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OPENBARE ZITTING

00.01

Bekrachtiging besluit van de burgemeester van 10 juni 2020 houdende virtuele
vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn en de gemeenteraad van 23
juni 2020.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
Naar aanleiding van COVID-19 zijn er richtlijnen uitgevaardigd die fysiek vergaderen afraden.
In deze omstandigheden kan de burgemeester een besluit uitvaardigen voor de organisatie van de
vergaderingen van de lokale bestuursorganen.
Bij besluit van 10 juni 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 bestuursorganen zijn af te raden, dit kan enkel in uitzonderlijke gevallen
nog de werkwijze zijn (richtlijnen Agentschap Binnenlands Bestuur).
Virtuele of digitale vergaderingen genieten tijdens de federale fase de voorrang. In de huidige
omstandigheden is een fysieke bijeenkomst van 25 personen niet opportuun, zeker niet in de raadzaal
die daarvoor veel te beperkt is om voldoende de regels van hygiëne en social distancing te kunnen
waarborgen. Omwille van dezelfde reden is het aangeraden om geen publiek in de raadzaal toe te
laten.
Er bestaan voldoende mogelijkheden om op een virtuele/digitale manier de vergaderingen te
organiseren.
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.
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 juni 2020.
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), 1 stem tegen (Laermans Richard) en
3 onthoudingen (Vankrunkelsven Willem, De Rop Ingrid, Van Meijvis Louis).
Artikel 1
De gemeenteraad gaat akkoord met en bekrachtigt het besluit van de burgemeester van 10 juni 2020
houdende het virtueel vergaderen van de raad voor maatschappelijk welzijn en de gemeenteraad van
23 juni 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 26 mei 2020.
BESLUIT
Enig artikel
De notulen van 26 mei 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).

03.01

Goedkeuring ondersteuningsmaatregelen Corona.

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.
Meerdere ondernemers en verenigingen werden verplicht om hun activiteiten stop te zetten en/of zien
in deze tijd hun inkomsten sterk teruglopen.
Ook onze bibliotheek werd gesloten voor fysieke ontleningen.
De Vlaamse Regering roept de lokale besturen op om erover te waken dat de belastingplichtigen op
hun grondgebied minder belastingen moeten betalen op activiteiten waarop ze door de crisis
financieel al zwaar inleveren. De gemeenteraad kan zijn belastingreglementen aanpassen om de
belastingdruk te reduceren. Hij kan hiertoe o.a. vrijstellingen of tariefverminderingen toekennen,
eventueel voor een beperkte duur. De gemeenteraad kan zijn maatregelen beperken tot welbepaalde
belastingen, bepaalde groepen van belastingplichtigen (bijvoorbeeld de ondernemers in de gemeente)
en begrenzen in de tijd (bijvoorbeeld gedurende de periode van civiele noodsituatie zoals uitgeroepen
door de Vlaamse Regering).
Argumentatie
Heel wat ondernemers op het grondgebied kampen door de quarantainemaatregelen
met omzetverliezen.

Ambulante handelaars met abonnement konden hun gewone standplaats niet innemen door de
opgelegde maatregelen.
De normale werking van de bibliotheek werd verstoord. Binnengebrachte boeken konden niet dadelijk
verwerkt worden en er werd noodgedwongen voor alle ontleningen overgeschakeld op dienstverlening
op reservatie.
De uitbaters van onze concessies en sportclubs werden verplicht hun activiteiten stop te zetten. Ook
andere verenigingen kunnen tijdelijk geen gebruik maken van de lokalen die ze van ons huren.
Door de corona-crisis is het niet mogelijk voor onze verenigingen uit de sectoren jeugd, sport en
cultuur om op dezelfde manier als voorheen punten te behalen voor het toekennen van subsidies. Het
is aangewezen deze verenigingen tegemoet te komen door het versoepelen van de voorwaarden en
formaliteiten voor het verkrijgen van de werkingssubsidies in 2020.
De gemeente acht het wenselijk een waardebon van 10 euro aan de Laakdalse inwoners te geven, ter
ondersteuning van de lokale economie.
Met dit besluit, op voorstel van het college van burgemeester en schepenen, komt de gemeente
tegemoet aan de oproep van de Vlaamse Regering om de lokale belastingreglementen te herzien
opdat de belastingplichtigen op het grondgebied minder belastingen moeten betalen op activiteiten
waarop ze door de crisis financieel al zwaar inleveren.
Een ruimere situering en verantwoording van de voorgestelde ondersteuningsmaatregelen voor de
Laakdalse ondernemers, handelaars, verenigingen en burgers in het algemeen, kan u lezen in het
document in bijlage.
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.
 Besluit van 17/12/2019 van de gemeenteraad tot vaststelling van de gemeentebelasting op
motoren.
 Besluit van 17/12/2019 van de gemeenteraad tot vaststelling van het retributiereglement op
het gebruik van het openbaar domein voor ambulante activiteiten.
 Besluit van 17/12/2019 van de gemeenteraad tot vaststelling van het retributiereglement op
het gebruik van de gemeentelijke bibliotheek.
 Besluit van 26/11/2019 van de gemeenteraad tot vaststelling van het reglement betreffende
de gemeentelijke cadeaubon.
 Besluit van 22/04/2008 van de gemeenteraad tot vaststelling van het reglement betreffende
de erkenning en subsidiëring van het jeugdwerk.

 Besluit van 25/01/2011 van de gemeenteraad tot vaststelling subsidiereglement 'kwaliteit en
kwantiteit in de Laakdalse sportclubs'.
 Besluit van 25/01/2011 van de gemeenteraad tot vaststelling van
het impulssubsidiereglement 'verhoging van de sportkwalificatie van de jeugdsportbegeleiders
en de jeugdsportcoördinatoren in de sportverenigingen'.
 Besluit van 23/09/2014 van de gemeenteraad tot vaststelling van het subsidiereglement socioculturele en culturele verenigingen Laakdal.
 Besluit van 23/05/2017 van de gemeenteraad tot wijziging van het gemeentelijk reglement op
het ter beschikking stellen van gemeentelijke materialen.
 Besluit van 17/12/2019 van de gemeenteraad tot vaststelling van het retributiereglement op
het ter beschikking stellen van gemeentelijke materialen.
 De lopende concessieovereenkomst, huurovereenkomsten sportterreinen en
gebruiksovereenkomsten gebouwen.
FINANCIELE EN BELEIDSINFORMATIE
De financiën van de gemeente kunnen de tijdelijke minderontvangsten en uitgaven door deze
tegemoetkomingen opvangen.
Een inschatting van de globale financiële impact van corona op de gemeentelijke financiën in 2020, en
van de ondersteuningsmaatregelen opgenomen in dit besluit, kan u terugvinden in het document in
bijlage.
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).
Artikel 1
In artikel 11 van het gemeenteraadsbesluit van 17/12/2019 tot vaststelling van de gemeentebelasting
op motoren, wordt een tweede lid ingevoegd: 'In afwijking van het voorgaande lid wordt voor het
aanslagjaar 2020 een vrijstelling verleend voor elke belastingplichtige ten belope van 80 kW'.
Artikel 2
In artikel 2 van het gemeenteraadsbesluit van 17/12/2019 tot vaststelling van het retributiereglement
op het gebruik van het openbaar domein voor ambulante activiteiten, wordt een tweede lid
ingevoegd: 'Voor het kalenderjaar 2020 wordt voor de abonnementen die afgesloten zijn voor 3 mei
2020, zowel voor die voor zes maanden als die op jaarbasis, een vermindering op het forfaitaire
bedrag verleend van 50 euro'.
In artikel 4 van het genoemde gemeenteraadsbesluit van 17/12/2019 tot vaststelling van
het retributiereglement op het gebruik van het openbaar domein voor ambulante activiteiten, wordt
een tweede lid ingevoegd: 'Voor het kalenderjaar 2020 wordt voor de abonnementen die afgesloten
zijn voor 3 mei 2020, zowel voor die voor zes maanden als die op jaarbasis, een vermindering op het
forfaitaire bedrag verleend van 70 euro'.
Artikel 3

In het gemeenteraadsbesluit van 17/12/2019 tot vaststelling van het retributiereglement op het
gebruik van de gemeentelijke bibliotheek, wordt een tweede artikel toegevoegd: 'Voor de periode
van 15/03/2020 tot 25/05/2020 wordt kwijtschelding verleend van de vergoedingen voor het
reserveren van documenten en de vergoedingen voor het overschrijding van de
terbeschikkingstellingstermijn'.
Artikel 4
Aan volgende concessionarissen, huurders van sportterreinen en gebruikers van gebouwen
wordt voor het jaar 2020 een huurvermindering van 3 maanden toegestaan. Indien er maandelijks
huur moet betaald worden, is de vermindering gelijk aan het huurbedrag voor de maanden maart, april
en mei. Indien het gaat om een jaarlijks te betalen bedrag wordt een vermindering gegeven van 3/12e
van de jaarlijkse huur (na indexatie en verrekening van gedane investeringskosten, indien van
toepassing).
onroerend goed

huurder / gebruiker / concessionaris

Voetbalterreinen De Vloed

Excelsior Vorst

Voetbalterrein Rauwstraat

VV Laakdal

Voetbalterrein Groot-Vorst

VV Laakdal

Voetbalterreinen Kapelleberg

F.C. Netezonen

Tennisterreinen De Vloed

T.C. Laakdal

Hondenclub Lindestraat

De Trouwe Vriend

Rugbyterrein De Vloed
Voetbalterrein De Vloed

Rugbyclub Laakdal

Terrein HondenClubKwade Plas

Kringgroep Veerle

Sportinfrastructuur Beustereind

Kon.handboogver. Nooit Volleerd

Judolokaal Eindhout

Judoclub Samurai

Oud gemeentehuis varendonk

Rode Kruis

Oud gemeentehuis Vorst

L.W.G.H.

Buurthuis

Geert Van Herck

Druivenrank

Geert Van Herck

Cafetaria Sporthal

Karel Goos

Oud gemeentehuis Eindhout

Van Dyck Projects

Artikel 5
In het gemeenteraadsbesluit van 22/04/2008 tot vaststelling van het reglement betreffende de
erkenning en subsidiëring van het jeugdwerk wordt een artikel 36 ingevoegd :
'Wat de algemene subsidie voor het jeugdwerk betreft moet voor het jaar 2020 niet voldaan worden
aan de voorwaarden en formaliteiten beschreven in artikelen 9 tot en met 15, in artikel 30 en in artikel
32 van onderhavig reglement. Uitzonderlijk moet slechts een vereenvoudigd dossier worden
ingediend, bestaande uit contactgegevens en bankgegevens van de vereniging.
De verdeling van de subsidie zal gebeuren rekening houdende met volgende parameters : voor
verenigingen die minimaal één jaar bestaan, wordt berekend welk bedrag zij gemiddeld ontvangen
hebben aan subsidies de voorbije 5 jaar. Indien de vereniging minder dan vijf jaar bestaat,
wordt berekend welk bedrag ze gemiddeld heeft ontvangen over het aantal jaren van bestaan.

Iedere vereniging ontvangt voor werkjaar 2020 een percentage van de totale
subsidiepot, overeenstemmend met het perentage van zijn genoemde gemiddelde subsidie in het
totaal van de berekende gemiddelde subsidies.'
Artikel 6
In het gemeenteraadsbesluit 25/01/2011 tot vaststelling subsidiereglement 'kwaliteit en kwantiteit
in de Laakdalse sportclubs' wordt een artikel 12 ingevoegd :
'Voor het werkjaar 2020 (01 september 2019- 31 augustus 2020) moet niet voldaan worden aan de
hogergenoemde voorwaarden en formaliteiten. Uitzonderlijk moet slechts een vereenvoudigd dossier
worden ingediend, bestaande uit contactgegevens en bankgegevens van de vereniging.
De verdeling van de subsidie zal gebeuren rekening houdende met volgende parameters : voor
verenigingen die minimaal één jaar bestaan, wordt berekend welk bedrag zij gemiddeld ontvangen
hebben aan subsidies de voorbije 5 jaar. Indien de vereniging minder dan vijf jaar bestaat,
wordt berekend welk bedrag ze gemiddeld heeft ontvangen over het aantal jaren van bestaan.
Iedere vereniging ontvangt voor werkjaar 2020 een percentage van de totale
subsidiepot, overeenstemmend met het perentage van zijn genoemde gemiddelde subsidie in het
totaal van de berekende gemiddelde subsidies.'
Artikel 7
In het gemeenteraadsbesluit van 25/01/2011 tot vaststelling van het impulssubsidiereglement
'verhoging van de sportkwalificatie van de jeugdsportbegeleiders en de
jeugdsportcoördinatoren in de sportverenigingen' wordt een artikel 14 ingevoegd :
'Voor het werkjaar 2020 (01 september 2019- 31 augustus 2020) moet niet voldaan worden aan de
hogergenoemde voorwaarden en formaliteiten. Uitzonderlijk moet slechts een vereenvoudigd dossier
worden ingediend, bestaande uit contactgegevens en bankgegevens van de vereniging.
De verdeling van de subsidie zal gebeuren rekening houdende met volgende parameters : voor
verenigingen die minimaal één jaar bestaan, wordt berekend welk bedrag zij gemiddeld ontvangen
hebben aan subsidies de voorbije 5 jaar. Indien de vereniging minder dan vijf jaar bestaat,
wordt berekend welk bedrag ze gemiddeld heeft ontvangen over het aantal jaren van bestaan.
Iedere vereniging ontvangt voor werkjaar 2020 een percentage van de totale
subsidiepot, overeenstemmend met het perentage van zijn genoemde gemiddelde subsidie in het
totaal van de berekende gemiddelde subsidies.'
Artikel 8
In het gemeenteraadsbesluit van 23/09/2014 tot vaststelling van het subsidiereglement socioculturele en culturele verenigingen Laakdal wordt een artikel 15 toegevoegd :
' Voor het werkjaar 2020 (01 september 2019- 31 augustus 2020) moet niet voldaan worden aan de
hogergenoemde voorwaarden en formaliteiten. Uitzonderlijk moet slechts een vereenvoudigd dossier
worden ingediend, bestaande uit contactgegevens en bankgegevens van de vereniging.

De verdeling van de subsidie zal gebeuren rekening houdende met volgende parameters : voor
verenigingen die minimaal één jaar bestaan, wordt berekend welk bedrag zij gemiddeld ontvangen
hebben aan subsidies de voorbije 5 jaar. Indien de vereniging minder dan vijf jaar bestaat,
wordt berekend welk bedrag ze gemiddeld heeft ontvangen over het aantal jaren van bestaan.
Iedere vereniging ontvangt voor werkjaar 2020 een percentage van de totale
subsidiepot, overeenstemmend met het perentage van zijn genoemde gemiddelde subsidie in het
totaal van de berekende gemiddelde subsidies.'
Artikel 9
In de tabel in artikel 2 van het gemeenteraadsbesluit van 17/12/2019 tot vaststelling van
het retributiereglement op het ter beschikking stellen van gemeentelijke materialen wordt, onder
de rubriek 'MATERIALEN DOOR DE GEMEENTE TER BESCHIKKING GESTELD aan de
verenigingen' een rij toegevoegd met volgende inhoud :
wasbekkens

Geen maximum bepaald

€0

In het gemeenteraadsbesluit van 23/05/2017 tot wijziging van het gemeentelijk reglement op het ter
beschikking stellen van gemeentelijke materialen worden artikelen 1.1.4 en 1.4.6 ingevoegd :
'Artikel 1.1.4
In afwijking van Artikel 1.1.2 mogen jeugdverenigingen wasbekkens ook lenen voor hun
kampactiviteiten buiten de gemeentegrenzen van Laakdal of van een aangrenzende gemeente.
Artikel 1.4.6
Tijdens de maanden juli en augustus worden wasbekkens bij voorrang ter beschikking gesteld aan de
Laakdalse jeugdverenigingen.'
Artikel 10
Elke inwoner van Laakdal die op 01/01/2020 is ingeschreven in de gemeentelijke bevolkingsregisters
ontvangt één waardebon van 10 euro te besteden bij deelnemende Laakdalse
handelaars/ondernemers.
Er zal een solidariteitsactie opgezet worden, waarbij inwoners de mogelijk krijgen om af te zien van
het opnemen van de waardebon ten gunste van de doelgroep van het OCMW van Laakdal.
Het college van burgemeester en schepen wordt gemachtigd de wijze van uitgifte van de waardebon
en de bijhorende modaliteiten verder uit te werken.
Artikel 11
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.
De burgemeester publiceert een geactualiseerde en gecoördineerde versie van de gewijzigde
reglementen op de website van de gemeente overeenkomstig het 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.
Artikel 12
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.

12.01

Goedkeuren schoolreglement gemeentelijke basisschool Veerle.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
Het schoolreglement van de gemeentelijke basisschool werd aangepast. U vindt deze wijzigingen
terug aangeduid in het geel gearceerd, de tekst die wegvalt is doorgedaan.
Argumentatie
Een basisschool moet een schoolreglement opstellen dat de betrekkingen tussen het schoolbestuur
en de ouders en de leerlingen regelt.
Een schoolreglement moet niet besproken worden op het ABOC, het regelt immers niet de
betrekkingen tussen het schoolbestuur en het onderwijzend personeel.
De aangebrachte wijzigingen werden besproken met de leden van de schoolraad. Het akkoord van
deze leden wordt als bijlage toegevoegd.
Overwegende dat het huidig schoolreglement gewoon basisonderwijs goedgekeurd op 24/09/2019
aan actualisatie toe is.
Overwegende dat meer specifieke afspraken door het college van burgemeester en schepenen, na
overleg in de schoolraad, worden opgenomen in de infobrochure;
Wijzigingen in het schoolreglement moeten goedgekeurd worden door de gemeenteraad vooraleer dit
kan worden toegepast en meegegeven worden aan de ouders.
JURIDISCH KADER
Het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, afdeling 3bis, artikelen 3-24°+25°, 8, 11ter, 12, 13
§1-2°, 14, 17, 18 § 1, 19, 20 §2, 21, 27bis, 31, 32, 33, 34 §1-§2-§3-§4, 37 §2 5°-6°-7°-8°, §3 1°-2°-11°12°, 37/1, 37/2 §1,37/3 §1-§2-§3, 37/4 §1-§2-§3, 37/5 §1-§2, 37/6 §1-§2, 53, 55, 57 quater, 37bis §4
3°, §7 (cfr. hoofdstuk14 in schoolreglement);
Het decreet betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad van 2 april 2004 zoals
gewijzigd door het decreet van 4 april 2014 houdende de diverse maatregelen betreffende de

rechtspositie van de leerlingen in het basis en secundair onderwijs en betreffende participatie op
school;
De aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 17 juni 1997 betreffende schoolveranderen in
de loop van het schooljaar;
De aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 21 december 1998 betreffende het uitreiken
van het getuigschrift basisonderwijs;
De aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 10 augustus 2001 betreffende
toelatingsvoorwaarden leerlingen in het gewoon basisonderwijs;
De aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 8 februari 2002 betreffende informatie bij
eerste inschrijving en schoolreglement;
De aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 16 augustus 2002 betreffende afwezigheden
van leerlingen in het basisonderwijs;
De aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 13 juli 2004 betreffende lokale
participatieregeling in het basis-en secundair onderwijs;
De aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 22 juni 2007 betreffende kostenbeheersing in
het basisonderwijs;
De aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief 27 april 2009 betreffende de
engagementsverklaring in het basisonderwijs;
De ministeriële omzendbrief van 15 mei 2014 betreffende screening niveau onderwijstaal, taaltraject
en taalbad in het gewoon lager onderwijs;
De ministeriële omzendbrief van 15 mei 2014 betreffende preventieve schorsing, tijdelijke en
definitieve uitsluiting van leerlingen in het lager onderwijs vanaf 1 september 2014;
De ministeriële omzendbrief van 15 mei 2014 betreffende zittenblijven in het basisonderwijs;
BESLUIT
Met 16 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, 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).
Artikel 1
Het bestaande schoolreglement gewoon basisonderwijs basisschool Veerle goedgekeurd door de
gemeenteraad in zitting van 24/09/2019 wordt opgeheven.
Artikel 2

Het hierbij gevoegde schoolreglement van de gemeentelijke basisschool Veerle wordt goedgekeurd
en treedt in werking vanaf 01/09/2020.
Artikel 3
Het schoolreglement gewoon basisonderwijs en de infobrochure wordt bij elke inschrijving van een
leerling en nadien bij elke wijziging, ter beschikking gesteld (op papier of via een elektronische drager)
aan de ouders, die ondertekenen voor akkoord.

12.02

Goedkeuren schoolreglement gemeentelijke basisschool Eindhout.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
Het schoolreglement van de gemeentelijke basisschool werd aangepast. U vindt deze wijzigingen
terug aangeduid in het geel gearceerd, de tekst die wegvalt is doorgedaan.
Argumentatie
Een basisschool moet een schoolreglement opstellen dat de betrekkingen tussen het schoolbestuur
en de ouders en de leerlingen regelt.
Een schoolreglement moet niet besproken worden op het ABOC, het regelt immers niet de
betrekkingen tussen het schoolbestuur en het onderwijzend personeel.
De aangebrachte wijzigingen werden besproken met de leden van de schoolraad. Het akkoord van
deze leden wordt als bijlage toegevoegd.
Overwegende dat het huidig schoolreglement gewoon basisonderwijs goedgekeurd op 24/09/2019
aan actualisatie toe is.
Overwegende dat meer specifieke afspraken door het college van burgemeester en schepenen, na
overleg in de schoolraad, worden opgenomen in de infobrochure;
Wijzigingen in het schoolreglement moeten goedgekeurd worden door de gemeenteraad vooraleer dit
kan worden toegepast en meegegeven worden aan de ouders.
JURIDISCH KADER
Het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, afdeling 3bis, artikelen 3-24°+25°, 8, 11ter, 12, 13
§1-2°, 14, 17, 18 § 1, 19, 20 §2, 21, 27bis, 31, 32, 33, 34 §1-§2-§3-§4, 37 §2 5°-6°-7°-8°, §3 1°-2°-11°12°, 37/1, 37/2 §1,37/3 §1-§2-§3, 37/4 §1-§2-§3, 37/5 §1-§2, 37/6 §1-§2, 53, 55, 57 quater, 37bis §4
3°, §7 (cfr. hoofdstuk14 in schoolreglement);
Het decreet betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad van 2 april 2004 zoals
gewijzigd door het decreet van 4 april 2014 houdende de diverse maatregelen betreffende de
rechtspositie van de leerlingen in het basis en secundair onderwijs en betreffende participatie op
school;

De aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 17 juni 1997 betreffende schoolveranderen in
de loop van het schooljaar;
De aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 21 december 1998 betreffende het uitreiken
van het getuigschrift basisonderwijs;
De aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 10 augustus 2001 betreffende
toelatingsvoorwaarden leerlingen in het gewoon basisonderwijs;
De aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 8 februari 2002 betreffende informatie bij
eerste inschrijving en schoolreglement;
De aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 16 augustus 2002 betreffende afwezigheden
van leerlingen in het basisonderwijs;
De aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 13 juli 2004 betreffende lokale
participatieregeling in het basis-en secundair onderwijs;
De aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 22 juni 2007 betreffende kostenbeheersing in
het basisonderwijs;
De aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief 27 april 2009 betreffende de
engagementsverklaring in het basisonderwijs;
De ministeriële omzendbrief van 15 mei 2014 betreffende screening niveau onderwijstaal, taaltraject
en taalbad in het gewoon lager onderwijs;
De ministeriële omzendbrief van 15 mei 2014 betreffende preventieve schorsing, tijdelijke en
definitieve uitsluiting van leerlingen in het lager onderwijs vanaf 1 september 2014;
De ministeriële omzendbrief van 15 mei 2014 betreffende zittenblijven in het basisonderwijs;
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, De Rop Ingrid, Van
Meijvis Louis, Williams Anja, Daems Leander, Janssens Caroline, Vermeulen Niels, Helsen Jeroen,
Laermans Richard, Vankrunkelsven Willem).
Artikel 1
Het bestaande schoolreglement gewoon basisonderwijs basisschool Eindhout goedgekeurd door de
gemeenteraad in zitting van 24/09/2019 wordt opgeheven.
Artikel 2
Het hierbij gevoegde schoolreglement van de gemeentelijke basisschool Eindhout wordt goedgekeurd
en treedt in werking vanaf 01/09/2020.

Artikel 3
Het schoolreglement gewoon basisonderwijs en de infobrochure wordt bij elke inschrijving van een
leerling en nadien bij elke wijziging, ter beschikking gesteld (op papier of via een elektronische drager)
aan de ouders, die ondertekenen voor akkoord.

12.03

Kennisname van het lestijdenpakket voor de gemeentelijke basisschool Veerle.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
Het schrijven van AGODI d.d. 3 juni mbt de toekenning van de lestijden voor de gemeentelijke
basisschool Veerle. Deze uren moeten ter kennisname voorgelegd worden aan de gemeenteraad.
Argumentatie
De gemeentelijke basisschool Veerle beschikt over volgende lestijden:
89 lestijden kleuteronderwijs
208 lestijden lager onderwijs
12 lestijden katholieke godsdienst
8 uren kinderzorg
11 punten ICT-coördinatie
53 punten administratieve ondersteuning
JURIDISCH KADER
het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het
gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding;
het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, hoofdstuk IX;
het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juni 1997 betreffende de personeelsformatie in het
gewoon basisonderwijs;
het besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2003 betreffende ICT-coördinatie in het
onderwijs;
het participatiedecreet op school en Vlaamse onderwijswetgeving van 02/04/2004;

BESLUIT
Enig artikel
De gemeenteraad neemt kennis van het lestijdenpakket voor de gemeentelijke basisschool Veerle.

12.04

Kennisname van het lestijdenpakket voor de gemeentelijke basisschool Eindhout.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
Het schrijven van AGODI d.d. 3 juni mbt de toekenning van de lestijden voor de gemeentelijke
basisschool Eindhout. Deze uren moeten ter kennisname voorgelegd worden aan de gemeenteraad.
Argumentatie
De gemeentelijke basisschool Veerle beschikt over volgende lestijden:
149 lestijden kleuteronderwijs
249 lestijden lager onderwijs
16 lestijden katholieke godsdienst
9 uren kinderzorg
16 punten ICT-coördinatie
75 punten administratieve ondersteuning
JURIDISCH KADER
het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het
gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding;
het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, hoofdstuk IX;
het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juni 1997 betreffende de personeelsformatie in het
gewoon basisonderwijs;
het besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2003 betreffende ICT-coördinatie in het
onderwijs;
het participatiedecreet op school en Vlaamse onderwijswetgeving van 02/04/2004;

BESLUIT
Enig artikel
De gemeenteraad neemt kennis van het lestijdenpakket voor de gemeentelijke basisschool Eindhout.

13.01

Definitief voorstel tot vaststelling van een nieuwe straatnaam te Laakdal: hoek
Meerlaarstraat-Geelsebaan.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
Omwille van het bouwproject van de Kleine Landeigendom Zuiderkempen op hoek MeerlaarstraatGeelsebaan (project 'Capellebeemden') dient de noodzaak zich aan tot het toekennen van een nieuwe
straatnaam.
De opstart van de procedure voor een nieuwe straatnaam werd principieel goedgekeurd op de
gemeenteraad van 24/09/2019. Op het lokaal woonoverleg van 30/04/2020 vroeg Kleine
Landeigendom Zuiderkempen naar de stand van zake van de procedure voor de nieuwe straatnaam
en huisnummering. Deze gegevens zijn nodig om in overleg te kunnen gaan met de
nutsmaatschappijen en de bouwwerken te kunnen opstarten.
Argumentatie
Het openbaar onderzoek n.a.v. de nieuwe straatnaam werd georganiseerd van 23/10/2019 t.e.m.
23/11/2019. Er werden geen bezwaren ingediend.
Het advies van de cultuurraad van Laakdal werd gevraagd. Zij opteren voor de benaming
CAPELLEBEEMDEN.
Het tracé van de weg werd nog niet vastgesteld door de gemeenteraad. Een straatnaam kan echter
goedgekeurd worden alvorens het tracé van de weg of de overdracht van de weg werden
goedgekeurd door de gemeenteraad, als hier noodzaak toe is.
Advies dienst Patrimonium:
 Vraag Kleine Landeigendom Zuiderkempen om het toekennen van een straatnaam aan een
wegenis die voorzien is in het ontwerp van het project Capellebeemden, maar niet is
aangelegd dus en ook niet meteen overgedragen wordt aan de gemeente om te worden
opgenomen in het openbare gemeentelijke wegennet.
 Deze vraag wordt gesteld door de maatschappij als bouwheer om bij aanvang van het project
reeds te kunnen overgaan tot het administratief verwerken (nummeren) van de aparte
woonentiteiten in functie van onder meer de samenwerking/tussenkomst met de
nutsmaatschappijen.
 Het Decreet tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen van
28/01/1977 maakt de gemeenteraad bevoegd om de naam van openbare wegen en pleinen
vast te stellen of te wijzigen.
 In een tekst van het Agentschap Binnenlands bestuur wordt de procedure vermeld waarin de
gemeente wordt gewezen op een aantal praktische stappen die dienen te worden gezet bij
straatbenaming.

 Een eerste en belangrijke stap is dat de gemeente de noodzaak vaststelt van een naam van
een straat.
o In dit geval kan de huisvestingsmaatschappij deze noodzaak aantonen om een naam
te geven aan een straat, die enkel op het bouwplan is terug te vinden, maar die reeds
bij aanvang van het project dient ‘benaamd’.
o In de stedenbouwkundige vergunning van het project is als voorwaarde opgenomen
dat de straat in kwestie, na oplevering van het project, kosteloos wordt overgedragen
aan de gemeente om te worden opgenomen in het openbaar domein.
o Het schepencollege stelt aan de gemeenteraad voor om een straatnaam toe te wijzen
om administratieve redenen en onder voorbehoud van een latere overdracht naar het
openbaar domein.
JURIDISCH KADER
Decreet over het lokaal bestuur;
Decreet tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen van 28/01/1977, gewijzigd
door decreet van 29/11/2002;
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
Volgende straatnaam wordt toegekend voor de het project op de hoek van Meerlaarstraat en
Geelsebaan: Capellebeemden.

13.01.a

Voedselbos of eetbare bostuin.

BESCHRIJVING
Raadslid Paul Mondelaers meldt dat het educatieve natuurpark in het voormalige recyclagepark
afgelopen maand in de pers is gekomen. Het raadslid wil nog een paar bedenkingen en suggesties
meegeven. Zijn naast de natuurverenigingen ook de scholen hierbij betrokken geweest? Hebben de
scholen inspraak gehad? Worden ook rondleidingen georganiseerd? Is er toezicht? Gaat dit wel
attractief genoeg zijn? Men zou ook een stuk van het terrein als voedselbos, eetbare tuin kunnen
inrichten. Het raadslid denkt dat van deze insteek heel veel geleerd kan worden.
Schepen Benny Smets heeft dit nooit een educatief natuurpark genoemd. Dit is een vertaling van de
pers. Het college heeft dit altijd als een arboretum willen organiseren, waar mensen bomen kunnen
bekijken en kunnen zien welke bomen meestal worden aanbevolen als een omgevingsvergunning
wordt afgegeven. In een arboretum kunnen mensen dus bekijken hoe een boom evolueert, eruitziet,
samen met een infobordje. De ontharding is ondertussen gebeurd en nu wordt met de aanleg
gestart. De amfibieënpoel wordt ook van een ponton voorzien om het een beetje attractiever te
maken. Het is echter niet de bedoeling dat scholen daar gaan rondlopen. De scholen zijn dus niet bij
de aanleg betrokken, maar wel de mensen van Natuurpunt, omdat ze in de omgeving ook al eigenaar
zijn. De droom is om de twee natuurgebieden Kraaiwinkel en De Roost te verbinden, waardoor het
arboretum het middelpunt wordt tussen de twee natuurgebieden. Er zal ook aan hakhoutbeheer

gedaan worden om als voorbeeld te stellen. Uiteraard zullen ook struiken worden aangeplant en
bloemen worden gezaaid om het nog aantrekkelijker te maken. Verder legt de schepen uit dat
organisaties of scholen het arboretum wel kunnen bezoeken als zij bepaalde dingen willen bekijken,
maar het geven van rondleidingen is dus niet de bedoeling, of het zou op aanvraag moeten zijn.
Daarnaast staat het voedselbos ook op de agenda. Daarover is de gemeente in overleg met de
mensen van Bosgroep Zuiderkempen om een locatie te zoeken, waar een voedselbos of een eetbare
bostuin aangelegd kan worden.
Dit agendapunt geeft verder geen aanleiding tot een beslissing.

16.00.a

Snelheidsremmers Verboekt.

BESCHRIJVING
Raadslid Niels Vermeulen heeft al verschillende keren de snelheidsremmers Verboekt op de agenda
gebracht. In de collegeverslagen staat dat er een studie wordt gedaan. Wat is de stand van
zaken? Wat is de toekomst van deze snelheidsremmers? Welke stappen worden ondernomen?
Bijkomend merkt raadslid Niels Vermeulen op dat tien jaar geleden in de Nieuwstraat dezelfde
verkeersremmers stonden. De Nieuwstraat is ook een straat die uitnodigt om hard te rijden. Kan in de
Nieuwstraat ook iets gedaan worden met snelheidsremmers?
Schepen Frank Sels legt uit dat in het verleden in de Nieuwstraat inderdaad verschillende opstellingen
zijn geplaatst, van paaltjes tot aan Berlijnse kussens. Wellicht is dat toen ook gedaan naar aanleiding
van opmerkingen uit de buurt over het te snel rijden. De schepen vermoedt dat dit ook te maken had
met de aanwezigheid van sluipverkeer van Nike. Ondertussen is de Nikelaan doorgetrokken. Uit de
cijfers van 2019 over de Nieuwstraat blijkt dat die straat uitnodigt voor snel verkeer. Een
andere vaststelling uit de eerste analyse van de cijfers is dat men daar omwille van het plaatselijke
verkeer te maken heeft met heel wat bestemmingsverkeer. Daarnaast zal ook zeker sprake zijn van
sluipverkeer, maar omdat de cijfers zo mooi tegenover elkaar liggen, geeft dat toch een bepaalde
indicatie. In ieder geval stelt de schepen ook vast dat daar effectief te snel gereden wordt.
Schepen Frank Sels stelt voor om daar effectief ter plaatse nieuwe snelheidsborden te gaan
plaatsen. Verder wil de schepen aanvullend een traficount plaatsen om te zien of de borden impact
gehad hebben of niet. De schepen wil dit koppelen aan een nieuwsbrief voor de straat waarin de
cijfers duidelijk worden gemaakt. Ten slotte wil de schepen, indien de cijfers verslechteren, het
dossier overmaken aan de politie om ook repressief op te treden. Naderhand kan men met de buurt
aan de slag om na te denken over een snelheidsremmer, maar dat is geen evidentie gelet op de
voorgestelde maatregelen in het verleden.
Schepen Frank Sels geeft vervolgens over de proefopstelling van de snelheidsremmers Verboekt aan
dat de gemeente een studiebureau heeft ingeschakeld met de opdracht om die proefopstellingen te
bekijken naar wettelijkheid, slaagkansen, remmend effect et cetera. Het studiebureau heeft dit gedaan
en heeft het college geadviseerd. Met de buurt is afgesproken om een evaluatiemoment in te
lassen. Dit wordt hopelijk in de maand september gedaan, waarbij men mensen via een
communicatiemarktje kennis wil laten maken met een proefopstelling. Daarna zal het college met een
definitief voorstel komen voor Verboekt, rekening houdende met de opmerkingen en de elementen
vanuit de studie en het participatietraject.
Dit agendapunt geeft verder geen aanleiding tot een beslissing.

17.01

Goedkeuring beheersoverdracht Kanaalweg, Langvoort en Nieuwe Baan.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
De Kanaalweg is eigendom van De Vlaamse Waterweg. Er werd gepolst naar een grondoverdracht in
kader van de geplande riolerings- en wegeniswerken.
De Vlaamse Waterweg stelde de vraag aan het college om een beheersoverdracht te doen voor
Kanaalweg, Langvoort en Nieuwe Baan.
Argumentatie
Het college in zitting van 23/01/2020 besliste enkel Kanaalweg op te nemen in de
beheersovereenkomst. En dat er in de toekomst geen plannen zijn om Langvoort en Nieuwe Baan
over te nemen.
Dit werd officieel gemeld aan De Vlaamse Waterweg via een schrijven d.d.30/01/2020. (zie bijlage).
De Vlaamse Waterweg meldde in een schrijven d.d. 09/03/2020, dat zij geen overdracht voor beheer
afleveren enkel voor de Kanaalweg.
Zij vragen dan ook om ons akkoord te bevestigen met het ontwerp van overdracht met referentie
COM-GBH-06-0016183.
Er dient te worden akkoord te gaan met de beheersovereenkomst van de Vlaamse Waterweg zodat er
verder gegaan kan worden met de optimalisatie/riolering van de Kanaalweg.
BESLUIT
Met 16 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, Van Meijvis Louis) en
8 onthoudingen (Mondelaers Paul, Williams Anja, Daems Leander, Janssens Caroline, Vermeulen
Niels, Helsen Jeroen, Laermans Richard, Vankrunkelsven Willem).
Enig artikel
De gemeenteraad keurt de beheersoverdracht met referentie COM-GBH-06-0016183
voor Kanaalweg, Langvoort en Nieuwe Baan goed.

17.02

Aankoop vrachtwagen met kraan en containersysteem. Goedkeuring
lastvoorwaarden en gunningswijze.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
In het kader van de opdracht 'Aankoop vrachtwagen met kraan en containersysteem' werd een bestek
met nr. 2020-010 opgesteld door de Dienst Openbare werken.

Argumentatie
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 207.000,00 excl. btw of € 250.470,00 incl. 21%
btw.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.
JURIDISCH KADER
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de
bevoegdheden van de gemeenteraad.
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen.
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341
betreffende het bestuurlijk toezicht.
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en
latere wijzigingen.
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 41, §1, 1° (het geraamde
bedrag excl. btw bereikt de drempel van € 214.000,00 niet).
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren,
en latere wijzigingen.
FINANCIELE EN BELEIDSINFORMATIE
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2020, op budgetcodes
2310000/GROND/0200/OW (actie/raming AC000439/RA001299) en 2430000/GROND/0200/OW
(actie/raming AC000441/RA001300).
BESLUIT
Met 22 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, Vankrunkelsven Willem) en
2 onthoudingen (Mondelaers Paul, Laermans Richard).
Artikel 1

Het bestek met nr. 2020-010 en de raming voor de opdracht 'Aankoop vrachtwagen met kraan en
containersysteem', 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 € 207.000,00 excl. btw of € 250.470,00 incl. 21% btw.
Artikel 2
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure
met voorafgaande bekendmaking.
Artikel 3
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.
Artikel 4
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2020, op budgetcodes
2310000/GROND/0200/OW (actie/raming AC000439/RA001299) en 2430000/GROND/0200/OW
(actie/raming AC000441/RA001300).

17.03

Afbraak judolokaal en nieuwbouw polyvalente zaal (turnzaal, buitenschoolse
kinderopvang & judozaal) te Eindhout. Goedkeuring lastvoorwaarden en
gunningswijze.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
In het kader van de opdracht '(U) Afbraak judolokaal en nieuwbouw polyvalente zaal (turnzaal,
buitenschoolse kinderopvang & judozaal) te Eindhout.' werd een bestek met nr. 2020-012 opgesteld
door de ontwerper, Karuur Architecten, Carnotstraat 169 bus 6 te 2060 Antwerpen.
Argumentatie
Het college van burgemeester en schepenen besliste in zitting van 27 december 2012 de
ontwerpopdracht voor de opdracht '(U) Afbraak judolokaal en nieuwbouw polyvalente zaal (turnzaal,
buitenschoolse kinderopvang & judozaal) te Eindhout.' toe te wijzen aan Karuur Architecten,
Carnotstraat 169 bus 6 te 2060 Antwerpen.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 2.998.120,62 excl. btw of € 3.627.725,95 incl.
21% btw.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure.
Een deel van de kostprijs wordt gesubsidieerd door Agion, Koning Albert II-laan 35, bus 75 te 1030
Brussel (Schaarbeek). Het voorlopig toegezegd bedrag van 11 mei 2020 bedraagt € 1.468.932,76.

JURIDISCH KADER
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de
bevoegdheden van de gemeenteraad.
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen.
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341
betreffende het bestuurlijk toezicht.
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en
latere wijzigingen.
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 36.
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren,
en latere wijzigingen.
FINANCIELE EN BELEIDSINFORMATIE
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2020, op budgetcode
2220007/AB/0800/EI (actie/raming AC000056/RA000845) en volgende jaren.
BESLUIT
Met 22 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, Vankrunkelsven Willem) en
2 onthoudingen (Mondelaers Paul, Laermans Richard).
Artikel 1
Het bestek met nr. 2020-012 en de raming voor de opdracht '(U) Afbraak judolokaal en nieuwbouw
polyvalente zaal (turnzaal, buitenschoolse kinderopvang & judozaal) te Eindhout.', opgesteld door de
ontwerper, Karuur Architecten, Carnotstraat 169 bus 6 te 2060 Antwerpen 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 € 2.998.120,62 excl. btw of € 3.627.725,95 incl. 21% btw.
Artikel 2
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.

Artikel 3
Een subsidie zal aangevraagd worden bij de subsidiërende instantie Agion, Koning Albert II-laan 35,
bus 75 te 1030 Brussel (Schaarbeek).
Artikel 4
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.
Artikel 5
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2020, op budgetcode
2220007/AB/0800/EI (actie/raming AC000056/RA000845) en volgende jaren.

28.01

Goedkeuring partnerschapsovereenkomst VDAB - Lokale besturen Zuiderkempen
2020-2025 en actieplan versterkte samenwerking 2020-2022.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
Binnen ILV Tewerkstelling Zuiderkempen bouwen we aan een gedragen bovenlokale samenwerking
om de tewerkstellingskansen in de regio Zuiderkempen te verhogen. Om lokale werkzoekenden
sneller aan een job te kunnen helpen, is een verdere uitbouw van de samenwerking met VDAB
cruciaal. Zowel de partnerschapsovereenkomst als het actieplan VDAB – Lokale besturen zal bij elk
lokaal bestuur geagendeerd worden op de gemeenteraad en op de raad van maatschappelijk welzijn
van juni 2020.
Argumentatie
VDAB en de lokale besturen van de Zuiderkempen sluiten een partnerschapsovereenkomst om de
samenwerking in het kader van tewerkstelling te versterken en elkaar te ondersteunen waar nodig.
Om tot de uitvoering van de partnerschapsovereenkomst over te gaan, werd een actieplan uitgewerkt
dat 2-jaarlijks geëvalueerd, en waar nodig, bijgestuurd zal worden. Het actieplan versterkte de
samenwerking VDAB - Lokale besturen Zuiderkempen en bevat 6 actiedomeinen die VDAB en de
lokale besturen gezamenlijk willen opnemen en waarbinnen ze acties willen opzetten: flankerend
onderwijsbeleid, randvoorwaarden, nederlands op de werkvloer, dienstverlening aan bedrijven,
activeren en bemiddelen richting arbeidsmarkt en inclusieve economie.
JURIDISCH KADER
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Organieke OCMW wet van 8 juli 1976
FINANCIELE EN BELEIDSINFORMATIE
BD 5 Sociale toegankelijke hulp-en dienstverlening, aanpak van onderbescherming

AP 13 basisdienstverlening aan onze kwetsbare burgers
AP 14 recht op zinvolle activiteit en maatschappelijke integratie
AC 164 we versterken de competenties van mensen om afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen
BD 9 Werken in eigen streek en lokale handel
AP Ondersteunen van lokaal ondernemerschap
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 (De Rop Ingrid, Van Meijvis Louis, Mondelaers
Paul, Laermans Richard, Vankrunkelsven Willem).
Artikel 1
Goedkeuring te verlenen aan de partnerschapsovereenkomst tussen de lokale besturen van de
Zuiderkempen (Geel, Laakdal, Meerhout, Westerlo, Hulshout, Herselt) en VDAB Samen sterk voor
lokaal werk in 2020-2025.
Artikel 2
Goedkeuring te verlenen aan het actieplan versterkte samenwerking lokale besturen Zuiderkempen en
VDAB 2020-2022.

30.00.a

Mondelinge vraag (Theo Van De Weyer): Inzake vergoeding doodgebeten kippen.

BESCHRIJVING
Raadslid Theo Van De Weyer heeft deze week mensen gesproken waarvan de kippen vermoedelijk
door een vos doodgebeten zijn. Zij vragen waar zij die factuur kunnen indienen. Moeten de mensen
met de factuur naar het OCMW of naar de gemeente? Groen heeft die vossen uitgezet en die vossen
hebben zich nu waarschijnlijk vermeerderd.
Schepen Benny Smets legt uit dat geen vossen zijn uitgezet. De factuur kan ook niet bij het OCMW of
de gemeente worden ingediend. Mensen moeten hun kippenhok gewoon goed beveiligen tegen
vossen.
Dit agendapunt geeft verder geen aanleiding tot een beslissing.

30.00.b

Mondelinge vraag (Jeroen Helsen): Betreffende opname leningen en investeringen.

BESCHRIJVING

Raadslid Jeroen Helsen heeft deze vraag vorige maand ook al aan schepen Jurgen Mensch gesteld in
de verwachting dat de rekening deze maand op de raad ging komen. De gemeente is eind 2017 een
lening aangegaan van 8 miljoen euro en dat geld moet nu quasi op zijn. Het raadslid zou graag een
overzicht ontvangen van alle investeringen die in die periode gebeurd zijn, die dit kunnen
verantwoorden.
Schepen Jurgen Mensch heeft die vraag gesteld aan de diensten, die daarmee bezig zijn. Schepen
Jurgen Mensch heeft het overzicht nog niet, maar de schepen zal het overzicht aanreiken.
Dit agendapunt geeft verder geen aanleiding tot een beslissing.

30.00.c

Mondelinge vraag (Richard Laermans): Betreffende samenkomst van de GECORO.

BESCHRIJVING
Raadslid Richard Laermans stelt vast dat na 1,5 jaar nog altijd geen nieuwe Gecoro is ingesteld. Is het
wettelijk om voort te gaan met de Gecoro van de vorige legislatuur?
Schepen Frank Sels heeft dit laten uitzoeken. De Gecoro is wettelijk samengesteld en normaal zal een
nieuwe Gecoro in september op de gemeenteraad op de dagorde staan. Laakdal moet voldoen aan
de genderbepalingen in het decreet en daar knelt voorlopig het schoentje. Zodra men daaraan
voldoet, kan men naar de gemeenteraad gaan. Iedere geleding uit de maatschappij is
vertegenwoordigd in de Gecoro en politici hebben ofwel de fractieleider, ofwel iemand uit de beweging
gemandateerd en die zijn welkom. Zij hebben – zoals in het verleden – geen stemrecht, maar zij
kunnen zeker meediscussiëren.
Dit agendapunt geeft verder geen aanleiding tot een beslissing.

30.00.d

Mondelinge vraag (Ingrid De Rop): Betreffende verkeersveiligheid.

BESCHRIJVING
Raadslid Ingrid De Rop heeft een vraag over de verkeersveiligheid in Laakdal. Er is niets gedaan aan
het kruispunt Plein met Molenstraat in Eindhout. De situatie is zelfs verergerd. Wanneer wordt hieraan
iets gedaan? Is al contact met de betrokken mensen opgenomen?
Daarnaast vraagt raadslid Ingrid De Rop of er reeds verkeersmaatregelen zijn genomen in verband
met de horeca, zodat zij hun terrassen veilig kunnen uitbreiden. Het raadslid denkt daarbij aan het
plaatsen van hekken en het verkeersvrij maken van straten, zoals bij de kermissen gebeurt. De
zomermaanden staan voor de deur en in Laakdal zijn nogal veel roekeloze weggebruikers. In
Eindhout moet nog het nodige gebeuren om de kinderen veilig te stellen. Wat kan hieraan gedaan
worden?
Schepen Frank Sels legt uit dat er weinig zicht is op het kruispunt. Naar aanleiding van die vraag heeft
de dienst contact opgenomen met de eigenaar, die toen zijn klimop heeft geschoren. Dit wordt jaarlijks
gedaan door de eigenaar. De gemeente ontvangt maar weinig klachten over dat kruispunt. Indien de
situatie terug zou verslechterd zijn, zal er contact worden opgenomen met de eigenaar.

Verder kan schepen Frank Sels ten aanzien van de horeca melden dat heel wat maatregelen zijn
genomen. Deze maatregelen zijn genomen om de horeca die geleden heeft onder de coronacrisis,
terug wat meer kansen te bieden. Aan sommige cafés wordt ook de mogelijkheid geboden om gebruik
te maken van het openbaar domein. In diezelfde vergunning staat dan ook dat er een doorgang moet
zijn en dat men moet trachten te vermijden dat gebruikers rechtstreeks de straat oplopen. Schepen
Frank Sels hoopt dat de automobilisten in het centrum hiermee rekening houden.
Raadslid Ingrid De Rop antwoordt dat dit niet wordt gedaan. Het raadslid heeft vaak genoeg gezien
hoe roekeloos iedereen rijdt. Men zou best bepaalde straten kunnen afsluiten tijdens de openingsuren
van het café.
Schepen Frank Sels weet niet op welk café het raadslid doelt, maar in het centrum van Veerle is
momenteel maar één café met het terras op het middenplein. Schepen Frank Sels denkt dat die
situatie veilig is. De schepen denkt ook niet dat men gewestwegen kan afsluiten omdat er een café is
dat open doet.
Dit agendapunt geeft verder geen aanleiding tot een beslissing.

31.00.a

Interpellatie: Openstelling trage weg Vogelzang/Langedijk.

BESCHRIJVING
Raadslid Paul Mondelaers verwijst naar de dading die is goedgekeurd. Een maand later blijken er
echter toch een aantal elementen te zijn, die best gekend waren geweest bij de
stemming. Bijvoorbeeld dat het schepencollege een aantal jaren geleden verklaard heeft dat de
gemeente niks te maken had met die betrokken weg, omdat het geen openbare weg
betrof. Ondertussen is er ook correspondentie van de advocaat met de algemeen directeur bij het
raadslid terechtgekomen. Ook daarin stond info die nuttig geweest was bij de bespreking van de
dading.
Verder heeft raadslid Paul Mondelaers ook bedenkingen bij de communicatie. Regelmatig wordt
aangekondigd dat de trage weg wordt opengesteld, maar daarna gebeurt er niks. Vandaag om 18.00
uur heeft het raadslid vastgesteld dat het pad nu voor een breedte van hooguit 80 centimeter
vrijgemaakt is, maar niet voor de beloofde 150 centimeter. Het is begrijpelijk dat het pad nog niet
verhard is, maar met de fiets aan de hand kan men nog steeds niet het pad gebruiken. Schepen Frank
Sels heeft ook aangegeven dat dit circa 6.000 euro kost. Misschien kan men dit bedrag
actualiseren? Misschien heeft de nieuwe aannemer een betere prijs?
Schepen Frank Sels wil de discussie niet terug inhoudelijk voeren. De schepen verwijst nog eens naar
de dading en de 1,50 - 1,60 meter. Dat is op basis van een officieel landmeterplan opgesteld. Op
basis daarvan wordt gesproken met de aangelanden. Het belangrijkste is uiteraard het gebruik van de
trage weg, want anders had de gemeente een procedure van jaren aan de broek gehad en was de
trage weg ook niet open. De gemeente zal in dit dossier ook verdere actie ondernemen. Het
belangrijkste is dat de trage weg terug gebruikt kan worden.
Dit agendapunt geeft verder geen aanleiding tot een beslissing.
Voorzitter Ils Van Hove sluit de openbare livestream vergadering en gaat over naar de besloten zitting.

De voorzitter verklaart de zitting geheven om 23:15 uur.
Algemeen directeur

Voorzitter

Jerry Verspreet

Ils Van Hove

