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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 25 juni 2019.
BESLUIT
De notulen van 25 juni 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), 8 stemmen
tegen (Mondelaers Paul, Laermans Richard, Vankrunkelsven Willem, Williams Anja, Daems Leander,
Janssens Caroline, Vermeulen Niels, Helsen Jeroen) en 2 onthoudingen (De Rop Ingrid, Van Meijvis
Louis).

03.00.a

Aanpassing opcentiemen op de onroerende voorheffing.

BESCHRIJVING
Raadslid Jeroen Helsen brengt in herinnering dat dit onderwerp geagendeerd stond voor de
raadsvergadering van 22 januari jl. Hij is – en vele burgers met hem – geschrokken van de

verhogingen terwijl de schepen heeft beweerd dat dit maximum 156 euro zou bedragen. Hoeveel
bedraagt de gemiddelde verhoging per inwoner?
Schepen Jurgen Mensch stelt dat hij nooit heeft gesproken over een maximumbedrag van 156 euro.
De verhoging is afhankelijk van het KI en dat is per geval anders. Hij heeft wel een voorbeeld
beschreven van een woning met een KI van 700 en van een riante woning met een KI van 1250 euro,
waarvoor een maandelijkse verhoging van ongeveer 13 euro per maand geldt. Een KI hoger dan 1250
of lager dan 700 leidt tot andere bedragen.
Dit agendapunt geeft verder geen aanleiding tot een beslissing.

04.00.a

Lonen monitoren.

BESCHRIJVING
Raadslid Niels Vermeulen heeft gehoord dat de monitoren die tijdens de grote vakantie allerlei
activiteiten hebben begeleid, hun vergoeding nog niet ontvangen hebben.
Schepen Raf Moons stelt dat de monitoren hun vergoeding ontvangen in chronologische volgorde,
maar dat duurt ongeveer vier weken. De laatsten zullen uiterlijk vrijdag 28 september a.s. hun geld
ontvangen. Dit is een gebruikelijke procedure en het totale proces kost veel tijd.
Dit agendapunt geeft verder geen aanleiding tot een beslissing.

06.00.a

Gemeentelijk infobord Groot-Vorst.

BESCHRIJVING
Raadslid Caroline Janssens vindt het verspreiden van gemeentelijke informatie onder zoveel mogelijk
mensen heel belangrijk. Kan het infobord Groot-Vorst daarom verplaatst worden naar het
Evenementenplein omdat het daar een groter bereik heeft?
Schepen Jurgen Mensch vindt de huidige locatie prima, want het is goed zichtbaar voor het
doorgaande verkeer. Voor het verplaatsen van het bord moet de markt afgesloten worden en
leidingen worden verlegd en dat is zonde van de kosten, want het huidige bord functioneert al twee
jaar heel goed.
Dit agendapunt geeft verder geen aanleiding tot een beslissing.

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 rood. Deze wijzigingen situeren zich voornamellijk bij het onderdeel
maximumfactuur.

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.
Overwegende dat het huidig schoolreglement gewoon basisonderwijs goedgekeurd op 26/06/2018
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 19 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, Williams Anja, Daems Leander, Janssens Caroline, Vermeulen
Niels, Helsen Jeroen) en 5 onthoudingen (Mondelaers Paul, Laermans Richard, Vankrunkelsven
Willem, De Rop Ingrid, Van Meijvis Louis).
Artikel 1
Het bestaande schoolreglement gewoon basisonderwijs basisschool Veerle goedgekeurd door de
gemeenteraad in zitting van 26/06/2018 wordt opgeheven.
Artikel 2
Het hierbij gevoegde schoolreglement van de gemeentelijke basisschool Veerle wordt goedgekeurd
en treedt in werking vanaf 01/09/2019.
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.

13.01

Goedkeuring aantal deskundigen en maatschappelijke geledingen voor de
gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening voorziet in de oprichting van een Gemeentelijke Commissie
voor Ruimtelijke Ordening, kortweg Gecoro. De Gecoro is een adviesorgaan met betrekking tot
ruimtelijke ordening en ruimtelijke planning op gemeentelijk niveau. De Gecoro wordt elke legislatuur
opnieuw samengesteld en bestaat uit deskundigen in ruimtelijke ordening en vertegenwoordigers van
relevante maatschappelijke geledingen binnen de gemeente. Ter voorbereiding van de aanstelling van
de leden van deze commissie, dient de gemeenteraad vast te leggen uit hoeveel leden de Gecoro
wordt samengesteld en te beslissen welke maatschappelijke geledingen binnen de gemeente worden
opgeroepen om één of meer vertegenwoordigers voor te dragen als lid van de Gecoro.

Argumentatie
Het aantal Gecoro-leden hangt af van het aantal inwoners van de gemeente (zie tabel). Ieder lid, met
uitzondering van de voorzitter, heeft een plaatsvervanger. Minimum 1 op 4 leden moet bestaan uit
deskundigen inzake ruimtelijke ordening zoals bedoeld in artikel 1.3.3 van de Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening. De overige leden zijn vertegenwoordigers van minimum 4 maatschappelijke
geledingen binnen de gemeente. Minstens 1 op 3 leden behoort tot het andere geslacht.
Inwoners/gemeente
> 10.000 < 30.000

Totaal aantal leden
Gecoro

Minimum aantal
deskundigen

9
10
11
12
13

3
3
3
3
4

Minimum aantal
maatschappelijke
geledingen
4
4
4
4
4

JURIDISCH KADER
 Decreet lokaal bestuur van 22/12/2017 art. 304
 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15/5/2009 art. 1.3.3 en 1.3.4
 BVR van 19/5/2000 tot vaststelling van nadere regels voor de samenstelling, de organisatie
en de werkwijze van de provinciale en gemeentelijke commissies voor ruimtelijke ordening
BESLUIT
Met 17 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, Mondelaers Paul, Laermans Richard, Vankrunkelsven Willem) en
7 onthoudingen (De Rop Ingrid, Van Meijvis Louis, Williams Anja, Daems Leander, Janssens Caroline,
Vermeulen Niels, Helsen Jeroen).
Artikel 1
De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening wordt samengesteld uit 10 effectieve leden,
waarvan 4 deskundigen (incl. de voorzitter) en 6 vertegenwoordigers uit de verschillende
maatschappelijke geldingen. Voor ieder effectief lid, met uitzondering van de voorzitter, zal een
plaatsvervanger worden aangeduid.
Artikel 2
Er wordt een schrijven gericht aan volgende maatschappelijke geldingen binnen de gemeente om een
vertegenwoordiger van de vereniging of organisatie gemotiveerd voor te dragen als kandidaat voor de
gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening:







milieu- en natuurverenigingen
verenigingen van werkgevers
verenigingen van lokale handelaars / zelfstandigen
verenigingen van landbouwers
werknemersorganisaties
verenigingen met betrekking tot vrije tijd / participatieraden (fora)

Kandidaatstellingen die reeds zijn gebeurd voor deze openbare oproep worden ook in overweging
genomen.
Artikel 3
Deskundigen inzake ruimtelijke ordening worden opgeroepen om hun gemotiveerde kandidatuur als
lid van de Gecoro in te dienen. Kandidaatstellingen die reeds zijn gebeurd voor deze openbare oproep
worden ook in overweging genomen.
Artikel 4
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van de oproep tot
kandidaten voor de Gecoro.

13.02

Beslissing tot deelname aan de intergemeentelijke dienstverlening handhaving
ruimtelijke ordening van IOK.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
Op 1 maart 2018 trad de nieuwe regelgeving rond handhaving ruimtelijke ordening in werking. Het
wettelijke handhavingskader voor ruimtelijke ordening werd hierdoor meer afgestemd op de
milieuhandhaving en voorziet dat naast de agenten en officieren van gerechtelijke politie nu ook
verbalisanten ruimtelijke ordening, gemeentelijke stedenbouwkundige inspecteurs en burgemeesters
kunnen optreden als lokale handhavingsactoren. De verbalisant en de stedenbouwkundige inspecteur
kunnen ook intergemeentelijk worden aangesteld.
Overeenkomstig de VCRO is de (inter)gemeentelijke stedenbouwkundige inspecteur - naast de
burgemeester - bevoegd om bestuurlijke herstelmaatregelen te nemen en gerechtelijke
herstelvorderingen in te leiden. De bevoegdheden van deze stedenbouwkundige inspecteur zijn ruim
en vergen een verregaande kennis van de betrokken regelgeving. Zo kan de stedenbouwkundige
inspecteur beslissen tot het opleggen van een last onder dwangsom of bestuursdwang of een
minnelijke schikking aangaan. Met de hem ter beschikking gestelde instrumenten kan aldus herstel
worden opgelegd of gevorderd t.a.v. stedenbouwkundige overtredingen die niet prioritair door het
Vlaamse gewest worden behandeld.
Daarnaast kan de (inter)gemeentelijk verbalisant ruimtelijke ordening - naast de politie - een procesverbaal of verslag van vaststelling opmaken en stakingsbevelen geven. De VCRO duidt de verbalisant
ruimtelijke ordening ook expliciet aan als bevoegde instantie om raadgevingen en aanmaningen te
geven. Deze laatste ‘zachte’ handhavingsinstrumenten zijn van belang in het kader van het
proportionaliteitsbeginsel. In de praktijk kunnen zij soms reeds soelaas bieden en een verder
handhavingstraject (effectieve verbalisering, sanctionering, herstelmaatregelen,...) vermijden.
Uit een bevraging bij de Kempense gemeenten bleek dat ruim 20 gemeenten interesse hebben voor
een intergemeentelijke dienstverlening handhaving ruimtelijke ordening. Als voornaamste reden
hiertoe werd de vereiste kennis van de stedenbouwkundige inspecteur inzake de betrokken
regelgeving (ruimtelijke ordening én handhaving) aangehaald. Maar er werd eveneens gewezen op
het feit dat het Vlaamse gewest en het parket hun eigen prioriteiten hebben bepaald.

Ingaand op deze vraag besliste de Raad van Bestuur van IOK op 18 september 2018 om een
kostendelende dienstverlening inzake handhaving ruimtelijke ordening aan te bieden, waarbij zowel
een intergemeentelijke verbalisant ruimtelijke ordening als een intergemeentelijke stedenbouwkundige
inspecteur wordt aangeduid.
De functie van stedenbouwkundige inspecteur wordt voor 0.8 VE samengesteld uit experten uit de
juridische dienst van IOK. Voor de functie van de verbalisant ruimtelijke ordening wordt overgegaan
tot een bijkomende aanwerving (0.6 VE). De administratieve ondersteuning wordt beperkt tot 0.1 VE.
Beide lokale handhavingsactoren dienen conform de VCRO door het college van burgemeester en
schepenen van de deelnemende gemeenten te worden aangesteld.
Deze nieuwe intergemeentelijke dienstverlening handhaving ruimtelijke ordening start vanaf 2019 en
biedt de aangesloten gemeenten ruime en deskundige ondersteuning en uitvoering op het vlak van
handhaving ruimtelijke ordening.
De dienstverlening maakt een intergemeentelijke in house dienstverlening uit voor de deelnemers van
IOK en wordt vergoed volgens de modaliteiten van de kostendelende vereniging IOK. De kosten van
deze dienstverlening worden zodoende verdeeld over de deelnemende gemeenten. Het aandeel van
de gemeente werd opgenomen in de 'Werkingskosten 2019' en in de 'Begroting 2019' van IOK.
De gemeente wordt nu gevraagd een beslissing te nemen over haar deelname aan deze
intergemeentelijke dienstverlening.
JURIDISCH KADER
Rekening houdende met het Gemeentedecreet en het Decreet Lokaal Bestuur.
Rekening houdende met het Decreet intergemeentelijke samenwerking en het Decreet Lokaal
bestuur.
Rekening houdende met de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO), meer specifiek Titel VI
Handhaving, zoals recent gewijzigd.
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), 5 stemmen tegen (Williams Anja, Daems Leander, Janssens
Caroline, Vermeulen Niels, Helsen Jeroen) en 5 onthoudingen (Mondelaers Paul, Laermans Richard,
Vankrunkelsven Willem, De Rop Ingrid, Van Meijvis Louis).
Enig artikel
De gemeente neemt deel aan de intergemeentelijke dienstverlening handhaving ruimtelijke ordening
van IOK.
Het college wordt gevraagd om de personeelsleden van IOK die als stedenbouwkundige inspecteur
en als verbalisant ruimtelijke ordening worden voorgedragen en intergemeentelijk zullen optreden, aan
te stellen als gemeentelijke stedenbouwkundige inspecteur en verbalisant ruimtelijke ordening.

13.03

Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Recreatief medegebruik' - Goedkeuring
startnota en procesnota.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
In het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Laakdal werd opgenomen: 'De gemeente verfijnt de
visie voor alle zonevreemde bedrijven en zonevreemde horeca- en handelsactiviteiten op basis van
een gebiedsgerichte aanpak. De ontwikkelingsperspectieven worden vastgelegd en bepaald in een
BPA of gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan.' (bindende bepaling nr. 13 uit het GRS van 3/3/2005).
Om de toeristisch-recreatieve potenties in Laakdal verder te ontwikkelen is een ondersteunend
netwerk van recreatie en horeca onontbeerlijk. Het college besliste daarom om van start te gaan met
de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Recreatief Medegebruik (CBS van 9/3/2017 en
CBS van 7/12/2017). Volgende locaties zijn opgenomen in het RUP Recreatief Medegebruik:







B&B Welcome Home
Maekelhoeve
Afspanning Den Eik
Blaardonkhoeve
De Vesten
Cvba Bright Future

Argumentatie
Als eerste stap in het planningsproces om te komen tot dit RUP Recreatief Medegebruik werd een
startnota en een procesnota opgemaakt (zie bijlage). In de startnota worden de eerste krijtlijnen van
het RUP bepaald en de procesnota omschrijft het planningsproces. In een volgende fase heeft het
college de taak om de bevolking te raadplegen over de start- en procesnota. Er wordt voorgesteld om
de publieke raadpleging van 60 dagen te laten lopen van 27 september 2019 tot en met 25 november
2019 en om op 7 oktober 2019 van 18 u. tot 20 u. een infomarkt voor de bevolking te organiseren in
het gemeentehuis. Conform de procedure voor de opmaak van een RUP wordt de publieke
raadpleging aangekondigd via het gemeentelijk infoblad, de website, aanplakking in de gemeente en
publicatie in het Belgisch Staatsblad. De bevolking kan tot uiterlijk 25 november 2019 opmerkingen
over de start- en procesnota schriftelijk overmaken aan het college. Tijdens de periode van publieke
raadpleging zal eveneens advies gevraagd worden aan de bevoegde adviesinstanties waaronder de
gecoro.
JURIDISCH KADER
 Art. 2.2.18 en volgende van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
 Decreet van 1 juli 2016 tot wijziging van de regelgeving voor ruimtelijke uitvoeringsplannen
 BVR van 17 februari 2017 betreffende het geïntegreerde planningsproces voor ruimtelijke
uitvoeringsplannen, planmilieueffectrapportage, ruimtelijke veiligheidsrapportage en andere
effectbeoordelingen
FINANCIELE EN BELEIDSINFORMATIE
De uitgaven voor deze opdracht zijn voorzien in het investeringsbudget van 2019 op budgetcode
2019/2140007/GOI/0600.
BESLUIT

Met 19 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, Williams Anja, Daems Leander, Janssens Caroline, Vermeulen
Niels, Helsen Jeroen) en 5 onthoudingen (Mondelaers Paul, Laermans Richard, Vankrunkelsven
Willem, De Rop Ingrid, Van Meijvis Louis).
Artikel 1
De gemeenteraad geeft goedkeuring aan de procesnota en de startnota van het RUP Recreatief
medegebruik.
Artikel 2
De gemeenteraad gaat ermee akkoord om de in de regelgeving voorziene publieke raadpleging over
de start- en procesnota te voorzien van 27 september tot en met 25 november 2019 en op 7 oktober
2019 een infomarkt voor de bevolking te organiseren.
Artikel 3
De gemeenteraad gaat ermee akkoord om in de periode van publieke raadpleging advies te vragen
aan de bevoegde instanties, waaronder de gecoro.

13.04

Burgemeestersconvenant 2030 en het streekproject Kempen 2030.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
Het Burgemeestersconvenant is een initiatief van de Europese Commissie waarin lokale en regionale
overheden deelnemen door vrijwillig te beloven acties te ondernemen om tegen 2030 de EUdoelstelling te halen om 40% minder broeikasgassen uit te stoten. De ondertekenaars beloven een
gezamenlijke aanpak te implementeren die de klimaatverandering moet tegengaan en maatregelen te
treffen om met de effecten ervan om te gaan (http://www.burgemeestersconvenant.eu). De
ondertekenaars verbinden zich ertoe om binnen de twee jaar na de bekrachtiging van hun
ondertekening door de gemeenteraad, een energie- en klimaatactieplan op te maken met de
voornaamste acties die ze willen uitvoeren. In dat plan wordt een CO2-inventaris voorzien om de
acties die klimaatverandering tegengaan op te volgen, en een Klimaatrisico- en
Kwetsbaarheidsanalyse. Intussen telt het Burgemeestersconvenant meer dan 7000 lokale en
regionale overheden verspreid over 57 landen.
Via het streekproject Kempen 2020 werd sinds 2014 in Laakdal en alle andere 28 Kempense
gemeentebesturen een lokaal en regionaal energie- en klimaatbeleid op de rails gezet. Kempen 2030
is het door IOK gecoördineerd streekproject dat kadert binnen het vernieuwde
Burgemeestersconvenant voor klimaat en energie en aldus dezelfde visie, doelen en ambities deelt.
Kempen 2030 wil als opvolger van Kempen 2020 en met 2030 als nieuwe horizon een volgende
logische stap zijn in het concretiseren van één gezamenlijke visie op vlak van energie en klimaat
onder alle 29 Kempense lokale besturen.
IOK en de provincie Antwerpen zijn door Europa erkend als territoriaal coördinator van het
Burgemeestersconvenant voor klimaat en energie.

In bijlage:
 Bijlage 1: het verbintenisdocument betreffende het Europees initiatief inzake het
Burgemeestersconvenant voor klimaat en energie
 Bijlage 2: het meerpartijen-engagement Kempen 2030 waarin ieder lokaal bestuur zich
engageert tot een daadkrachtig lokaal klimaatbeleid en waarin de strategische partners van
Kempen 2030 expliciet hun engagement uitspreken om de lokale besturen vanuit een
gecoördineerd partnerschap in de ambities van het Burgemeestersconvenant te
ondersteunen.. Het strategisch partnerschap bestaat momenteel uit IOK, provincie Antwerpen,
Kamp C, Rurant, Fluvius, Vito, Voka Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen, de
Boerenbond en (mits goedkeuring) de 29 Kempense gemeentebesturen, en kan nog groeien.
 Bijlage 3: het toetredingsformulier van de Burgemeestersconvenant
Argumentatie
Klimaatverandering is één van de grootste wereldwijde uitdagingen van onze tijd die actie en
samenwerking vereist tussen lokale, regionale en nationale overheden over de hele wereld. Lokale
overheden zijn de belangrijkste autoriteiten voor energietransitie en de strijd tegen klimaatverandering
op het bestuursniveau dat het dichtst bij de burgers staat. De beperking van en aanpassing aan de
klimaatverandering kan meerdere voordelen opleveren voor de samenleving, het milieu en de
economie. Als deze samen worden aangepakt, bieden zij nieuwe kansen om duurzame lokale
ontwikkeling te bevorderen. Dit omvat de opbouw van inclusieve, klimaatbestendige, energie-efficiënte
gemeenschappen, de verbetering van de levenskwaliteit, de stimulering van investeringen en
innovatie, de bevordering van de lokale economie en het scheppen van banen, de versterking van de
betrokkenheid van en de samenwerking tussen belanghebbenden.
Lokale oplossingen voor energie- en klimaatuitdagingen helpen om veilige duurzame, concurrerende
en betaalbare energie te bieden aan burgers en dragen zo bij aan een lagere energieafhankelijkheid
en de bescherming van kwetsbare consumenten.
Als ondertekenaar van het Burgemeestersconvenant delen we samen met de andere ondertekenaars
een gemeenschappelijke visie voor 2050, met.:
 universele toegang tot zekere, duurzame en betaalbare energiediensten voor iedereen, om zo
de levenskwaliteit te verhogen en de energiezekerheid te verbeteren.
 koolstofvrije gebieden, om er toe bij te dragen dat de gemiddelde opwarming van de aarde
ruim onder de 2°C blijft ten opzichte van de pre-industriële niveaus, in overeenstemming met
de internationale klimaatovereenkomst van COP21 die in december 2015 gesloten is in Parijs.
 veerkrachtige gebieden, om zo voorbereidingen te treffen tegen de onvermijdelijke negatieve
gevolgen van klimaatverandering.
Voor de verwezenlijking van de ambities van het Burgemeestersconvenant kan de gemeente beroep
doen op de ondersteuning van het partnerschap binnen het streekproject Kempen 2030 zoals
omschreven in het meerpartijen-engagement Kempen 2030. Dit ondersteuningsaanbod zal nog
geconcretiseerd worden in een overzichtelijke dynamische menukaart Kempen 2030.
FINANCIELE EN BELEIDSINFORMATIE
Tal van Europese en Vlaamse fondsen richten zich op ondersteuning van energie- en klimaatbeleid.
Ondertekening van het Burgemeestersconvenant kan een essentiële voorwaarde zijn om een beroep
te kunnen doen op deze fondsen.
BESLUIT

Met 21 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, Williams Anja, Daems Leander, Janssens Caroline, Vermeulen
Niels, Helsen Jeroen, Mondelaers Paul, Vankrunkelsven Willem) en 3 onthoudingen (Laermans
Richard, De Rop Ingrid, Van Meijvis Louis).
Artikel 1
De gemeenteraad beslist om als gemeente het Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie
(Covenant of Mayors for Climate & Energy) te ondertekenen, en neemt kennis van bijhorende
engagementen (zie bijlage 1 ‘Verbintenisdocument’). De gemeenteraad geeft hierbij het mandaat aan
de burgemeester om het toetredingsformulier te ondertekenen (zie bijlage 3 ‘ Toetredingsformulier’).
Artikel 2
De gemeenteraad beslist om als gemeente het meerpartijen-engagement Kempen2030 te
ondertekenen en neemt kennis van bijhorende engagementen.
Artikel 3
Een afschrift van deze beslissing, het ondertekende toetredingsformulier (zie bijlage 3) en het
ondertekende meerpartijen-engagement (zie bijlage 2) worden per mail bezorgd aan IOK –
annick.sprengers@iok.be.

13.05

Subsidie 'Overal stroomversnellers'.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
In de zomer van 2018 werden alle Vlaamse steden en gemeenten uitgedaagd door het Vlaams
Energieagentschap om lokale energieprojecten naar voren te schuiven. Indien de lokale besturen
minstens 1% van hun volwassen inwoners konden overtuigen om hun stem uit te brengen op een van
de voorgestelde energieprojecten, konden de lokale besturen aanspraak maken op een startkapitaal
van 0,75 euro per inwoner.
Gemeente Laakdal diende 2 projecten in:
 Energiezuinige verlichting in de sporthal
 Stookplaatsrenovatie gemeentelijke basisschool Eindhout
We slaagden in de uitdaging en zullen 11.906 euro subsidie ontvangen voor de realisatie van één van
de projecten. Welk van de ingediende projecten dit wordt, dient per gemeenteraadsbeslissing
overgemaakt te worden aan Vlaanderen.
Argumentatie

We stellen voor om de subsidie te gebruiken voor het relightingsproject van de sporthal. Dat is
intussen al in een ver gevorderd stadium. Fluvius legt de laatste hand aan de detailstudie. In 2020 zal
de relighting uitgevoerd kunnen worden.
Voor de stookplaatsrenovatie van de gemeentelijke basisschool Eindhout werden intussen nog andere
subsidies aangevraagd én goedgekeurd t.w.v. 16.000 euro via de Call voor lokale energieprojecten
van VEA. Dit project zal dus ook nog uitgevoerd worden.
FINANCIELE EN BELEIDSINFORMATIE
 11.906 euro subsidie
BESLUIT
Met 23 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, Williams Anja, Daems Leander, Janssens Caroline, Vermeulen
Niels, Helsen Jeroen, Mondelaers Paul, Laermans Richard, Vankrunkelsven Willem, De Rop
Ingrid) en 1 onthouding (Van Meijvis Louis).
Enig artikel
De gemeenteraad gaat akkoord dat de subsidie van Overal Stroomversnellers gebruikt zal worden
voor het project 'Energiezuinige verlichting in de sporthal'.

13.06

Principiële beslissing 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.
Argumentatie
Het schepencollege heeft in zitting van 12/09/2019 beslist om de procedure voor een nieuwe
straatnaam op te starten.
JURIDISCH KADER
Gelet op het 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 22 stemmen voor (Smets Benny, Sels Frank, Mensch Jurgen, Van Hove Ils, Gielis Tine, Broeckx
Gerda, Moons Raf, Nysmans Bob, Vanbel Felix, Devoghel Nele, Lintermans Hanne, Van de Weyer
Theo, Baumans Bart, Hoes Stefaan, Williams Anja, Daems Leander, Janssens Caroline, Vermeulen

Niels, Helsen Jeroen, Laermans Richard, Vankrunkelsven Willem, De Rop Ingrid) en
2 onthoudingen (Mondelaers Paul, Van Meijvis Louis).
Enig artikel
De gemeenteraad beslist principieel goedkeuring te verlenen tot het vaststellen van een nieuwe
straatnaam voor het project op hoek Meerlaarstraat-Geelsebaan.

13.06.a

Dorre dennen - brandgevaar.

BESCHRIJVING
Raadslid Richard Laermans constateert dat er veel dennen verdord zijn met als gevolg een groot
brandgevaar, met name op percelen naast woningen. De bomen dienen gekapt te kunnen worden
zonder een herplantplicht op te leggen, zodat mensen hier eerder toe bereid zijn.
Schepen Benny Smets meldt dat de gemeente de wet moet naleven en als er een vergunningsplicht
geldt, dan moet die worden nagekomen door middel van heraanplant of natuurcompensatie. Bij acuut
gevaar dienen bomen gekapt te worden, maar ook dan geldt een herplantplicht.
Dit agendapunt geeft verder geen aanleiding tot een beslissing.

14.00.a

Kermissen in Laakdal.

BESCHRIJVING
Raadslid Jeroen Helsen constateert dat de kermissen in Laakdal steeds verder achteruitgaan
vanwege minder interesse bij de burgers. Voorgesteld wordt om een toekomstvisie op te stellen over
de kermissen. Op korte termijn kan worden overgegaan tot het afschaffen van het standgeld en een
verhuizing toe te staan van de kermis van Groot-Vorst naar de vorige standplaats.
Schepen Gerda Broeckx beaamt dat de kermissen op veel plaatsen achteruitgaan, mede vanwege het
ontbreken van een familieopvolger. De gemeente zoekt actief naar attracties voor vacante plaatsen,
maar er wordt nauwelijks gereageerd. De kermis van Groot-Vorst trekt inderdaad de minste mensen
aan. Het afschaffen van het standgeld zou dan voor alle kernen moeten gelden. Bovendien is de
aanloop naar de kermis sterk afhankelijk van andere voorzieningen, zoals voldoende nabijgelegen
cafés.
Dit agendapunt geeft verder geen aanleiding tot een beslissing.

16.01

Studie Zuiderkempen door provincie Antwerpen: engagementsverklaring.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
Provincie Antwerpen startte, op vraag van enkele gemeenten, een studie op voor de gemeenten in de
Zuiderkempen, naar analogie van de voorgaande studies van Noorderkempen en Middenkempen.
In deze studie worden diverse mobiliteitsaspecten onderzocht op intergemeentelijk vlak:

1) vrachtverkeer door de dorpskernen,
2) openbaar vervoer in de regio
3) veiligheid voor weggebruikers
Ondertussen heeft de provincie een studiebureau aangesteld, met als opdracht om deze
bovenstaande vragen te onderzoeken. Hierbij dienen ze ook de afstemming te maken met de studie
omtrent de vervoersregio Kempen, zodat geen onnodige onderzoeken kosten gemaakt worden.
Kosten van de studie worden gedragen door de provincie Antwerpen, waarbij de provincie wel de
vraag stelt om een engagementsverklaring te ondertekenen, wanneer wordt overgegaan tot de
definitieve uitvoering van eventuele actiepunten die uit deze studie zouden komen.
BESLUIT
Met 23 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, Williams Anja, Daems Leander, Janssens Caroline, Vermeulen
Niels, Helsen Jeroen, Mondelaers Paul, Laermans Richard, Vankrunkelsven Willem, De Rop
Ingrid) en 1 onthouding (Van Meijvis Louis).
Enig artikel
De gemeenteraad keurt de engagementsverklaring betreffende de studie Zuiderkempen van de
provincie Antwerpen goed.
Gerda Broeckx verlaat de zitting.

17.01

Ontwerper herinrichting begraafplaatsen Laakdal. Dadingsovereenkomst.

BESCHRIJVING
Op 25/03/2019 maakte de dienst Openbare Werken een ingebrekestelling op naar aanleiding van
verschillende zaken in het dossier (zie bijlagen) die de uitvoering van de herinrichting van de
begraafplaats te Veerle en de voorbereiding van de herinrichting van begraafplaats Eindhout en VorstMeerlaar ernstig bemoeilijkten. Er werd verwacht van de ontwerper een reactie verwacht op deze
ingebrekestelling, maar die kwam er niet.
In zitting van 2 mei 2019 besliste het CBS de overeenkomst met Macobo in dit dossier op te zeggen.
Argumentatie
Naar aanleiding van de ingebrekestelling werd in samenspraak met Macobo en Gemeente Laakdal
een dadingsovereenkomst opgesteld (zie bijlage).
BESLUIT
Met 13 stemmen voor (Smets Benny, Sels Frank, Mensch Jurgen, Van Hove Ils, Gielis Tine, Moons
Raf, Nysmans Bob, Vanbel Felix, Devoghel Nele, Lintermans Hanne, Van de Weyer Theo, Baumans
Bart, Hoes Stefaan), 6 stemmen tegen (Mondelaers Paul, Laermans Richard, Vankrunkelsven Willem,
De Rop Ingrid, Van Meijvis Louis, Helsen Jeroen) en 4 onthoudingen (Williams Anja, Daems Leander,
Janssens Caroline, Vermeulen Niels).
Enig artikel

De gemeenteraad keurt de dadingsovereenkomst tussen de gemeente Laakdal en Macobo goed.
Gerda Broeckx vervoegt de zitting.
Bob Nysmans verlaat de zitting.

17.01.a

Project Capellebeemden.

BESCHRIJVING
Raadslid Jeroen Helsen vraagt of het klopt dat de bouwvergunning opnieuw aangevraagd moet
worden. Voor de verkiezingen zijn er nog snel snel een aantal zaken goedgekeurd geworden omdat
dit project zogezegd dringend van start diende te gaan. Ondertussen zijn we een jaar verder en
hebben er enkel dranghekken gestaan, die ondertussen al terug verdwenen zijn.
De voorzitter Ils Van Hove antwoordt (als lid van de raad van bestuur) dat op 19 augustus de
aanbesteding op de markt is gebracht en op 21 oktober worden de biedingen beoordeeld door de
architect en de bouwheer. Er wordt naar gestreefd dat begin november de raad van bestuur van
Kleine Landeigendom een besluit neemt over de gunning. Daarna zal ook de gemeenteraad in de
gelegenheid worden gesteld om te stemmen. Binnen 60 dagen na publicatie kan beroep worden
aangetekend en na deze 60 dagen wordt door degene die vergund heeft gekregen, gestart met de
werkzaamheden, in dit geval begin 2020. De duur van de bouw bedraagt 730 kalenderdagen. Enkel
de blokken a, b en c worden aangeboden en blok d wellicht in de tweede fase. Er zijn duurzaamheidsen akoestische onderzoeken uitgevoerd en naar aanleiding daarvan zijn er een aantal wijzigingen in
het project doorgevoerd, hetgeen reden was om voor een regularisatiedossier te kiezen als aanvulling
op het initieel vergunde dossier. De optie van geothermie voor het deel van de gemeente heeft geleid
tot eenzelfde voorstel aan de raad van bestuur Kleine Landeigendom om woningen hierin mee te
nemen, maar dit kan niet afgedwongen worden. Zij zal dit standpunt blijven verdedigen in de raad van
bestuur.
Dit agendapunt geeft verder geen aanleiding tot een beslissing.

17.01.b

Heropbouw kantine VV-Laakdal Vorst.

BESCHRIJVING
Met 4 stemmen voor (Laermans Richard, Vankrunkelsven Willem, De Rop Ingrid, Van Meijvis
Louis), 13 stemmen tegen (Smets Benny, Sels Frank, Mensch Jurgen, Van Hove Ils, Gielis Tine,
Broeckx Gerda, Moons Raf, Vanbel Felix, Devoghel Nele, Lintermans Hanne, Van de Weyer Theo,
Baumans Bart, Hoes Stefaan) en 6 onthoudingen (Mondelaers Paul, Williams Anja, Daems Leander,
Janssens Caroline, Vermeulen Niels, Helsen Jeroen) wordt dit voorstel verworpen.
Raadslid Richard Laermans meldt dat tijdens het stormweer van mei ll. het dak deels is
weggewaaid. Wie heeft besloten over de uitvoerder van de werken? In het dossier zat geen factuur.
Is het gebouw verzekerd? Hij verzoekt een toelichting op de stand van zaken.
Schepen Benny Smets meldt dat het dak na de storm in juni is weggewaaid en het betrof niet het dak
van de kantine, maar van de oude kantine met het platte dak. De asbestplaten zijn verwijderd voor
ongeveer 12.000 euro, maar deze actie was niet verzekerd of voorzien in de polis. Niettemin is de
verzekering bereid een deel van de asbestverwijdering te vergoeden. Er vindt nu eerst overleg plaats
met de vereniging over hun wens om het dak wel of niet te herstellen of het gebouwtje af te breken en
te vervangen door een kleine opslagplaats.

Raadslid Richard Laermans verzoekt om een stemming over zijn ingediend voorstel, nl. de kantine
asap herstellen.

17.01.c

Toegangen afsluiten 't Schanske Veerle-Heide.

BESCHRIJVING
Raadslid Richard Laermans constateert dat de poorten open staan en dat iedereen het terrein kan
betreden, ook kinderen. Dat kan tot gevaarlijke situaties leiden.
Burgemeester Tine Gielis steunt de geuite zorgen. Op korte termijn worden er hekken/poorten
geplaatst.
Dit agendapunt geeft verder geen aanleiding tot een beslissing.

17.01.d

Grachten.

BESCHRIJVING
Raadslid Richard Laermans meldt dat de bermen bij sommige grachten onvoldoende gemaaid
worden.
Burgemeester Tine Gielis antwoordt dat voor Laakdal een bermbeheerplan geldt. Dat houdt in dat in
het voorjaar de eerste meter wordt gemaaid en in het najaar wordt de gracht inclusief voor- en
achterkant van de berm gemaaid. Daar wordt momenteel hard aan gewerkt.
Schepen Benny Smets meldt dat de voorjaarsbeurt te slecht en te laat is uitgevoerd, maar nu is men
op tijd begonnen en worden ook de grachten gemaaid.
Raadslid Anja Williams meldt dat in Veerle Heide hetzelfde probleem bestaat.
Burgemeester Tine Gielis antwoordt dat hiervoor de nodige acties zijn afgesproken tussen betrokken
partijen. Er wordt met verschillende partijen aan een hemelwaterplan gewerkt en dat zal binnen een
aantal weken afgerond zijn. Op basis hiervan worden de onderhoudsplannen voor de grachten
vastgesteld. Vooruitlopend op dit plan voert Pidpa het onderhoud aan de grachten in het binnengebied
uit waarbij elke gracht een keer per vier jaar wordt onderhouden.
Dit agendapunt geeft verder geen aanleiding tot een beslissing.

21.01

Verlenging projectvereniging en IOED de Merode. Goedkeuring van de statuten.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context

De projectvereniging en IOED de Merode vraagt aan de Gemeenteraad de verlenging van de
projectvereniging en IOED de Merode voor de periode van 2020-2025. Tevens vragen ze goedkeuring
te verlenen aan de aangepaste statuten, die in werking treden vanaf 1 januari 2020. In bijlage de nota
van de Merode en de aanpassingen van de statuten.
Argumentatie
De statuten van de projectvereniging de Merode zullen bij ingang van 1/1/2020 bepalen dat er geen
bijdrage wordt gevraagd van de deelnemende besturen voor een algemene werking of
overheadkosten van de projectvereniging voor de culturele erfgoedwerking van de projectvereniging
als dusdanig. Elk deelnemend bestuur kiest aan welke deelwerkingen en projecten het participeert.
Financiële middelen die nodig zijn voor de realisatie van projecten en deelwerkingen, worden
aangeleverd door de besturen die wensen te participeren. De hoogte van de bijdrage wordt bepaald
conform de noden en de te verwachten kosten van de projectvereniging, opgenomen in een jaarlijks
budget dat ter goedkeuring voorgelegd wordt aan de Raad van Bestuur van de deelnemende
gemeenten.
De statuten van de projectvereniging de Merode zullen bij ingang van 1/1/2020 bepalen dat er een
vaste bijdrage per jaar wordt voorzien van 0,07 euro/inwoner per deelnemend bestuur voor de
algemene werking en de realisatie van projecten voor de verdere uitbouw en ontwikkeling van de
Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst de Merode - welke een structureel onderdeel van de
Projectvereniging de Merode vormt.
De statuten van de projectvereniging de Merode bij ingang van 1/1/2020 zullen bepalen dat dit jaarlijks
budget vanuit de deelnemende gemeenten rechtstreeks wordt gestort op de rekeningnummer van de
Projectvereniging bij ingang van 1 januari 2020.
JURIDISCH KADER
Oprichtingsakte van de Projectvereniging de Merode d.d. 13 april 2015
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Statuten van de Projectvereniging de Merode d.d. 13 april 2018 bepalen dat de Projectvereniging
werd opgericht voor de periode 2015-2019 en opeenvolgende keren kan verlengd worden voor een
termijn die telkens niet langer mag zijn dan zes jaar.
Onroerenderfgoeddecreet van 1 januari 2019
Decreet van 6 juli 2001 houdende intergemeentelijke samenwerking
FINANCIELE EN BELEIDSINFORMATIE
€ 0,07 per inwoner.
BESLUIT
Met 12 stemmen voor (Smets Benny, Sels Frank, Mensch Jurgen, Gielis Tine, Broeckx Gerda, Moons
Raf, 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, Williams Anja, Daems Leander, Janssens Caroline, Vermeulen Niels,
Helsen Jeroen, Ils Van Hove).
Artikel 1

De gemeente Laakdal verlengt de projectvereniging de Merode tussen de gemeenten Herselt,
Westerlo, Hulshout, Laakdal, Tessenderlo, Diest, Scherpenheuvel-Zichem en Aarschot vanaf 1/1/2020
tot en met 31/12/2025.
Artikel 2
De gemeente Laakdal treedt toe tot de verlengde Intergemeentelijke Onroerenderfgoeddienst de
Merode tussen de gemeenten Herselt, Westerlo, Hulshout, Laakdal, Tessenderlo, Diest,
Scherpenheuvel-Zichem en Aarschot vanaf 1/1/2020 tot en met 31/12/2025.
Artikel 3
De Gemeenteraad verleent goedkeuring aan de nieuwe statuten, die in werking treden op 1/1/2020.

28.01

Eerstelijnszone zuiderkempen : goedkeuring deelname aan de Zorgraad.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
De Vlaamse overheid werkt aan de reorganisatie van de eerstelijnszorg. Via deze reorganisatie brengt
men de welzijnssector en de gezondheidssector dichter bij elkaar. De lokale besturen krijgen een
belangrijke rol binnen dit kader via het geïntegreerd breed onthaal en het integraal lokaal sociaal
beleid. De vorming van de voorlopige Zorgraad in elke eerstelijnszone (ELZ) is nu aan de orde.
Argumentatie
De eerste stap in de reorganisatie van de eerstelijn was de oprichting van de eerstelijnszones. Dit is
een afgebakende zone van minimum 75.000 inwoners waarin de welzijns- en gezondheidssector
gestimuleerd worden om meer samen te werken. Laakdal behoort tot de
eerstelijnszone zuiderkempen samen met de gemeenten Geel, Herselt, Hulshout, Meerhout en
Westerlo.
Tijdens de opstartfase stuurde het veranderteam (kernteam) de eerstelijnszone aan. Zij werkten onder
andere een missie en visie uit voor de eerstelijnszone. Het veranderteam houdt op te bestaan van
zodra de Zorgraad geïnstalleerd is.
Tegen uiterlijk 31 oktober 2019 wordt een (voorlopige) Zorgraad samengesteld conform de richtlijnen.
De Zorgraad vzw wordt dan het definitieve bestuursorgaan van de ELZ.
Tot eind juni 2020 krijgt elke eerstelijnszone een financiële ondersteuning van € 12.000. Op 1 juli 2020
staat de definitieve erkenning van de Zorgraad gepland en zal de subsidie afhangen van verschillende
indicatoren.
Opdrachten
De Zorgraad krijgt prioritaire opdrachten:







Afstemming organisatie en aanbod op de zorg- en ondersteuningsvragen
Het lokaal sociaal beleid ondersteunen
Stimuleren van kringwerking
Interdisciplinaire samenwerking, waaronder gegevensdeling, stimuleren
Invulling van de sociale kaart mee ondersteunen.

Samenstelling
De Zorgraad bestaat uit een vertegenwoordiging vanuit verschillende clusters:
 Cluster lokale besturen ( maximum 6 zetels): gemeenten, OCMW’s en Huis van het Kind
 Cluster welzijn ( maximum 6 zetels): de woonzorgcentra, de diensten voor gezinszorg, de
lokale dienstencentra, de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen, de centra
voor algemeen welzijnswerk;
 Cluster eerstelijnszorgactoren (maximum 6 zetels): de huisartsen, de thuisverpleegkundigen,
de kinesitherapeuten, de tandartsen, de apothekers, de podologen, de vroedvrouwen, de
ergotherapeuten, de diëtisten, de klinisch psychologen, de partners die actief zijn in functie 1
van de netwerken volwassenen artikel 107 en activiteitenprogramma 1 van de netwerken
geestelijke gezondheid kinderen en jongeren.
 Verenigingen personen met zorg- en ondersteuningsvraag en vereniging van gebruikers,
mantelzorgers en vrijwilligers (maximum 3 zetels)
 Anderen (bv personen met een handicap, ziekenhuis, …): max 4
De lokale besturen zetelen in de cluster lokale besturen vanuit hun regierol binnen het lokaal sociaal
beleid. Zowel een medewerker van het lokaal bestuur als een mandataris kan zetelen in de Zorgraad.
De VVSG beveelt aan om in de vertegenwoordiging rekening te houden met een breed perspectief op
lokaal sociaal beleid zodat men linken kan leggen naar andere levensdomeinen naast welzijn en
gezondheid zoals wonen, werken, onderwijs en vrije tijd.
De lokale besturen zetelen in de cluster welzijn vanuit hun actorrol (woonzorgcentrum, lokaal
dienstencentrum, dienst voor gezinszorg). Voor de invulling van deze cluster zijn afspraken nodig met
de andere welzijnsactoren. Alhoewel de sociale diensten van het OCMW niet expliciet zijn opgenomen
bij de samenstelling van de cluster welzijn is het toch belangrijk om de link binnen de cluster welzijn te
behouden.
Personen die worden afgevaardigd worden geacht de nodige tijd te investeren in de Zorgraad.
In beide clusters is het belangrijk om het eigen bestuur te overstijgen en te spreken namens de cluster
of sector waarvoor men vertegenwoordiger is (bijvoorbeeld namens de sector gezinszorg).
Belang van deelname aan de Zorgraad
Het ziet er naar uit dat de Zorgraad naar de toekomst een belangrijk orgaan wordt. De Zorgraad zal
het lokaal bestuur kunnen ondersteunen bij de ontwikkeling van het lokaal sociaal beleid onder andere
via de brede samenwerking tussen welzijn en gezondheid. Een goede samenwerking tussen de
verschillende betrokkenen zorgt niet alleen voor een uitbreiding van de zorgmogelijkheden maar
eveneens voor een beter zorgcontinuüm rond de cliënt. Via de deelname aan de Zorgraad leren de
andere aanwezigen de gemeente en het OCMW kennen waardoor de drempels dalen. Door het
netwerk via de Zorgraad is het vanuit het lokaal bestuur gemakkelijker om het lokaal sociaal beleid op
gemeentelijk niveau uit te bouwen.

Vlaamse gesubsidieerde projecten krijgen steeds meer de eerstelijnszone als uitvalsbasis. Naar
programmatie toe is het niet ondenkbeeldig dat de eerstelijnszone voor bepaalde voorzieningen als
vertrekbasis zal worden gebruikt.
De deelname vanuit een lokaal bestuur aan een privaatrechtelijke vereniging moet goedgekeurd
worden door de gemeenteraad, respectievelijk OCMW-raad.
Binnen de eerstelijnszone zuiderkempen zijn 6 zetels in te vullen vanuit de lokale besturen in het
kader van hun regiefunctie binnen de cluster lokale besturen;
Het lokaal bestuur kan deelnemen aan de cluster welzijn vanuit zijn actorrol;
De eerstelijnszones spelen een belangrijke rol in de organisatie van zorg en welzijn, en hebben een
ondersteunende opdracht binnen het kader van lokaal sociaal beleid.
De gemeente en het OCMW kunnen een mandataris of een ambtenaar afvaardigen binnen de cluster
lokale besturen.
JURIDISCH KADER
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017
Organieke wet van 8 juli 1976
Het decreet van 26 april 2019 betreffende de organisatie van de eerstelijnszorg, de regionale
zorgplatformen en de ondersteuning van de eerstelijnszorgaanbieders
Het besluit van de Vlaamse Regering van 29 juni 2018 tot toekenning van een subsidie aan de
initiatiefnemers in een afgebakende zone voor de oprichting van de zorgraden
Het besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning en subsidiëring van de zorgraden en houdende
inwerkingtreding van het decreet van 26 april 2019 betreffende de organisatie van de eerstelijnszorg,
de regionale zorgplatformen en de ondersteuning van de eerstelijnszorgaanbieders dat op 17 mei
2019 definitief werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering
FINANCIELE EN BELEIDSINFORMATIE
Geen extra middelen dienen voorlopig voorzien te worden.
BESLUIT
Met 20 stemmen voor (Smets Benny, Sels Frank, Mensch Jurgen, Van Hove Ils, Gielis Tine, Broeckx
Gerda, Moons Raf, Vanbel Felix, Devoghel Nele, Lintermans Hanne, Van de Weyer Theo, Baumans
Bart, Hoes Stefaan, Williams Anja, Daems Leander, Janssens Caroline, Vermeulen Niels, Helsen
Jeroen, Laermans Richard, Vankrunkelsven Willem) en 3 onthoudingen (Mondelaers Paul, De Rop
Ingrid, Van Meijvis Louis).
Artikel 1

De gemeenteraad verleent goedkeuring om deel te nemen aan de Zorgraad van de eerstelijnszone
zuiderkempen.

28.02

Eerstelijnszone zuiderkempen : goedkeuring aanduiding vertegenwoordiger
zorgraad cluster lokale besturen.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
De Vlaamse overheid werkt aan de reorganisatie van de eerstelijnszorg. Via deze reorganisatie brengt
men de welzijnssector en de gezondheidssector dichter bij elkaar. De lokale besturen krijgen een
belangrijke rol binnen dit kader via het geïntegreerd breed onthaal en het integraal lokaal sociaal
beleid. De vorming van de voorlopige Zorgraad in elke eerstelijnszone (ELZ) is nu aan de orde.
Argumentatie
De eerste stap in de reorganisatie van de eerstelijn was de oprichting van de eerstelijnszones. Dit is
een afgebakende zone van minimum 75.000 inwoners waarin de welzijns- en gezondheidssector
gestimuleerd worden om meer samen te werken. Laakdal behoort tot de
eerstelijnszone zuiderkempen samen met de gemeenten Geel, Herselt, Hulshout, Meerhout en
Westerlo.
Tijdens de opstartfase stuurde het veranderteam (kernteam) de eerstelijnszone aan. Zij werkten onder
andere een missie en visie uit voor de eerstelijnszone. Het veranderteam houdt op te bestaan van
zodra de Zorgraad geïnstalleerd is.
Tegen uiterlijk 31 oktober 2019 wordt een (voorlopige) Zorgraad samengesteld conform de richtlijnen.
De Zorgraad vzw wordt dan het definitieve bestuursorgaan van de ELZ.
Tot eind juni 2020 krijgt elke eerstelijnszone een financiële ondersteuning van € 12.000. Op 1 juli 2020
staat de definitieve erkenning van de Zorgraad gepland en zal de subsidie afhangen van verschillende
indicatoren.
Opdrachten
De Zorgraad krijgt prioritaire opdrachten:






Afstemming organisatie en aanbod op de zorg- en ondersteuningsvragen
Het lokaal sociaal beleid ondersteunen
Stimuleren van kringwerking
Interdisciplinaire samenwerking, waaronder gegevensdeling, stimuleren
Invulling van de sociale kaart mee ondersteunen.

Samenstelling
De Zorgraad bestaat uit een vertegenwoordiging vanuit verschillende clusters:

 Cluster lokale besturen ( maximum 6 zetels): gemeenten, OCMW’s en Huis van het Kind
 Cluster welzijn ( maximum 6 zetels): de woonzorgcentra, de diensten voor gezinszorg, de
lokale dienstencentra, de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen, de centra
voor algemeen welzijnswerk;
 Cluster eerstelijnszorgactoren (maximum 6 zetels): de huisartsen, de thuisverpleegkundigen,
de kinesitherapeuten, de tandartsen, de apothekers, de podologen, de vroedvrouwen, de
ergotherapeuten, de diëtisten, de klinisch psychologen, de partners die actief zijn in functie 1
van de netwerken volwassenen artikel 107 en activiteitenprogramma 1 van de netwerken
geestelijke gezondheid kinderen en jongeren.
 Verenigingen personen met zorg- en ondersteuningsvraag en vereniging van gebruikers,
mantelzorgers en vrijwilligers (maximum 3 zetels)
 Anderen (bv personen met een handicap, ziekenhuis, …): max 4
De lokale besturen zetelen in de cluster lokale besturen vanuit hun regierol binnen het lokaal sociaal
beleid. Zowel een medewerker van het lokaal bestuur als een mandataris kan zetelen in de Zorgraad.
De VVSG beveelt aan om in de vertegenwoordiging rekening te houden met een breed perspectief op
lokaal sociaal beleid zodat men linken kan leggen naar andere levensdomeinen naast welzijn en
gezondheid zoals wonen, werken, onderwijs en vrije tijd.
De lokale besturen zetelen in de cluster welzijn vanuit hun actorrol (woonzorgcentrum, lokaal
dienstencentrum, dienst voor gezinszorg). Voor de invulling van deze cluster zijn afspraken nodig met
de andere welzijnsactoren. Alhoewel de sociale diensten van het OCMW niet expliciet zijn opgenomen
bij de samenstelling van de cluster welzijn is het toch belangrijk om de link binnen de cluster welzijn te
behouden.
Personen die worden afgevaardigd worden geacht de nodige tijd te investeren in de Zorgraad.
In beide clusters is het belangrijk om het eigen bestuur te overstijgen en te spreken namens de cluster
of sector waarvoor men vertegenwoordiger is (bijvoorbeeld namens de sector gezinszorg).
Belang van deelname aan de Zorgraad
Het ziet er naar uit dat de Zorgraad naar de toekomst een belangrijk orgaan wordt. De Zorgraad zal
het lokaal bestuur kunnen ondersteunen bij de ontwikkeling van het lokaal sociaal beleid onder andere
via de brede samenwerking tussen welzijn en gezondheid. Een goede samenwerking tussen de
verschillende betrokkenen zorgt niet alleen voor een uitbreiding van de zorgmogelijkheden maar
eveneens voor een beter zorgcontinuüm rond de cliënt. Via de deelname aan de Zorgraad leren de
andere aanwezigen de gemeente en het OCMW kennen waardoor de drempels dalen. Door het
netwerk via de Zorgraad is het vanuit het lokaal bestuur gemakkelijker om het lokaal sociaal beleid op
gemeentelijk niveau uit te bouwen.
Vlaamse gesubsidieerde projecten krijgen steeds meer de eerstelijnszone als uitvalsbasis. Naar
programmatie toe is het niet ondenkbeeldig dat de eerstelijnszone voor bepaalde voorzieningen als
vertrekbasis zal worden gebruikt.
De deelname vanuit een lokaal bestuur aan een privaatrechtelijke vereniging moet goedgekeurd
worden door de gemeenteraad, respectievelijk OCMW-raad.
Binnen de eerstelijnszone zuiderkempen zijn 6 zetels in te vullen vanuit de lokale besturen in het
kader van hun regiefunctie binnen de cluster lokale besturen;
Het lokaal bestuur kan deelnemen aan de cluster welzijn vanuit zijn actorrol;

De eerstelijnszones spelen een belangrijke rol in de organisatie van zorg en welzijn, en hebben een
ondersteunende opdracht binnen het kader van lokaal sociaal beleid.
De gemeente en het OCMW kunnen een mandataris of een ambtenaar afvaardigen binnen de cluster
lokale besturen.
Het voorstel van het college is om de schepen van Welzijn de heer Raf Moons af te vaardigen.
JURIDISCH KADER
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017
Organieke wet van 8 juli 1976
Het decreet van 26 april 2019 betreffende de organisatie van de eerstelijnszorg, de regionale
zorgplatformen en de ondersteuning van de eerstelijnszorgaanbieders
Het besluit van de Vlaamse Regering van 29 juni 2018 tot toekenning van een subsidie aan de
initiatiefnemers in een afgebakende zone voor de oprichting van de zorgraden
Het besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning en subsidiëring van de zorgraden en houdende
inwerkingtreding van het decreet van 26 april 2019 betreffende de organisatie van de eerstelijnszorg,
de regionale zorgplatformen en de ondersteuning van de eerstelijnszorgaanbieders dat op 17 mei
2019 definitief werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering
FINANCIELE EN BELEIDSINFORMATIE
Geen extra middelen dienen voorlopig voorzien te worden.
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
De gemeenteraad vaardigt Raf Moons, schepen van Welzijn af als vertegenwoordiger voor de
zorgraad (eerstelijnszone zuiderkempen) van lokaal bestuur Laakdal (gemeente en OCMW) binnen de
cluster lokale besturen.

28.02.a

European disability card.

BESCHRIJVING
Raadslid Caroline Janssens vraagt naar de stand van zaken.
Op de gemeenteraad van 28 november 2017 diende N-VA een toegevoegd punt in inzake het
invoeren van de European Disability Card in Laakdal. Schepen van sociale zaken Raf Moons vond dit
een waardevol initiatief en nam dit mee ter bespreking naar de bevoegde adviesraad, nl. Onbeperkt
Laakdal!
Op de gemeenteraad van 28 mei 2019 antwoordde Schepen Raf Moons op onze vraag dat hij de
stand van zaken zo snel mogelijk na de zomer zou toelichten.
Ondertussen zijn we september en zijn wij benieuwd naar de stand van zaken.
Schepen Raf Moons heeft begin juli informatie geplaatst op de website van de gemeente. Bij
eventuele problemen met het aanvragen van de kaart kunnen mensen met de sociale dienst contact
opnemen. Binnen het cultuurnetwerk Kempen wordt een Uit-kaart ontwikkeld en eerst wordt nu de
mogelijkheid onderzocht van een combinatie met de European Disabillity Card om te voorkomen dat
tweemaal hetzelfde wordt gedaan. De uiteindelijke oplossing zal zeker onder de aandacht gebracht
worden.
Dit agendapunt geeft verder geen aanleiding tot een beslissing.
Schepen Jurgen Mensch verlaat de zitting.

29.01

Pidpa. Uitnodiging Buitengewone Algemene Vergadering van 18 oktober 2019.
Beslissing tot verlenging en statutenwijziging.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
De gemeente is deelnemer van de opdrachthoudende vereniging Pidpa.
Overeenkomstig het decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur (DLB), en meer bepaald
artikel 423 DLB, kan een opdrachthoudende vereniging na afloop van de statutair bepaalde duur
opeenvolgende keren verlengd worden voor een ter-mijn die telkens niet langer mag zijn dan achttien
jaar.
Artikel 5 van de statuten van Pidpa bepaalt dat de duur van de vereniging verstrijkt op 9 november
2019.
De laatste Algemene Vergadering voor het verstrijken van de duur dient over de verlenging te
beslissen, op basis van de daartoe genomen beslissingen van de deelnemers van de vereniging.
Onze gemeente dient aldus een beslissing te nemen aangaande de verlenging van Pidpa.

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om:
 kennis te nemen van en goedkeuring te hechten aan het verlengingsdossier – houdende de
argumenten om de deelneming van onze gemeente in de opdrachthoudende vereniging Pidpa
te verlengen;
 te verzoeken om over te gaan tot verlenging van de opdrachthoudende vereniging Pidpa;
 te beslissen om over te gaan tot de verlenging van de opdrachthoudende vereniging Pidpa;
 te beslissen om deelnemer te blijven van de opdrachthoudende vereniging Pidpa en de
daarbij horende beheersoverdrachten te bevestigen;
Daarnaast zal op deze algemene vergadering tevens een beperkte statutenwijziging worden
voorgelegd betreffende de nieuwe modaliteiten rond de samenstelling van het adviescomité voor het
compartiment watervoorziening (het adviescomité A) en een verduidelijking van de bepalingen over de
samenstelling van de adviescomités B en D.
Historiek
Beslissing van de gemeenteraad houdende de goedkeuring van het Evaluatiedocument 2013-2018 en
het Beleidsplan 2019-2024.
Oproepingsbrief van Pidpa van 15 juli 2019 voor deelname aan de algemene vergadering van 18
oktober 2019 met het voorstel tot verlenging van de bestaansduur van de vereniging, met als bijlage
het verlengingsdossier op basis waarvan onze gemeente kan besluiten om de deelneming in de
opdrachthoudende vereniging Pidpa te verlengen.
Daarnaast werd er ook een voorstel van statutenwijziging overgemaakt betreffende de samenstelling
van de adviescomités.
In deze oproepingsbrief wordt volgende agenda van de algemene vergadering vermeld :
1.
2.
3.
4.
5.

Nazicht van de volmachten/raadsbesluiten voor de afgevaardigden.
Verlenging Pidpa.
Statutenwijziging - goedkeuring.
Benoemingen.
Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering.

Mevrouw Tine Gielis maakt deel uit van de raad van bestuur van Pidpa.
Mevrouw Tine Gielis zetelt in het adviescomité B.
De heer Felix Vanbel werd bij besluit van 26/02/2019 aangeduid als afgevaardigde voor de algemene
vergaderingen van Pidpa.
Argumentatie
Wat betreft de Verlenging van Pidpa
Algemene context

Pidpa werd ruim 106 jaar geleden opgericht om de provincie Antwerpen te voorzien van een
betrouwbare drinkwatervoorziening. Pidpa heeft daarvoor 11 waterproductiecentra en een
indrukwekkende infrastructuur in eigendom, om zo continu hoog kwalitatief drinkwater te leveren.
Sinds iets meer dan 10 jaar is Pidpa ook een toonaangevende speler geworden op de rioleringsmarkt.
Haar rioleringsoplossingen op maat werden ondertussen in 35 steden en gemeenten
geïmplementeerd, zoals ook in onze gemeente. Pidpa beschikt over een breed pallet aan
waterdiensten.
Als integraal waterbedrijf biedt Pidpa een circulair waterbeheer aan, waarmee zij onder meer snel en
efficiënt kan inspelen op de hedendaagse waterproblemen (droogte, overstromingen,..) en de
waterhuishouding van onze gemeente beter kan afstemmen in een groter geheel.
Jaren geleden heeft Pidpa de omslag gemaakt van een traditioneel nutsbedrijf naar een klant- en
marktgedreven onderneming. Pidpa wil haar aanbod inzake circulaire waterhuishouding en
proceswater verder uitbreiden door een marktgerichte aanpak van watergerelateerde projecten voor
haar klanten (huishoudens, industrie en landbouw). Daarnaast voorziet zij voor haar klanten, onze
burgers en bedrijven, in uitgebreide communicatiemogelijkheden, zoals een gratis klantenservicelijn,
de website en sociale media. Op deze manier kunnen klanten snel bij Pidpa terecht met hun vragen.
Bij Pidpa vormt ‘duurzaamheid’ in al haar betekenissen een rode draad in haar werking. Daardoor is
het als bedrijf uitgegroeid tot een belangrijke sociaaleconomische partner, die een toekomstgericht
beleid voert op het vlak van milieu, economie en maatschappij. Dit duurzaamheidsbeleid werd
doorgetrokken tot in het waterproductieproces.
Als producent van een voedingsmiddel, blinkt Pidpa uit in haar activiteiten. De kwaliteit van de door
haar geleverde producten en diensten staat steeds voorop. Pidpa laat hier niets aan het toeval over
en zorgt voor een doorgedreven opvolging via een uitgebreid gamma aan staalnames en heeft de
kwaliteit in haar dagelijkse bedrijfsvoering verankerd via een brede ISO-certificering.
Dankzij de verdere professionalisering van het assetmanagement onderhoudt zij als een goed
huisvader haar uitgebreide infrastructuur. Zo wil Pidpa ook uitblinken op het vlak van haar
productieapparaat door steeds opnieuw te zoeken naar betere, meer duurzame productiemethoden,
waardoor niet alleen het watercomfort van de gebruikers en de efficiëntie van haar werkzaamheden
verhoogt, maar ook aandacht wordt gegeven aan een milieubewust en toekomstgericht resultaat.
Door dit professioneel assetmanagement behoort Pidpa, niet alleen in België maar ook op Europees
vlak, tot de top wanneer het gaat over het beheersen van lekverliezen (NRW).
Bovendien draagt dit ook bij tot een vermindering van het aantal mogelijke incidenten waardoor de
leveringszekerheid gegarandeerd blijft.
Daarnaast is Pidpa een financieel gezond bedrijf dat blijft investeren in het voortdurend optimaliseren
van haar werking.
Het voorliggende verlengingsdossier geeft een duidelijk beeld over Pidpa, haar dagelijkse werking en
hetgeen zij reeds verwezenlijkt heeft voor de aangesloten gemeenten en hun inwoners en bedrijven;
Concreet
De bovenstaande principes die Pidpa hanteert in haar bedrijfswerking, vertalen zich voor onze
gemeente concreet als volgt:

 Pidpa hanteert de laagste drinkwatertarieven van Vlaanderen, wat niet alleen ten goede komt
aan de inwoners en bedrijven van onze gemeente maar ook aan de gemeente zelf, als klant.
 De gemeente dient geen financiële tussenkomsten te doen voor wat betreft saneringen en
verplaatsingen van drinkwaterleidingen. Pidpa draagt deze investeringen zelf .
 Via de opmaak van strategische onderhoudsplannen en risicokaarten kan Pidpa de risico’s
per leiding inschatten. Deze werkwijze stelt haar in staat om een doorgedreven planning op te
maken met betrekking tot onderhoud, renovaties en vervangingsinvesteringen en kan hier
tevens gezocht worden naar een maximale synergie met gemeentelijke of andere projecten.
 Door het professioneel assetmanagement blijft het aantal lekken en incidenten in onze
gemeente beperkt.
 Indien zich toch een probleem voordoet, stelt Pidpa alles in het werk om de onderbreking tot
een minimum te beperken en een oplossing aan te bieden. Hiervoor biedt zij een 24 uur op 24
en 7 dagen op 7 service aan waarbij er steeds naar gestreefd wordt om het probleem
daadwerkelijk te verhelpen.
 Door de inzet van eigen personeel kan Pidpa flexibel inspelen bij wegenis- en
rioleringswerken en op die manier de hinder zoveel als mogelijk beperken.
 Pidpa heeft actief meegewerkt aan de opmaak en actualisering van de ‘code voor
Infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen’ en past de principes ervan ook toe in
haar dagelijkse werking zodat de hinder op gemeentewegen zoveel als mogelijk beperkt blijft.
 Met betrekking tot investeringsprojecten en (private) ontwikkelingsprojecten zorgt Pidpa voor
een volledige ontzorging van de gemeente door middel van een doorgedreven begeleiding en
opvolging van A tot Z.
 Ook in periodes van extreme droogte, bijvoorbeeld zoals de zomer van 2018, kon de
leveringszekerheid door Pidpa gegarandeerd blijven.
 Pidpa hanteert korte communicatielijnen en stelt zich zeer aanspreekbaar op, zodat onze
gemeente maximaal op de hoogte wordt gehouden van lopende projecten en zodat onze
gemeente met vragen en problemen steeds op een correcte wijze wordt verder geholpen.
 In het kader van haar rioleringsopdracht heeft Pidpa een gedegen knowhow vergaard op het
vlak van zowel collectieve als individuele sanering, wat zich op het terrein concreet vertaalt
naar een efficiënt onderhoud van het rioleringsstelsel en een degelijke uitvoering van
wegenis- en rioleringsprojecten afgestemd op de noden en timing van onze gemeente.
 Via de opmaak van hemelwaterplannen is Pidpa in staat om een algemene visie uit te werken
met betrekking tot de waterhuishouding op het grondgebied van onze gemeente.
 Pidpa neemt de rapporteringsverplichting aan de VMM over van de gemeentelijke
administratie, hetgeen een tijdrovende en arbeidsintensieve aangelegenheid is waarvoor een
grondige kennis van het rioleringsbeheer nodig is.
 In het kader van het rioleringsbeheer dient de gemeente zelf niet in te staan voor de
investerings- en onderhoudsuitgaven.
 De BTW-ruling met betrekking tot de drinkwatermaatschappijen houdt in dat – wat betreft
nieuwe huisaansluitingen - enkel voor prestaties door de drinkwaterleverancier de
aanrekening kan gebeuren aan een BTW-tarief van 6% (i.p.v. 21% BTW).
 Onze gemeente ontvangt van Pidpa jaarlijks een bedrag ter aflossing van de achtergestelde
lening die werd afgesloten ingevolge de toetreding tot Pidpa-HidroRio.
 Onze gemeente kan per legislatuur - in het kader van investeringsprojecten binnen de werking
van HidroRio - financiële middelen putten uit het investeringsfonds dat in 2015 werd opgericht.
 Via Pidpa worden schaal- en synergievoordelen bekomen, onder andere op het vlak van:
o Watergebonden activiteiten zoals de controle en het onderhoud van brandkranen,
legionellabeheer, keuringen van de binneninstallatie en de privéwaterafvoer;
o GIS-ondersteuning - KLIP-KLIM behandeling: behandelen van planaanvragen zowel
voor Pidpa-leidingen als voor gemeentelijke kabels en leidingen;
o De exploitatie van het rioleringsstelsel: onder andere met betrekking tot ruimen van
grachten, reinigen van sifons en kolken, onderhoud van pompstations.
 Pidpa vervult een beleidsondersteunende rol door middel van de participatie in verschillende
werkgroepen onder andere:
o Commissie Integraal Waterbeleid
o VMM
o Aquaflanders
o VLARIO

Rekening houdende met:
 de elementen zoals aangebracht in het Evaluatierapport 2013-2018 en het Beleidsplan 20192024;
 de elementen zoals aangebracht in het bijgevoegde verlengingsdossier;
 het feit dat de raad van bestuur van Pidpa besloten heeft om een studie op te starten om te
onderzoeken hoe maximale synergiewinsten kunnen gehaald worden ten bate van de klanten
en de vennoten om de dienstverlening inzake drinkwater en riolering in een multi-utility context
aan te bieden;
 bovenstaande argumenten, met in het bijzonder het feit dat Pidpa de drinkwaterleverancier is
met het laagste drinkwatertarief;
 de voordelen om minstens voor deze periode en tot zolang onderzoek eventueel anders heeft
uitgewezen, zowel de drinkwateropdracht als de rioleringsopdracht bij dezelfde partner te
houden;
verzoekt onze gemeente om de opdrachthoudende vereniging Pidpa te verlengen voor een termijn die
loopt tot 1 januari 2024, gaat onze gemeente akkoord met een verlenging en bevestigt de bijhorende
beheersoverdrachten voor zowel de drinkwateractiviteit als de rioleringsactiviteit.
Wat betreft de statutenwijziging
Pidpa wil de goede relatie met haar gemeentelijke vennoten verder uitbouwen en tevens de
betrokkenheid van haar gemeentelijke vennoten verhogen. Om deze doelstelling te bereiken draagt
het op dit moment de voorkeur weg om de bestaande organen waarvan de werking als positief wordt
ervaren, uit te breiden, eerder dan tot de oprichting van nieuwe organen over te gaan (regionaal
bestuurscomité dan wel een algemeen comité).
Bijgevolg is het aangewezen dat de samenstelling van het A-adviescomité wordt herbekeken waarbij
het aantal leden wordt vastgesteld op één lid per gemeente die bij het compartiment watervoorziening
aangesloten is.
Verder is het daarbij eveneens aangewezen om ook voor wat betreft het B-adviescomité en het Dadviescomité, het principe van de mogelijkheid tot het afvaardigen van één lid per gemeente dat
aangesloten is bij respectievelijk het compartiment ‘afvalwater en hemelwater’ (HidroRio) dan wel het
compartiment ‘gemeentelijke collectieve sanering’ (HidroGem), te verankeren in de statuten. Deze
aanpassing komt de duidelijkheid en uniformiteit van de statuten ten goede, en wijzigt niets aan de
werkwijze die nu reeds wordt toegepast.
JURIDISCH KADER
De statuten van de opdrachthoudende vereniging Pidpa;
Het decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur;
Het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018[1]
(verder decreet Integraal Waterbeleid).
[1] Zie decreet 30 november 2018, BS 18 december 2018, art. 2.
FINANCIELE EN BELEIDSINFORMATIE
De gemeente ontvangt van Pidpa jaarlijks een incentive.

De gemeente dient niet tussen te komen voor saneringen en verplaatsingen van drinkwaterleidingen.
De gemeente die toegetreden is tot HidroRio ontvangt van Pidpa jaarlijks een bedrag ter aflossing van
de achtergestelde lening die werd afgesloten ingevolge de toetreding tot Pidpa-HidroRio.
De gemeente kan per legislatuur – in het kader van investeringsprojecten binnen de werking van
HidroRio -financiële middelen putten uit het investeringsfonds dat in 2015 werd opgericht.
BESLUIT
Met 13 stemmen voor (Smets Benny, Sels Frank, Gielis Tine, Broeckx Gerda, Moons Raf, Vanbel
Felix, Devoghel Nele, Lintermans Hanne, Van de Weyer Theo, Baumans Bart, Hoes Stefaan, Van
Meijvis Louis, Daems Leander), 2 stemmen tegen (Laermans Richard, Vankrunkelsven
Willem) en 7 onthoudingen (Mondelaers Paul, De Rop Ingrid, Williams Anja, Janssens Caroline,
Vermeulen Niels, Helsen Jeroen, Van Hove Ils).
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van en hecht goedkeuring aan het verlengingsdossier van Pidpa
houdende de argumenten om de opdrachthoudende vereniging Pidpa te verlengen. De in het
verlengingsdossier en in de verslaggeving opgenomen motivering wordt bijgetreden.
Artikel 2
De gemeenteraad verzoekt om over te gaan tot verlenging van de opdrachthoudende vereniging
Pidpa voor een periode vanaf 10 november 2019 tot 1 januari 2024.
Artikel 3
De gemeenteraad gaat akkoord met de verlenging van de opdrachthoudende vereniging Pidpa voor
een periode tot 1 januari 2024 deelnemer te blijven aan de opdrachthoudende vereniging Pidpa voor
de activiteit watervoorziening en de rioleringsactiviteit (HidroRio) en de daarbij horende
beheersoverdrachten te bevestigen.
Artikel 4
De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de door de raad van bestuur van Pidpa voorgelegde
wijzigingen aan de statuten van Pidpa betreffende de samenstelling van de adviescomités .
Artikel 5
Aan de gemeentelijke vertegenwoordiger wordt de opdracht gegeven om op de Algemene
Vergadering van 18 oktober 2019 overeenkomstig deze beslissing te stemmen, alsook de
benoemingen goed te keuren, evenals op elke andere algemene vergadering die wordt
samengeroepen ter behandeling van de agendapunten van deze vergadering.
Artikel 6

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en zal
onverwijld een afschrift van deze beslissing bezorgen aan Pidpa, Desguinlei 246 te 2018 Antwerpen.
Schepen Jurgen Mensch vervoegt de zitting.

31.00.a

Interpellatie: uitbating 't Fortun.

BESCHRIJVING
Raadslid Niels Vermeulen vraagt of de concessie resultaat heeft opgeleverd en of er een uitbater is
gevonden. Wat is de stand van zaken van het verhuren van zaaltjes aan de muziekschool, de fanfare
en aan mensen uit Laakdal die een feest willen organiseren? Hij is voorstander van een
gemeenschapszaal, maar het mag niet zo zijn dat de gemeente in elk dorp een café gaat uitbaten. Hij
stelt serieuze vraagtekens bij het heden en de toekomst van Klein- en Groot-Vorst.
Schepen Gerda Broeckx antwoordt dat er op de concessie helaas geen inschrijvingen zijn
ontvangen. Er wordt nu een nieuwe concessie voorbereid waarvan de voorwaarden in
oktober/november worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Daarna wordt de concessie
gepubliceerd. De kleine lokalen worden momenteel optimaal benut en de gemeente zorgt voor het
schoonmaken van de gemeenschappelijke ruimten. Er worden tot het einde van het jaar geen nieuwe
reserveringen meer aangenomen, want daarna zal de nieuwe concessie gaan gelden.
Raadslid Caroline Janssens begrijpt niet dat een concessie wordt afgesloten zonder een
huurwaarborg. Het lijkt erop dat de gemeente nalatig is geweest door pas de eerste keer op 3 juli
2018 en daarna pas op 26 maart 2019 een tweede aanmaning te sturen. Zal de huur nog geïnd
kunnen worden?
Schepen Gerda Broeckx meldt dat de verhuurtarieven van zalen aan verenigingen niets opleveren
voor de uitbater. Daarom is de combinatie met een café noodzakelijk, omdat er anders niemand
geïnteresseerd is.
Raadslid Niels Vermeulen heeft hier begrip voor, maar ’t Fortun is gerealiseerd met geld van de
burgers en de gemeente, terwijl de zaal niet beschikbaar is voor feesten. Die zaal staat leeg terwijl
deze wel met belastinggeld is betaald.
Schepen Gerda Broeckx antwoordt dat gewerkt wordt aan nieuw beleid. Door een
personeelswisseling is pas laat gestart met het sturen van aanmaningen voor de huur. Het dossier is
nu overgedragen aan een advocaat en er is een afbetalingsplan opgemaakt. Dergelijke situaties
zullen in de toekomst beter opgevolgd worden.
Raadslid Jeroen Helsen doet de suggestie om ’t Fortun te verkopen.
Dit agendapunt geeft verder geen aanleiding tot een beslissing.

31.00.b

Interpellatie: behoud van groene ruimte omgeving Pastorij Groot-Vorst.

BESCHRIJVING

Raadslid Paul Mondelaers is bezorgd over het feit dat hij op diverse plaatsen heeft gelezen over
plannen voor woningbouw in de tuin van de Pastorij in Groot-Vorst voor bijvoorbeeld mensen met een
handicap, maar dat zal de groene omgeving zeker aantasten. Hij is van mening dat er in Groot-Vorst
andere meer geschikte locaties zijn te vinden voor dergelijke bewoning.
Burgemeester Tine Gielis meldt dat momenteel de visievorming plaatsvindt en wellicht is op deze
locatie een kruisbestuiving mogelijk tussen bewoning en het groen. Er zijn tot op heden nog geen
besluiten genomen, maar de raad zal op gepaste momenten geïnformeerd worden.
Dit agendapunt geeft verder geen aanleiding tot een beslissing.

De voorzitter verklaart de zitting geheven om 23:10 uur.
Algemeen directeur
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