 24.000 euro en 0,2 VTE werkplekbeheerder gedurende het seizoen
van de E-TukTuks (30 weken) aan een maximum totaal jaarbudget van 9.000 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) 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).

Van Thielen Lien heeft de zitting verlaten.
Enig artikel
De Gemeenteraad verleent goedkeuring aan de opdrachtverklaring lokale diensteneconomie IN-Z.

20.01

IOK. Uitnodiging voor de algemene vergadering van 21 mei 2019. Vaststelling van
het mandaat van de aangeduide gemeentelijke vertegenwoordiger.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
Gelet op de statuten van IOK;
Overwegende dat de agenda van de algemene vergadering van 21 mei 2019 volgende agendapunten
bevat:
1.
2.
3.
4.
5.

Goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2018
Verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar 2018
Resultaatsbestemming 2018
Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2018, afgesloten per 31 december 2018
Kwijting te geven afzonderlijk aan de bestuurders en commissaris-revisor over de uitoefening
van hun mandaat in 2018
6. Varia
Overwegende dat de raad kennis neemt van de uitnodiging met toelichtende nota (als bijlage) d.d.
29 maart 2019 ter voorbereiding van de algemene vergadering IOK van
21 mei 2019;
Overwegende dat de raad kennis neemt van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar
2018;
Overwegende dat de raad kennis neemt van de jaarrekening over het boekjaar 2018, houdende de
balans, de resultatenrekening en het voorstel van bestemming van het resultaat evenals de ter zake
vereiste wettelijke toelichtingen;
Overwegende dat de raad kennis neemt van het verslag van de commissaris-revisor;
Overwegende dat goedkeuring kan worden gegeven aan het jaarverslag, de jaarrekening met inbegrip
van de resultaatsbestemming die het voorwerp uitmaken van de klassieke jaarvergadering;
Overwegende dat om die reden kwijting kan worden gegeven afzonderlijk aan de bestuurders en de
commissaris-revisor voor de uitoefening van hun mandaat in 2018;
JURIDISCH KADER
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur;

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) en 5 onthoudingen (Mondelaers Paul, Laermans Richard, Vankrunkelsven
Willem, De Rop Ingrid, Van Meijvis Louis).
Artikel 1
Goedkeuring te verlenen aan het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2018.
Artikel 2
Goedkeuring te verlenen aan de jaarrekening over het boekjaar 2018, afgesloten per 31 december
2018, houdende de balans, de resultatenrekening en het voorstel van bestemming van het resultaat
evenals de ter zake vereiste wettelijke toelichtingen.
Artikel 3
Goedkeuring te verlenen aan de kwijting, afzonderlijk aan de bestuurders en de commissaris-revisor
voor de uitoefening van hun mandaat in 2018.
Artikel 4
Bovenstaande besluitvorming bepaalt het mandaat van de volmachtdrager van de algemene
vergadering.

20.02

IOK Afvalbeheer. Uitnodiging voor de algemene vergadering van 21 mei 2019.
Vaststelling van het mandaat van de aangeduide gemeentelijke vertegenwoordiger.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
Gelet op de statuten van IOK Afvalbeheer;
Overwegende dat de agenda van de algemene vergadering van 21 mei 2019 volgende agendapunten
bevat:
1.
2.
3.
4.
5.

Goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2018
Verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar 2018
Resultaatsbestemming 2018
Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2018, afgesloten per 31 december 2018
Kwijting te geven afzonderlijk aan de bestuurders en commissaris-revisor over de uitoefening
van hun mandaat in 2018
6. Varia

Overwegende dat de gemeenteraad kennis neemt van de uitnodiging met toelichtende nota (als
bijlage) d.d. 29 maart 2019 ter voorbereiding van de algemene vergadering IOK Afvalbeheer van
19 mei 2019;
Overwegende dat de gemeenteraad kennis neemt van het verslag van de raad van bestuur over het
boekjaar 2018;
Overwegende dat de gemeenteraad kennis neemt van de jaarrekening over het boekjaar 2018,
houdende de balans, de resultatenrekening en het voorstel van bestemming van het resultaat evenals
de ter zake vereiste wettelijke toelichtingen;
Overwegende dat de gemeenteraad kennis neemt van het verslag van de commissaris-revisor;
Overwegende dat goedkeuring kan worden gegeven aan het jaarverslag, de jaarrekening met inbegrip
van de resultaatsbestemming die het voorwerp uitmaken van de klassieke jaarvergadering;
Overwegende dat om die reden kwijting kan worden gegeven afzonderlijk aan de bestuurders en de
commissaris-revisor voor de uitoefening van hun mandaat in 2018;
JURIDISCH KADER
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur;
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) en 5 onthoudingen (Mondelaers Paul, Laermans Richard, Vankrunkelsven
Willem, De Rop Ingrid, Van Meijvis Louis).
Artikel 1
Goedkeuring te verlenen aan het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2018.
Artikel 2
Goedkeuring te verlenen aan de jaarrekening over het boekjaar 2018, afgesloten per 31 december
2018, houdende de balans, de resultatenrekening en het voorstel van bestemming van het resultaat
evenals de ter zake vereiste wettelijke toelichtingen.
Artikel 3
Goedkeuring te verlenen aan de kwijting, afzonderlijk aan de bestuurders en de commissaris-revisor
voor de uitoefening van hun mandaat in 2018.
Artikel 4

Bovenstaande besluitvorming bepaalt het mandaat van de volmachtdrager van de algemene
vergadering.

20.03

Fluvius Opdrachthoudende Vereniging. Uitnodiging algemene vergadering van 23
mei 2019. Vaststellen van het mandaat van de aangeduide vertegenwoordiger.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
Gelet op het feit dat de gemeente Laakdal aangesloten is bij Fluvius Opdrachthoudende Vereniging;
Gelet op het feit dat de gemeente Laakdal per aangetekend schrijven van 4 april 2019 werd
opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Fluvius
Opdrachthoudende Vereniging die op 23 mei 2019 plaatsheeft te Affligem met als agenda;
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kennisneming van het verslag van de Raad van Bestuur en van de Commissaris.
Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2018.
Kennisneming van het jaarverslag over het boekjaar 2018.
Verlenen van afzonderlijke kwijting aan de bestuurders en aan de Commissaris.
Statutaire benoemingen.
Statutaire mededelingen.

JURIDISCH KADER
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur;
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) en 5 onthoudingen (Mondelaers Paul, Laermans Richard, Vankrunkelsven
Willem, De Rop Ingrid, Van Meijvis Louis).
Artikel 1
Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering tevens jaarvergadering van
Fluvius Opdrachthoudende Vereniging d.d. 23 mei 2019 met als agendapunten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kennisneming van het verslag van de Raad van Bestuur en van de Commissaris.
Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2018.
Kennisneming van het jaarverslag over het boekjaar 2018.
Verlenen van afzonderlijke kwijting aan de bestuurders en aan de Commissaris.
Statutaire benoemingen.
Statutaire mededelingen.

Artikel 2

De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering tevens
jaarvergadering van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging op 23 mei 2019, op te dragen zijn/haar
stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake
voormelde artikelen.
Artikel 3
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van
voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan Fluvius
Opdrachthoudende Vereniging, ter attentie van het secretariaat, p/a Brusselsesteenweg 199 te 9090
Melle.

20.04

Zonnige Kempen. Voordracht van een kandidaat lid voor de Raad van Bestuur.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
Omwille van de genderproblematiek, dient de gemeente Laakdal een bijkomend kandidaat lid voor de
raad van bestuur van de Zonnige Kempen voor te dragen.
Gelet op de statuten van ' Zonnige Kempen CVBA';
Overwegende dat ingevolge de vernieuwing van de gemeenteraden de bestuursorganen van '
Zonnige Kempen CVBA ' opnieuw dienen te worden samengesteld;
Overwegende dat ingevolge de voormelde statuten de gemeente Laakdal als vennoot een
afgevaardigde als lid van de raad van bestuur van ' Zonnige Kempen CVBA' kan voordragen;
JURIDISCH KADER
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur;
BESLUIT
Gaat over tot de geheime stemming
- 23 raadsleden nemen deel aan de stemming
- er worden 19 ja-stemmen geteld
- er worden 4 onthoudingen geteld
Gelet op het resultaat van de geheime stemming;
Artikel 1

Voor te dragen als kandidaat lid voor de Raad van Bestuur bij 'Zonnige Kempen CVBA', Grote Markt
39 te 2260 Westerlo: Frank Sels en Gerda Broeckx.
Artikel 2
Dit besluit onverwijld over te maken aan 'Zonnige Kempen CVBA ', Grote Markt 39 te 2260 Westerlo.

De voorzitter verklaart de zitting geheven om 22.20 uur.
Adjunct algemeen directeur

Voorzitter

Hans Ghoos

Ils Van Hove

