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00.01

Bekrachtiging besluit van de burgemeester van 4 november 2020 houdende virtuele
vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn en de gemeenteraad van 24
november 2020.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
Naar aanleiding van COVID-19 zijn er richtlijnen uitgevaardigd omtrent het fysiek vergaderen van
gemeente en OCMW raad.
In deze omstandigheden is het aan de burgemeester om een besluit uit te vaardigen voor de
organisatie van de vergaderingen van de lokale bestuursorganen.
Bij besluit van 4 november 2020 heeft de burgemeester een verordening goedgekeurd om de raad
voor maatschappelijk welzijn en de gemeenteraad virtueel te organiseren achter gesloten deuren.
Argumentatie

Fysieke bijeenkomsten van gemeente- en OCMW raad is enkel mogelijk indien de richtlijnen inzake
hygiëne en social distancing kunnen gegarandeerd worden.
In de huidige omstandigheden is een fysieke bijeenkomst van 25 personen niet opportuun.
Vergaderen op een andere fysieke locatie zou (te) veel organisatorische bijkomende maatregelen
vergen om aan alle regels te kunnen voldoen. Bovendien is de huidige opnameapparatuur die moet
zorgen voor het zittingsverslag, niet verplaatsbaar.
Er bestaan anderzijds voldoende mogelijkheden om op een virtuele/digitale manier de vergaderingen
te organiseren conform alle regels.
De burgemeester dient bij de keuze voor een digitale of virtuele vergadering een besluit te nemen:
- de burgemeester kan de besluiten per vergadering van het bestuursorgaan nemen, ofwel voor de
vergaderingen van het bestuursorgaan gedurende de volledige periode van de federale fase;
- de burgemeester legt hierin de modaliteiten vast op welke wijze het bestuursorgaan vergadert;
- de besluiten moeten in overeenstemming zijn met de richtlijnen die gelden om de gevolgen en de
verspreiding van COVID-19 te beperken.
De burgemeester kan deze verordening nemen in toepassing van artikel 134 §1 van de nieuwe
gemeentewet in de plaats van de gemeenteraad.
De verordening vervalt indien ze niet in de eerstvolgende vergadering van de
gemeenteraad wordt bekrachtigd.
Pers en publiek kunnen de vergadering wel virtueel volgen.
JURIDISCH KADER
Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.
De nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikel 134 §1 en 135 §2.
Besluit van de burgemeester van 4 november 2020.
BESLUIT
Met 24 stemmen voor (Mondelaers Paul, Laermans Richard, Vankrunkelsven Willem, De Rop Ingrid,
Van Meijvis Louis, Williams Anja, Daems Leander, Janssens Caroline, Vermeulen Niels, Helsen
Jeroen, Smets Benny, Sels Frank, Mensch Jurgen, Van Hove Ils, Gielis Tine, Broeckx Gerda, Moons
Raf, Nysmans Bob, Vanbel Felix, Devoghel Nele, Lintermans Hanne, Van de Weyer Theo, Baumans
Bart, Hoes Stefaan).
Artikel 1

De gemeenteraad gaat akkoord met en bekrachtigt het besluit van de burgemeester van 4
november 2020 houdende het virtueel vergaderen van de raad voor maatschappelijk welzijn en de
gemeenteraad van 24 november 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 27 oktober 2020.
BESLUIT
De notulen van 27 oktober 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).
Enig artikel
De notulen van 27 oktober 2020 worden goedgekeurd.

02.01

Bekrachtiging politiebesluit burgemeester van 22 oktober 2020 betreffende de
verplichting tot het dragen van een mondmasker op de begraafplaatsen.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
De burgemeester nam op 22 oktober 2020 een besluit inzake het verplicht dragen van een
mondmasker op de begraafplaatsen.
Argumentatie
Het politiebesluit van de burgemeester d.d. 22 oktober 2020 betreffende de verplichting tot het dragen
van een mondmasker op de begraafplaatsen is een reglement dat dient te worden bekrachtigd door
de gemeenteraad.
JURIDISCH KADER
De nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikel 134.
Het decreet van 22/12/2017 over het lokaal bestuur.

BESLUIT
Met 23 stemmen voor (Laermans Richard, Vankrunkelsven Willem, De Rop Ingrid, Van Meijvis Louis,
Williams Anja, Daems Leander, Janssens Caroline, Vermeulen Niels, Helsen Jeroen, Smets Benny,
Sels Frank, Mensch Jurgen, Van Hove Ils, Gielis Tine, Broeckx Gerda, Moons Raf, Nysmans Bob,
Vanbel Felix, Devoghel Nele, Lintermans Hanne, Van de Weyer Theo, Baumans Bart, Hoes
Stefaan) en 1 onthouding (Mondelaers Paul).
Enig artikel
De gemeenteraad bekrachtigt het politiebesluit van de burgemeester d.d. 22 oktober 2020 betreffende
de verplichting tot het dragen van een mondmasker op de begraafplaatsen.

02.02

Bekrachtiging politiebesluit burgemeester van 28 oktober 2020 betreffende
verstrenging coronamaatregelen voor vrijetijdsactiviteiten.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
De burgemeester nam op 28 oktober 2020 een besluit inzake het verstrengen van de
coronamaatregelen voor vrijetijdsactiviteiten.
Argumentatie
Het politiebesluit van de burgemeester van 28 oktober 2020 betreffende de verstrenging van de
coronamaatregelen voor vrijetijdsactiviteiten is een reglement dat dient te worden bekrachtigd door de
gemeenteraad.
JURIDISCH KADER
De nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikel 134.
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.
BESLUIT
Met 18 stemmen voor (Laermans Richard, Vankrunkelsven Willem, De Rop Ingrid, Van Meijvis Louis,
Smets Benny, Sels Frank, Mensch Jurgen, Van Hove Ils, Gielis Tine, Broeckx Gerda, Moons Raf,
Nysmans Bob, Vanbel Felix, Devoghel Nele, Lintermans Hanne, Van de Weyer Theo, Baumans Bart,
Hoes Stefaan) en 6 onthoudingen (Mondelaers Paul, Williams Anja, Daems Leander, Janssens
Caroline, Vermeulen Niels, Helsen Jeroen).
Enig artikel
De gemeenteraad bekrachtigt het politiebesluit van de burgemeester van 28 oktober 2020 betreffende
de verstrenging van de coronamaatregelen voor vrijetijdsactiviteiten.

02.02.a

Regiovorming.

BESCHRIJVING
Raadslid Paul Mondelaers stelt vast dat de Vlaamse regering vorige maand heeft besloten om te
komen tot regiovorming. Het raadslid vermoedt dat dit op termijn komt in plaats van de provincies.
Samenwerking is goed en schaalvergroting is op een aantal vlakken ook prima. Groen mist echter wel
openheid en openbaarheid. Raadslid Paul Mondelaers vraagt aan het schepencollege om hun
standpunten daarover te communiceren op de gemeenteraad en eventueel de input van de
gemeenteraad te vragen.
Burgemeester Tine Gielis deelt mee dat het schepencollege die intentie ook heeft. Binnen de schoot
van het IOK wordt dit nu geïnventariseerd en wordt de visie opgesteld. Zodra hierover meer
duidelijkheid bestaat en standpunten ingenomen moeten worden, zal het schepencollege met de
leden van de gemeenteraad rond de tafel gaan zitten.
Dit agendapunt geeft verder geen aanleiding tot een beslissing.

03.01

Kennisgeving auditrapport d.d. 21/09/2020 'Thema-audit geldmiddelen bij gemeente
en OCMW Laakdal'.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
Door Audit Vlaanderen werd een audit uitgevoerd binnen de gemeente en het OCMW van Laakdal.
Het gaat over een thema-audit die handelt over het geldbeheer bij gemeente en OCMW.
De oefening startte op 5 februari 2020 en kreeg beslag in het rapport van 21 september 2020 'Themaaudit geldmiddelen bij gemeente en OCMW Laakdal'.
Argumentatie
Er werden verschillende onderdelen geauditeerd. Per onderdeel wordt een code toegekend, gaande
van code 0 (rode kleur) tot code 4 (donkergroen).
Samengevat blijkt uit het rapport:
- 1 code 0 (onbestaand)
- 4 codes 1 (beheersmaatregelen ad hoc aanwezig)
- 6 codes 2 (gestructureerde aanzet aanwezig)
- 1 code 3 (gedefinieerde beheersmaatregelen)
- 0 codes 4 (beheerst systeem)

Het uiteindelijke resultaat van het rapport zijn enerzijds 6 aanbevelingen die zijn opgenomen in de
aanbevelingentabel en waar door het directiecomité een actieplan en timing tegenover gezet zijn.
Het rapport bevat ook een managementreactie. In deze managementreactie geeft het directiecomité
commentaar op het rapport.
Audit Vlaanderen heeft intussen vanuit Laakdal anderzijds drie goede praktijken opgenomen in hun
goede-praktijken-databank:
 thesaurieplanning (opvolging liquiditeiten en liquiditeitsplanning)
 link boekhouding en kassasysteem
 reglement innen van geringe dagontvangsten, toekennen van provisies en het doen van
geringe exploitatie-uitgaven.
Vanuit ICT kwam post factum ook nog de opmerking dat de frase dat rechten worden toegekend 'op
basis van een kopie van een andere werknemer' enkel en alleen slaat op het kopiëren van
snelkoppelingen naar de diverse softwaretoepassingen. Binnen de toepassingen zelf (Mercurius,
Cassandra) moeten er wel degelijk steeds individueel rechten worden toegekend. De uitspraak van
Audit is in die zin nog te nuanceren.
Het rapport dient te worden voorgelegd aan de raad die er kennis van neemt.
JURIDISCH KADER
Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.
BESLUIT
Enig artikel
De gemeenteraad neemt kennis van het auditrapport 'Thema-audit geldmiddelen bij gemeente en
OCMW Laakdal' van 21 september 2020.

03.02

Principe financiële verdeelsleutel 2021-2026 voor hulpverleningszone Brandweer
zone Kempen - Goedkeuring.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
In zitting van de zoneraad van 26 oktober 2019 werd de financiële verdeelsleutel voor één jaar
goedgekeurd. Er werd vastgelegd dat in de loop van 2020 een nieuwe verdeelsleutel voor de
begroting 2021-2026 diende te worden uitgewerkt. Opnieuw werd een werkgroep opgericht bestaande
uit burgemeesters, financieel directeurs en algemeen directeurs.
Het principe van de verdeelsleutel werd een eerste maal besproken op de zoneraad in de zitting van 3
oktober 2020. Er werd een videovergadering georganiseerd met alle financieel directeurs en alle
burgemeesters op maandag 12 oktober 2020 met de bedoeling dat de experten de inhoudelijke
verwerking zouden bespreken. Tijdens de vergadering werden volgende conclusies geformuleerd:

 de opsplitsing tussen exploitatiebudget en investeringsbudget zoals tijdens de vergadering
voorgesteld (2.000.000 euro investeringsbudget) moet verwerkt worden in het voorstel
financiële verdeelsleutel;
 een jaarlijkse aanpassing van de verdeelsleutel aan de actuele data is geen probleem en mag
voorgesteld worden;
 indien gekozen wordt de cijfers jaarlijks te actualiseren, dan is het belangrijk de financiële
verdeelsleutel voor jaar X ten laatste in de maand april van het jaar X-1 te agenderen op de
zoneraad;
 de verrekening van de goederen gebeurt bij voorkeur op het investeringsbudget en dit over
een periode van vijf jaar.
Op basis van alle besprekingen wordt gevraagd aan de gemeenteraad:
1. Het principe van verdeelsleutel goed te keuren. Volgend voorstel geniet na de besprekingen
de voorkeur:
1. Bevolkingsaantal - 50% op basis van gegevens X-1
2. Kadastraal inkomen - 50% op basis van gegevens X-2
3. Correctiefactor aanrijtijden wordt toegepast op bevolkingsaantal en kadastraal
inkomen
4. Correctie DGH wordt toegepast op basis van interventies jaar X-1
5. Er wordt geen manuele correctie van de correctiefactor aanrijtijden doorgevoerd
2. Als er iets wijzigt aan de organisatie, de financiering of de locaties van de
brandweerambulances van onze zone zal de parameter DGH herberekend moeten worden op
basis van de berekeningsmethodiek die nu in de uitgangsnota gehanteerd wordt.
3. Goed te keuren dat als er iets wijzigt aan de locatie of de permanentie van kazernes waardoor
de aanrijtijden wijzigen, zal de correctiefactor aanrijtijden herberekend moeten worden op
basis van de berekeningsmethodiek die nu in de uitgangsnota gehanteerd wordt.
4. Goed te keuren dat de percentages uit de verdeelsleutel niet gehanteerd zullen worden voor
de investeringskost van bijkomende brandweerposten. Wanneer tot bijkomende
brandweerposten besloten wordt, zal de financieringsdiscussie ten gronde hernomen worden.
5. Goed te keuren dat de verdeelsleutel kan aangepast worden indien artikel 68 §3 1ste of 2de
lid in de federale wet van 15 mei 2007 wijzigt.
6. Goed te keuren dat volgende stijgingen mogen opgenomen worden in de
meerjarenbegrotingen:
2021-0% - 2022-0% - 2023-0% - 2024-1% - 2025-1% - 2026-1%
7. Goed te keuren dat er een opsplitsing wordt gemaakt tussen exploitatiebudget en
investeringsbudget. Het investeringsbudget goedgekeurd in het meerjarenbeleidsplan
bedraagt 2.000.000 euro
8. Goed te keuren dat de verrekening van het ingebrachte rollend en niet-rollend materieel
gebeurt over vijf jaar beginnende van 2022 volgens het voorstel in bijlage. Dit wordt verrekend
in het investeringsbudget per gemeente.
In zitting van 31/10/2020 heeft de zoneraad het voorstel van principe verdeelsleutel voor 2021-2026
goedgekeurd.
Argumentatie
De verdeelsleutel moet door alle gemeenteraden goedgekeurd zijn. Indien een gemeenteraad de
verdeelsleutel niet goedkeurt, zal de gouverneur een beslissing nemen.
JURIDISCH KADER
Artikel 68, van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid bepaalt:

§ 2. De dotaties van de gemeenten van de zone worden jaarlijks vastgelegd door de raad op basis
van een akkoord, bereikt tussen de verschillende betrokken gemeenteraden.
§ 3. Bij gebrek aan akkoord, wordt de dotatie van elke gemeente vastgesteld door de
provinciegouverneur, rekening houdende met de volgende criteria voor elke gemeente:








de residentiële en actieve bevolking à MIN 70%;
de oppervlakte;
het kadastraal inkomen;
het belastbaar inkomen;
de risico’s aanwezig op het grondgebied van de gemeente;
de gemiddelde interventietijd op het grondgebied van de gemeente;
de financiële draagkracht van de gemeente.

KB van 23/08/2014 houdende vaststelling van de inventaris- en schattingsregels van de roerende en
onroerende goederen van de gemeenten aangewend voor de uitvoering van de opdrachten van de
brandweerdiensten.
FINANCIELE EN BELEIDSINFORMATIE
2015-2019 :

2016

2017

2018

2019

Laakdal

5,46%

5,07%

4,67%

4,27%

Aandeel Laakdal volgens nieuw kader verdeelsleutel voor 2021 : 4,51%
Verrekening ingebracht rollend en niet-rollend materieel over 5 jaar vanaf 2022, volgens verdeelsleutel
2019 : voor Laakdal betekent dit 40.837,24 jaarlijks extra te betalen.
oorspronkelijk meerjarenplan
Werkingstoelage
hulpverleningszone
Investeringstoelage
hulpverleningszone
totaal

2021

2022

2023

415 149

423 452

0

2025

2026

431 921 440 560

449 371

458 358

90 600

90 600

90 600

90 600

415 149

514 052

522 521 531 160

539 971

548 958

nieuw kader verdeelsleutel
Werkingstoelage
hulpverleningszone
Investeringstoelage
hulpverleningszone
totaal

2021

2022

2023

2025

2026

343 316

343 316

343 316 346 749

350 217

353 719

85 829

126 666

126 666 127 525

128 391

129 267

429 145

469 982

469 982 474 274

478 608

482 986

verschil
Werkingstoelage
hulpverleningszone
Investeringstoelage
hulpverleningszone
totaal

2021

2022

2023

2024

2025

2026

-71 833

-80 136

-88 605

-93 810

-99 154

-104 639

85 829

36 066

36 066

36 925

37 791

38 667

13 996

-44 070

-52 539

-56 886

-61 363

-65 972

BESLUIT

2024

90 600

2024

Met 14 stemmen voor (Smets Benny, Sels Frank, Mensch Jurgen, Van Hove Ils, Gielis Tine, Broeckx
Gerda, Moons Raf, Nysmans Bob, Vanbel Felix, Devoghel Nele, Lintermans Hanne, Van de Weyer
Theo, Baumans Bart, Hoes Stefaan) en 10 onthoudingen (Mondelaers Paul, Laermans Richard,
Vankrunkelsven Willem, De Rop Ingrid, Van Meijvis Louis, Williams Anja, Daems Leander, Janssens
Caroline, Vermeulen Niels, Helsen Jeroen).
Artikel 1
De gemeenteraad keurt volgende principe van financiële verdeelsleutel voor 2021-2026 goed:
1.
2.
3.
4.
5.

Bevolkingsaantal - 50% op basis van gegevens jaar X-1
Kadastraal inkomen - 50% op basis van gegevens jaar X-2
Correctiefactor aanrijtijden wordt toegepast op bevolkingsaantal en kadastraal inkomen
Correctie DGH wordt toegepast op basis van interventies jaar X-1
Er wordt geen manuele correctie van de correctiefactor aanrijtijden doorgevoerd

De financiële verdeelsleutel wordt jaarlijks aangepast aan de meest recente gegevens. De nieuwe
verdeelsleutel wordt elk jaar ten laatste in de zoneraad van april voorgelegd.
Artikel 2
Als er iets wijzigt aan de organisatie, de financiering of de locaties van de brandweerambulances van
onze zone, zal de parameter DGH herberekend moeten worden op basis van de
berekeningsmethodiek die nu in de uitgangsnota gehanteerd wordt.
Artikel 3
Als er iets wijzigt aan de locatie of de permanentie van kazernes waardoor de aanrijtijden wijzigen, zal
de correctiefactor aanrijtijden herberekend moeten worden op basis van de berekeningsmethodiek die
nu in de uitgangsnota gehanteerd wordt..
Artikel 4
De percentages uit de verdeelsleutel zullen niet gehanteerd worden voor de investeringskost van
bijkomende brandweerposten. Wanneer tot bijkomende brandweerposten besloten wordt, zal de
financieringsdiscussie ten gronde hernomen worden.
Artikel 5
De gemeenteraad besluit dat de goedgekeurde verdeelsleutel kan aangepast worden indien artikel 68
§3 1 ste of 2 de lid in de federale wet van 15 mei 2007 wijzigt.
Artikel 6
Jaarlijkse zullen volgende stijgingen van budgetten voorzien worden:





2021 - 0%
2022 - 0%
2023 - 0%
2024 - 1%

 2025 - 1%
 2026 - 1%
Artikel 7
Er wordt een opsplitsing gemaakt tussen exploitatiebudget en investeringsbudget. Het
investeringsbudget goedgekeurd in het meerjarenbeleidsplan bedraagt 2.000.000 euro.
Artikel 8
De verrekening van het ingebrachte rollend en niet-rollend materieel gebeurt over vijf jaar beginnende
van 2022 volgens volgend voorstel.
Gemeente

Bedrag/jaar

Geel
Mol
Herentals
Westerlo
Balen
Laakdal
Herselt
Olen
Grobbendonk
Retie
Hulshout
Meerhout
Dessel
Herenthout
Vorselaar

- 6.558,42
- 96.314,92
- 65.042,97
- 21.651,93
- 12.010,34
+ 40.837,24
+ 40.741,60
+ 44.662,74
- 38.791,63
+ 26.682,88
+ 25.343,95
+ 32.229,86
+ 24.578,85
+ 14.982,07
+ 19.988,25

Dit wordt verrekend in het investeringsbudget per gemeente.

03.03

Financiële verdeelsleutel 2021 voor hulpverleningszone Brandweer zone Kempen Goedkeuring.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
Het principe van financiële verdeelsleutel voor de hulpverleningszone voor de periode 20212026 werd goedgekeurd bij gemeenteraadsbesluit van 24 november 2020. De verdeelsleutel wordt
jaarlijks aangepast aan de actuele data. Dit geeft volgende verdeling:
Gemeente
Geel
Mol
Herentals
Westerlo
Balen

2021 in %
22,00%
16,02%
10,43%
9,72%
8,90%

Laakdal
Herselt
Olen
Grobbendonk
Retie
Hulshout
Meerhout
Dessel
Herenthout
Vorselaar

4,51%
3,46%
4,96%
4,03%
2,55%
2,26%
3,54%
2,75%
3,09%
1,76%

Argumentatie
De verdeelsleutel moet door alle gemeenteraden goedgekeurd zijn. Indien een gemeenteraad de
verdeelsleutel niet goedkeurt, zal de gouverneur een beslissing nemen.
JURIDISCH KADER
 Wet 15 mei 2007
 KB van 23/08/2014 houdende vaststelling van de inventaris- en schattingsregels van de
roerende en onroerende goederen van de gemeenten aangewend voor de uitvoering van de
opdrachten van de brandweerdiensten.
FINANCIELE EN BELEIDSINFORMATIE
nieuw kader verdeelsleutel
Werkingstoelage
hulpverleningszone
Investeringstoelage
hulpverleningszone
totaal

2021
343 316
85 829
429 145

BESLUIT
Met 14 stemmen voor (Smets Benny, Sels Frank, Mensch Jurgen, Van Hove Ils, Gielis Tine, Broeckx
Gerda, Moons Raf, Nysmans Bob, Vanbel Felix, Devoghel Nele, Lintermans Hanne, Van de Weyer
Theo, Baumans Bart, Hoes Stefaan) en 10 onthoudingen (Mondelaers Paul, Laermans Richard,
Vankrunkelsven Willem, De Rop Ingrid, Van Meijvis Louis, Williams Anja, Daems Leander, Janssens
Caroline, Vermeulen Niels, Helsen Jeroen).
Enig artikel
De gemeenteraad keurt volgende financiële verdeelsleutel voor 2021 goed:
Gemeente
Geel
Mol
Herentals
Westerlo
Balen
Laakdal
Herselt

% in 2021
22,00%
16,02%
10,43%
9,72%
8,90%
4,51%
3,46%

4,96%
4,03%
2,55%
2,26%
3,54%
2,75%
3,09%
1,76%

Olen
Grobbendonk
Retie
Hulshout
Meerhout
Dessel
Herenthout
Vorselaar

13.01

Toelagereglement voor specifieke doelgroepen m.b.t. recipiënten voor de
huisvuilinzameling.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
In bijlage het DIFTAR-toelagereglement voor specifieke doelgroepen m.b.t. recipiënten voor de
huisvuilinzameling. De einddatum van het reglement werd vastgesteld op 31/12/2020.
Argumentatie
Voorstel om het reglement als volgt te wijzigen:
Premie medische redenen:
 Toevoeging sonde-voeding;
Premie jeugdverenigingen:
 De premie bedraagt € 100 per jaar.
 Een vaste premie moedigt afvalpreventie niet aan.
 Voorstel: de premie veranderen door een premie die overeen komt met de vaste jaarlijkse
kost (deze is afhankelijk van het type container dat de jeugdvereniging heeft). Op die manier
worden de jeugdverenigingen ondersteund voor de vaste kosten en staan ze zelf in voor de
kost verbonden aan de verwerking van het afval.
 Dit voorstel werd besproken op het dagelijks bestuur van de jeugdraad d.d. 05/11/2020. Het
dagelijks bestuur kon akkoord gaan met dit voorstel.
Premie gebruik evenementencontainers:
 De premie bedraagt max. € 50 per vereniging aangesloten bij jeugd-, cultuur- of sportraad.
 Het vergt jaarlijks heel wat administratie- en rekenwerk van de gemeentelijke diensten om
deze premie te berekenen en toe te kennen. Anders dan de andere premies, wordt deze niet
toegekend op een DIFTAR-saldo, maar door uitbetaling op de rekening van de vereniging.
 De premie stimuleert geenszins afvalpreventie.
 Voorstel om deze premie af te schaffen. Er kan beter gezocht worden naar alternatieven,
zoals stimuleren van gebruik herbruikbare bekers.
Gratis blauwe PMD- en groene restplastiekzakken:

 Jeugdverenigingen ontvangen jaarlijks 24 PMD-zakken gratis. Scholen 24 PMD- en/of
restplastiekzakken per 50 leerlingen per jaar.
 Voorstel om de optie restplastiekzakken te schrappen en PMD te wijzigen naar P+MD,
aangezien vanaf maart 2021 normaal de uitbreiding van de PMD-zak in werking treedt in onze
regio.
Geen einddatum meer voorzien in het reglement.
JURIDISCH KADER
 Gemeentedecreet;
 Decreet van 23/12/2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en
afvalstoffen (Materialendecreet);
 Besluit van de Vlaamse Regering van 17/02/2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement
betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (Vlarema);
 Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval, goedgekeurd door de
Vlaamse regering op 16/09/2016;
BESLUIT
Met 18 stemmen voor (Laermans Richard, Vankrunkelsven Willem, De Rop Ingrid, Van Meijvis Louis,
Smets Benny, Sels Frank, Mensch Jurgen, Van Hove Ils, Gielis Tine, Broeckx Gerda, Moons Raf,
Nysmans Bob, Vanbel Felix, Devoghel Nele, Lintermans Hanne, Van de Weyer Theo, Baumans Bart,
Hoes Stefaan) en 6 onthoudingen (Mondelaers Paul, Williams Anja, Daems Leander, Janssens
Caroline, Vermeulen Niels, Helsen Jeroen).
Artikel 1
Er wordt een gemeentelijke toelage verleend in de vorm van:
1. Het jaarlijks toekennen van een premie van € 10,00 per jaar aan ieder gezin ingeschreven in
de gemeente voor elk kind jonger dan 3 jaar in het jaar waarin de toelage wordt toegekend.
Dit moet blijken uit de bevolkingsregisters.
2. Het jaarlijks toekennen van een premie van € 50,00 aan personen ingeschreven in de
bevolkingsregisters van de gemeente met een medische reden (incontinentie, nierdialyse
thuis, stomapatiënten, sonde-voeding) na voorlegging van een medisch attest.
3. Het jaarlijks toekennen van een premie van € 50,00 aan door Kind en Gezin erkende
onthaalouders ingeschreven in de gemeente en na voorlegging van een attest van Kind en
Gezin.
4. Het jaarlijks toekennen van een premie die overeenstemt met de vaste kosten voor het
gebruik van een restafval- en/of GFT-container(s) aan jeugdverenigingen die een eigen lokaal
hebben binnen de gemeente en ingestapt zijn in het DIFTAR-systeem.
5. Het jaarlijks toekennen van een premie van € 50 per onderwijsinstelling en € 1,00 per leerling
aan onderwijsinstellingen gelegen in de gemeente en die ingestapt zijn in het DIFTARsysteem.
Artikel 2
De toelage bedoeld in artikel 1 - 1° en 2° zal aan het gezinshoofd toegekend worden als uit de
bevolkingsgegevens blijkt dat het gezin in het subsidiejaar in de gemeente woont en aan de gestelde
voorwaarden voldoet.
Artikel 3

De toelage bedoeld in artikel 1 - 2° zal toegekend worden op voorwaarde dat hij/zij het gevraagde
attest voorlegt voor 1 oktober van het lopende jaar. Voor de datum van indiening kan een
gemotiveerde afwijking worden toegestaan door het College van Burgemeester en Schepenen. Indien
het een minderjarige persoon betreft zal de toelage toegekend worden aan het gezinshoofd van het
gezin waarvan hij/zij deel van uitmaakt.
Artikel 4
De toelage bedoeld in artikel 1 - 3° zal toegekend worden, op voorwaarde dat hij/zij het gevraagde
attest voorlegt voor 1 oktober van het lopende jaar. Voor de datum van indiening kan een
gemotiveerde afwijking worden toegestaan door het College van Burgemeester en Schepenen.
Artikel 5
Aan de volgende categorieën worden gratis P+MD- zakken toegekend:
 Jeugdverenigingen aangesloten bij de gemeentelijke jeugdraad: 24 P+MD-zakken per jaar;
 Onderwijsinstellingen gelegen in de gemeente: 24 P+MD- zakken per 50 leerlingen per jaar.
Artikel 6
Dit besluit treedt in werking op 01/01/2021.

13.02

Verkavelingsaanvraag Heieinde - Zaak van de wegen.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
Landmeter Marjan De Groot, Tongerlostraat 10, 2260 Westerlo, wenst, met volmacht van de
eigenaars, percelen te verkavelen te Veerle, Heieinde, sectie D 553Z,, 555N2, L2, 556T, G2, 557H, G,
F, E, 558 E, 559D, 560W, 561X en V2.
De verkaveling voorziet in 30 loten waarvan 27 loten voor half open bebouwing en 3 loten voor open
bebouwing.
De verkaveling voorziet eveneens in het doortrekken van de bestaande wegenis Heieinde. De
aanvraag betreft aldus de aanleg van een nieuwe gemeenteweg als verbinding tussen de bestaande
delen van de gemeenteweg Heieinde. De aanvraag omvat daartoe een rooilijnplan conform de
vereisten van artikel 16 van het decreet houdende de gemeentewegen.
Overeenkomstig artikel 31 Omgevingsvergunningendecreet wordt een aanvraag die de aanleg,
wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg omvat – in casu aanleg – door de
bevoegde overheid voorgelegd aan de gemeenteraad om een beslissing te nemen over de aanleg,
wijziging, verplaatsing of opheffing van de gemeenteweg – in casu aanleg.
Hierbij wordt rekening gehouden met de doelstellingen en principes, vermeld in artikel 3 en 4 van het
decreet houdende de gemeentewegen, en in voorkomend geval met het gemeentelijke beleidskader
en afwegingskader, vermeld in artikel 6 van het decreet houdende de gemeentewegen

De gemeenteraad dient zich uit te spreken over de ligging, de breedte en de uitrusting van de nieuwe
gemeenteweg en over de eventuele opname in het openbaar domein.
De gemeenteraad kan daarbij voorwaarden opleggen en/of lasten verbinden.
Met toepassing van artikel 12, §2 decreet houdende de gemeentewegen kan de aanleg, wijziging,
verplaatsing of opheffing – in casu aanleg – geïntegreerd worden in een
omgevingsvergunningsaanvraag voor het verkavelen van gronden op voorwaarde dat het
aanvraagdossier een ontwerp van rooilijnplan bevat dat voldoet aan de door dit decreet gestelde eisen
op vlak van vorm en inhoud. Het rooilijnplan in functie van de aanleg van een nieuwe gemeenteweg
volgt dan de omgevingsvergunningenprocedure.
Resultaten openbaar onderzoek
De omgevingsvergunningsaanvraag OMV_2020045267 (verkaveling in 30 loten met aanleg van
wegen) en het bijhorende rooilijnplan werden aan een openbaar onderzoek onderworpen van
01/06/2020 tot en met 30/06/2020. Er werden 7 bezwaren ingediend. De bezwaren zijn informatief
terug te vinden als bijlage.
Samenvattend hebben de bezwaren betrekking op overcapaciteit inzake densiteit van bebouwing,
verkeersveiligheid en groenaanplanting.
De gemeenteraad dient zich enkel uit te spreken over de bezwaren die betrekking hebben tot de zaak
van de wegen of het rooilijnplan. Deze luiden samengevat als volgt:
Het doortrekken van de nu doodlopende straat Heieinde zal tot gevolg hebben dat er een mogelijkheid
bestaat tot doorgaand verkeer en zal het verkeersluwe karakter van de huidige wijk teniet doen. Er is
veel activiteit op de straat van spelende kinderen en het doorgaand verkeer zal invloed hebben op
deze veilige speelomgeving.
Met betrekking tot deze bewaren wordt volgend standpunt ingenomen :
De problematiek inzake verkeersveiligheid en doorgaand verkeer werd voorgelegd aan onze
gemeentelijk mobiliteitsdienst. Hun bevinden zijn dat er hier geen sprake is van doorgaand verkeer,
maar enkel van bestemmingsverkeer.
Om het bestemmingsverkeer af te remmen en het huidige verkeersluwe en kindvriendelijke karakter
van de straat Heieinde zo veel mogelijk te behouden. Zal er bijkomend bij de huidige inrichting van het
openbaar domein een last worden opgelegd waarbij de verkavelaar verplicht is om een
verkeerstechnische ingreep uit te voeren. Concreet zal dit inhouden dat de nieuw aan te leggen weg
zal worden onderbroken door middel van een permanente barrière die niet doorwaadbaar is voor
personenwagens.
Er dient uiteraard wel de nodige aandacht geschonken te worden aan de bereikbaarheid voor
veiligheidsdiensten en andere diensten zoals bv. huisvuilophaling, onderhoudswerkzaamheden e.d.
meer.
Adviezen
Brandweerzone kempen: Voorwaardelijk gunstig

De ontworpen wegen zijn voldoende breed en kunnen langs beide zijden benaderd worden.
Vlaams expertisecentrum toegankelijkheid: Gunstig
Geen bijkomende opmerkingen geformuleerd.
PIDPA riolering: Voorwaardelijk gunstig
Indien voldaan wordt aan de te volgen richtlijnen, voorwaarden en regelgeving.
Fluvius: Voorwaardelijk gunstig
Indien voldaan wordt aan de vernoemde opmerkingen
Gemeente Laakdal dienst openbare werken: Voorwaardelijk gunstig
Mits inachtneming van de uitgebrachte adviezen en bijhorende voorwaarden door de
nutsmaatschappijen (PIDPA en Fluvius). Kan op basis van onderstaande stukken de uitvoering van de
infrastructuur als conform worden beschouwd:
 de samenvattende meetstaat
 de aangeleverde plannen van de technische uitvoering van het openbaar domein
Gemeente Laakdal dienst mobiliteit: Voorwaardelijk gunstig
Om het bestemmingsverkeer af te remmen en het huidige verkeersluwe karakter van de straat zo veel
mogelijk te behouden. Zal de aanvrager een bijkomende een verkeerstechnische ingreep moeten
uitvoeren.
Concreet zal dit inhouden dat de nieuw aan te leggen weg zal worden onderbroken door middel van
een permanente barrière die niet doorwaadbaar is voor personenwagens.
Er dient uiteraard wel de nodige aandacht geschonken te worden aan de bereikbaarheid voor
veiligheidsdiensten en andere diensten zoals bv. huisvuilophaling, onderhoudswerkzaamheden e.d.
meer.
Argumentatie
Het aanleggen van bovengenoemde wegenis, verlenging Heieinde, is noodzakelijk om in het kader
van omgevingsvergunning OMV_2020045267 (verkaveling in 30 loten met aanleg van wegen) alle
loten te voorzien van een aansluiting op een uitgeruste weg. Zonder deze nieuwe weg is het afleveren
van een verkavelingsvergunning uitgesloten.
De gemeenteraad is van oordeel dat de voorgestelde wegenis beschikt over alle noodzakelijke
nutsvoorzieningen en dat de ligging, breedte en uitrusting van deze weg voldoet aan het
vooropgesteld gebruikt. Hierbij wordt in het bijzonder de inhoud van het advies van de gemeentelijke
diensten Openbare werken en Mobiliteit mee opgenomen in de motivering van de gemeenteraad.

De weg in kwestie zal volledig ten dienste staan van het algemeen belang en zal onderdeel uitmaken
van het gemeentelijk weggennet. Om deze publieke functie ten allen tijde te vrijwaren zal de weg
worden overgedragen naar het openbaar domein.
De gemeenteraad kan op basis van onderstaande stukken een beslissing nemen over de zaak van de
wegen:





de ligging op basis van het rooilijnplan
de bezwaren met de daarop voorgestelde maatregelen
de geformuleerde adviezen
bovenstaande argumentatie

JURIDISCH KADER
Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014 en latere wijzigingen.
Decreet houdende de gemeentewegen van 3 mei 2019 en latere wijzigingen.
Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 en latere wijzigingen.
Besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende vaststelling van een gewestelijke
stedenbouwkundige verordening voor toegankelijkheid.
Besluit van de Vlaamse Regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke
stedenbouwkundige verordening voor hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen
en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater.
Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april
2014 betreffende de omgevingsvergunning en latere wijzigingen.
BESLUIT
Met 14 stemmen voor (Smets Benny, Sels Frank, Mensch Jurgen, Van Hove Ils, Gielis Tine, Broeckx
Gerda, Moons Raf, Nysmans Bob, Vanbel Felix, Devoghel Nele, Lintermans Hanne, Van de Weyer
Theo, Baumans Bart, Hoes Stefaan) en 10 onthoudingen (Mondelaers Paul, Laermans Richard,
Vankrunkelsven Willem, De Rop Ingrid, Van Meijvis Louis, Williams Anja, Daems Leander, Janssens
Caroline, Vermeulen Niels, Helsen Jeroen).
Artikel 1
De gemeenteraad keurt het rooilijnplan d.d. 17/03/2020 van Marjan De Groot, dat deel uitmaakt van
de omgevingsvergunningsaanvraag voor het verkavelen van gronden aan Heieinde, goed.
Artikel 2

De gemeenteraad keurt de aanleg van de wegenis zoals opgenomen in het verkavelingsplan van
landmeter De Groot d.d. 17/03/2020, voor percelen gelegen te Veerle, Heieinde, sectie D 553Z,,
555N2, L2, 556T, G2, 557H, G, F, E, 558 E, 559D, 560W, 561X en V2, goed
Volgende voorwaarden worden opgelegd :
 Geen
Volgende lasten worden opgelegd :
 De loten 32 en 33 dienen kosteloos te worden overgedragen aan de gemeente om
opgenomen te worden in het openbaar domein. De verharding, riolering, nutsleidingen,
groenaanleg en de gronden waarop deze infrastructuur gelegen is dienen kosteloos
overgedragen te worden.
 De aanvrager dient alle kosten te dragen voor riolerings- en verhardingswerken, aanleg
nutsleidingen, groenaanleg. De aanvaarding der werken zal blijken uit de ondertekening van
het proces-verbaal van voorlopige en definitieve oplevering.
 De overdracht van infrastructuur en gronden naar het openbaar domein dient de worden
uitgevoerd binnen een redelijke termijn na aanvaarding der werken.
 De uitvoering van de wegenis dient conform de gemeentelijke openbare huisstijl te worden
uitgevoerd. Met uitzondering van de gevraagde afwijking inzake het type boordsteen.
 De loten uit de verkaveling mogen pas verkocht worden na oplevering van de wegenis en alle
bijhorende infrastructuur.
 De aanvrager dient naar aanleiding de bezwaren de opgelegde verkeerstechnische ingreep,
het knippen van de wegenis, bijkomend uit te voeren.
 Het as-builtdossier moet aangeleverd worden volgens de bepaling van het GRB- skeletbestek.

13.03

Stopzetting gemeentelijke bouw- en aankooppremie.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
In bijlage het gemeentelijk reglement betreffende de bouw- en aankooppremie d.d. 09/05/1994.
Argumentatie
Het reglement dateert van 1993-1994. De premie wordt zelden aangevraagd, om onderstaande
redenen:
 Het te verkrijgen bedrag (+/- € 250) is een onvoldoende stimulans om effectief tot aankoop
van een woning of grond over te gaan;
 De voorwaarden waaraan moet voldaan zijn om de premie te bekomen, zijn zodanig strikt dat
weinig burgers nog in aanmerking komen;
 De premie is nog weinig bekend;
Het gemeentelijk reglement verwijst naar de bouwpremie van het Vlaamse gewest. Een voorwaarde
voor het verkrijgen van de gemeentelijke bouwpremie is dat de aanvrager moet bewijzen dat hij/zij de
bouwpremie van het Vlaamse Gewest heeft bekomen.

De Vlaamse bouwpremie (Besluit van de Vlaamse regering tot instelling van een huisvestingspremie
van 27/05/1987) werd opgeheven. Dit impliceert dat ook de gemeentelijke bouwpremie niet meer kan
aangevraagd worden.
Voor renovatie van woningen zijn zowel bij Fluvius als bij de gemeente verschillende premies
beschikbaar (renovatiepremie, isolatie, beglazing, …).
De dienst Omgeving stelt voor om de gemeentelijke bouw- en aankooppremie stop te zetten.
JURIDISCH KADER
 Besluit van de gemeenteraad van Laakdal van 07/06/1993 betreffende het toekennen van een
gemeentelijke bouw- en aankooppremie;
 Besluit van de gemeenteraad van Laakdal van 09/05/1994 betreffende aanpassing reglement
bouw- en aankooppremie;
FINANCIELE EN BELEIDSINFORMATIE
Onderstaande premies werden de voorbije jaren toegekend:







2019: € 198,31
2018: geen aanvragen
2017: € 991,57
2016: € 297,47
2015: € 198,31
2014: € 545,36

BESLUIT
Met 14 stemmen voor (Smets Benny, Sels Frank, Mensch Jurgen, Van Hove Ils, Gielis Tine, Broeckx
Gerda, Moons Raf, Nysmans Bob, Vanbel Felix, Devoghel Nele, Lintermans Hanne, Van de Weyer
Theo, Baumans Bart, Hoes Stefaan) en 10 onthoudingen (Mondelaers Paul, Laermans Richard,
Vankrunkelsven Willem, De Rop Ingrid, Van Meijvis Louis, Williams Anja, Daems Leander, Janssens
Caroline, Vermeulen Niels, Helsen Jeroen).
Enig artikel
De gemeentelijke bouw- en aankooppremie wordt stopgezet met ingang van 01/01/2021.

13.03.a

Bossen in Laakdal.

BESCHRIJVING
Raadslid Niels Vermeulen stelt vast dat de Vlaamse regering bij monde van minister Zuhal Demir
heeft aangegeven dat tegen 2024 4.000 hectare extra bijkomend bos gerealiseerd moet worden. De
Vlaamse overheid heeft de ambitie om zelf 2.000 hectare te ontwikkelen en de andere 2.000 hectare
zouden moeten worden aangeplant door natuurverenigingen, bosgroeperingen, regionale
landschappen en vooral door private eigenaren. Hiervoor wordt circa € 122 miljoen voorzien. Er wordt
gemikt op de uitbreiding van bestaande bossen of het verbinden van kleinere stukken bestaand bos.
Laakdal heeft ook wat gronden in beheer. Welke gronden komen al dan niet in aanmerking voor deze

bebossing? Is er een samenwerking met natuurverenigingen, bosgroeperingen, regionale
landschappen of private eigenaren? Over hoeveel oppervlakte zou het eventueel kunnen gaan?
Schepen Benny Smets antwoordt dat het bestuur in de voorbije jaren al pogingen en oproepen heeft
gedaan om extra bos en natuur te creëren in Laakdal. Nu kijkt ook Vlaanderen voor de realisatie van
haar doelstellingen naar de lokale besturen. Na de oproep van de Vlaamse overheid is de bosgroep
Zuiderkempen gevraagd om aan de slag te gaan en de gemeente te ondersteunen bij eventuele
bosuitbreiding. Dat is een enorme uitdaging en er zijn nog geen concrete afspraken. De bosgroep
gaat een onderzoek doen naar de bebossingsmogelijkheden in Laakdal. Het resultaat wordt aan het
schepencollege en de actoren van de open ruimte voorgelegd, alvorens zij de eigenaren gaan
contacteren.
Voor de zoektocht naar te bebossen percelen wordt de potentiele bebossingskaart van de provincie
Antwerpen als uitgangspunt genomen. De potentiele bebossingskaart van de provincie Antwerpen is
echter op de theorie gebaseerd, want de kaart houdt geen rekening met de situatie in de praktijk of
met de wensen van het lokale bestuur. Om tot een kaart te komen die meer rekening houdt met de
lokale situatie gaat de bosgroep Zuiderkempen een kaart ontwerpen met een afbakening en
prioritering van de bebossingsclusters. Dit zal in samenspraak met het gemeentebestuur besproken
worden en eventueel nog worden aangepast. Uiteraard worden ook de gronden van het OCMW en de
gemeente in kaart gebracht en worden de bebossingsmogelijkheden onderzocht, rekening houdende
met de pacht- en huurovereenkomsten.
Verder zal de bosgroep ook de privé-eigenaren van de potentiele te bebossen gronden ondersteunen
bij de administratie en de aanvraag van subsidies tot en met de technische realisatie en de opvolging
van de aanplanting. Laakdal zal ook binnenkort een voedselbos aanplanten in Eindhout. Schepen
Benny Smets hoopt dat dit alles tot resultaten zal leiden. De oefening zal nog uitwijzen hoeveel
hectare bebost kan worden. Schepen Smets zal dit binnen enkele maanden terugkoppelen naar de
gemeenteraad. De eerste afspraak met de bosgroep over de bespreking van de boskaart is in januari
en nadien zal dit zijn weg vinden naar het gemeentebestuur om te bekijken wat mogelijk is. Uiteraard
zal het bestuur ook in overleg gaan met de actoren van de open ruimte, zijnde Natuurpunt, landbouw
en andere organisaties. Hopelijk zal men erin slagen om ruimte te vinden zodat bossen
geplant kunnen worden, maar dit is niet gemakkelijk.
Dit agendapunt geeft verder geen aanleiding tot een beslissing.

14.00.a

'Koop lokaal' meer promoten.

BESCHRIJVING
Raadslid Willem Vankrunkelsven vindt – in de aanloop naar de feestdagen en de huidige maatregelen
– het een goed moment om Koop lokaal meer te promoten. Kan het bestuur deze slogan op de
digitale informatieborden en via de website communiceren?
Schepen Jurgen Mensch is van mening dat toch al het een en ander is gebeurd en nog gaande is.
Schepen Jurgen Mensch deelt mee dat de gemeente Laakdal vanaf maart zeer regelmatig heeft
gefocust op Koop lokaal. Er zijn verschillende initiatieven en oproepen via Laakdal Leeft en de huisaan-huis-mailings rond corona gedaan, naast alle Facebook-posts en de Koop lokaal banners. Er is
ook een nieuwe website van de middenstand Laakdal gecreëerd om mensen wegwijs te maken, ook
ten aanzien van de bereikbaarheid van handelaars.
Verder is ook veel over de Laakdal geschenkbon gecommuniceerd. Momenteel is men bezig met de
voorbereiding van de lancering van de digitale cadeaubon die binnenkort wordt verdeeld. Deze
informatie komt ook op de infoborden te staan, in Laakdal Leeft, op Facebook en op de website.

Handelaars krijgen ook affiches en digitale logo's voor hun eigen website. Ook de lijst van handelaren
die zich inschrijven voor de digitale cadeaubon is voor alle mensen beschikbaar via de give to givewebsite. Er wordt nog bekeken of een link gelegd kan worden naar de gemeentelijke website. Verder
zal het bestuur van Laakdal de UNIZO-actie met de Winkelhier-boodschap ook ondersteunen. Veel
winkels, horeca, kappers zijn momenteel echter dicht en het is nu misschien niet het moment om die
focus te leggen. Zodra zij weer open gaan, is het bedoeling om hiervoor volop aandacht te vragen.
Dit agendapunt geeft verder geen aanleiding tot een beslissing.
Felix Vanbel verlaat de zitting.

17.01

Restauratie interieur St. Lambertuskerk Eindhout. Goedkeuring dossier.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
Er werd door ARAT Architecten, Fraikinstraat 71, 200 Herentals een dossier opgemaakt inzake
de interieurrestauratie van de Sint-Lambertuskerk te Eindhout. Men dient nu de premieaanvraag in te
dienen bij de bevoegde instantie.
Argumentatie
Voordat men de premie kan aanvragen bij de bevoegde instantie, dient de gemeenteraad het
restauratiedossier goed te keuren.
BESLUIT
Met 13 stemmen voor (Smets Benny, Sels Frank, Mensch Jurgen, Van Hove Ils, Gielis Tine, Broeckx
Gerda, Moons Raf, Nysmans Bob, Devoghel Nele, Lintermans Hanne, Van de Weyer Theo, Baumans
Bart, Hoes Stefaan) en 10 onthoudingen (Mondelaers Paul, Laermans Richard, Vankrunkelsven
Willem, De Rop Ingrid, Van Meijvis Louis, Williams Anja, Daems Leander, Janssens Caroline,
Vermeulen Niels, Helsen Jeroen).
Enig artikel
De gemeenteraad keurt het restauratiedossier inzake de Sint-Lambertuskerk te Eindhoutdorp 3, 2430
Laakdal goed.

Felix Vanbel vervoegt de zitting.

17.01.a

Verlichting trage weg.

BESCHRIJVING

Raadslid Niels Vermeulen legt uit dat deze veel gebruikte trage weg loopt vanaf het kerkhof in Klein
Vorst tot aan De Vloed. Deze weg is heel donker zonder verlichting. Kan op strategische plaatsen
verlichting worden voorzien?
Schepen Frank Sels antwoordt dat de trage wegen in Laakdal via een studiebureau zijn
geïnventariseerd. Het college heeft vorige week beslist om een groot onderhoudsplan voor de trage
wegen in Laakdal op te gaan stellen. In die opdracht meegegeven om ook na te gaan op welke trage
wegen strategisch een aantal lichtpunten geplaatst kunnen worden. Dit wordt nu afgewacht en daarna
wordt een uitvoering voorzien.
Raadslid Niels Vermeulen vraagt op welke termijn dit dossier wordt voorgelegd.
Schepen Frank Sels legt uit dat dit vorige week in het college is besproken. Nu wordt met de vzw
besproken wat praktisch mogelijk is.
Dit agendapunt geeft verder geen aanleiding tot een beslissing.

17.01.b

Finse piste Eindhout.

BESCHRIJVING
Raadslid Niels Vermeulen deelt mee dat twee lampen stuk zijn op de Finse piste in Eindhout. Die
melding is blijkbaar al langer gemaakt. Wanneer wordt dit werk uitgevoerd? Misschien is het ook
handig om de palen te nummeren? Dan is het immers gemakkelijker om mankementen door te geven.
Schepen Frank Sels antwoordt dat Fluvius een termijn van drie weken voor herstel hanteert, tenzij
sprake is van een ondergrondse kabelfout. De gemeente krijgt daarvan echter geen terugkoppeling.
Dit is een werk over een volledig distributiegebied. Fluvius geeft een aannemer daarvoor de opdracht.
Op de website van Fluvius kan men een defecte lamp melden via de straatnaam. De schepen heeft dit
specifiek geval ook zelf gemeld. Schepen Sels vermoedt dat deze lampen op relatief korte termijn
gemaakt worden.
Dit agendapunt geeft verder geen aanleiding tot een beslissing.

17.01.c

Riolering.

BESCHRIJVING
Raadslid Paul Mondelaers legt uit dat bij rioleringen sprake is van meer bewustwording in Vlaanderen.
Tegen 2027 moet het zuiveringsniveau in de riolering in Vlaanderen op 97% komen. Momenteel is dat
gemiddeld 80%. De zuiveringsgraad in Laakdal is bijna zo hoog als de rioleringsgraad, maar Laakdal
zit wel pas op circa 70%. In het meerjarenplan staan een aantal projecten, maar met dit tempo zal
men in Laakdal die doelstelling moeilijk halen.
Burgemeester Tine Gielis antwoordt dat het bestuur zich ervan bewust is dat er nog werk aan de
winkel is met de nieuwe kaderrichtlijnen die in Europa zijn uitgevaardigd en die vertaald zijn in het
Decreet Integraal Waterbeleid. In het kader van de praktische uitwerking op het gebied van de
stroomgebiedsbeheerplannen is een openbaar onderzoek gaande over de reductiedoelstellingen die
per gemeente zijn opgesteld. Pidpa is in nauw overleg met VMM om gericht op het openbaar
onderzoek dat tot eind maart loopt te reageren. De intentie is om snel met een plan te komen. Het

schepencollege wil een commissie organiseren tijdens het openbaar onderzoek zodat de
gemeenteraad daarop kan reageren. Met dit plan is het mogelijk om al dan niet in 2027 de
doelstellingen te bereiken.
Raadslid Paul Mondelaers vraagt of het ook mogelijk is dat het meerjarenplan wordt aangepast. Dit
loopt tot 2025.
Burgemeester Tine Gielis legt uit dat prioriteiten gesteld moeten worden. Daarbij is het bestuur
afhankelijk van hetgeen Pidpa gaat adviseren om aan die doelstellingen tegemoet te komen.
Momenteel is het te vroeg om daarop inhoudelijk te reageren.
Raadslid Paul Mondelaers vraagt naar de timing.
Burgemeester Tine Gielis antwoordt dat die commissie waarschijnlijk in februari wordt georganiseerd.
Dit agendapunt geeft verder geen aanleiding tot een beslissing.

23.00.a

Skatepark/Ontmoetingsplaats Laakdal.

BESCHRIJVING
Raadslid Willem Vankrunkelsven stelt vast dat skaten, steppen en BMX-en de laatste jaren in de lift
zitten. Stem! & Open Vld ziet dit als een opportuniteit voor Laakdal om daarover eens na te denken.
De toestellen bij de sporthal zijn weggehaald. Wat is daarvan de reden? Jongeren gaan vaak naar
Tessenderlo of andere omliggende gemeenten om daar te skaten, steppen of BMX-en. Stem! & Open
Vld stelt voor om in Laakdal een ontmoetingsplaats te creëren voor jong en oud. Veel gemeenten
kiezen ook voor de aanleg van een openbare ruimte met groenvoorzieningen en sport- en
spelinfrastructuur. Het is echter de keuze aan de gemeente en het bestuur zelf hoe groot men een
dergelijk project wil maken. Kan dit ergens in Laakdal, bijvoorbeeld op de site van het oude
gemeentehuis?
Schepen Frank Sels stelt dat het gemeentebestuur al een tijdje bezig is om dit traject te bekijken. Het
is namelijk breder dan alleen jeugd. Er is een voorstel vanuit de diensten gedaan en daarbij is
bekeken hoeveel een skatepark mag kosten en waar dit zou moeten liggen. De diensten hebben ook
al een aantal projecten bekeken, zoals Linkeroever, Westerlo, Tessenderlo, Kasterlee en Meerhout.
De kostprijs van een skatepark bedraagt circa € 100.000. Het bestuur is met die voorbereiding ook
naar de Jeugdraad gegaan. Vanuit de Jeugdraad en vanuit het Dagelijks Bestuur van de Jeugdraad
kwam het signaal dat het een leuk idee is, maar dat men dit liever gekaderd ziet in een bevraging bij
de Laakdalse jeugd. Vandaar dat de Jeugdraad het advies gaf om eerst een bevraging te doen. Mocht
een skatepark heel hoog op de lijst staan, gaat het college de mogelijkheden bezien. Verder zijn er
verschillende alternatieven voor een mogelijke site. De site van het oud-gemeentehuis in Groot-Vorst
zal ook worden meegenomen als suggestie.
Raadslid Willem Vankrunkelsven vindt het een goed idee om een bevraging te doen bij de jeugd over
de prioriteiten. Staat dit al op poten?
Schepen Frank Sels antwoordt dat de Jeugdraad een activiteitenverslag opmaakt voor 2021. Die
enquête staat daarop.
Dit agendapunt geeft verder geen aanleiding tot een beslissing.

28.00.a

Sinterklaascadeautjes bijzonder comité.

BESCHRIJVING
Raadslid Willem Vankrunkelsven heeft gehoord dat het bijzonder comité ervoor heeft gekozen om
circa twintig Sinterklaascadeautjes aan te kopen bij Bol.com. Stem! & Open Vld vindt dat jammer. In
het kader van Koop lokaal is het namelijk beter om binnen de gemeente of binnen België aan te
kopen. De gemeente Laakdal doet via de cadeaubon al een oproep om lokaal te kopen en die lijn
moet verder getrokken worden.
Schepen Raf Moons legt uit dat het om circa vijftig Sinterklaascadeautjes gaat. Op 10 november is het
voorstel van de sociale dienst om dit via Bol.com te doen in het bijzonder comité behandeld en daar is
duidelijk gemaakt dat dit geen goede piste was. Het is inderdaad beter om de Sinterklaascadeautjes
bij lokale handelaars aan te schaffen. De sociale dienst wilde echter graag aan een bepaalde manier
van werken vasthouden en er toen is voorgesteld om dit bij Dreamland te bestellen. Dat is in ieder
geval meer lokaal. Dit jaar wordt een snoepzak als extra attentie erbij gegeven en die wordt bij een
lokale handelaar in Laakdal besteld. Dit is ook door het vast bureau op 12 november bevestigd.
Dit agendapunt geeft verder geen aanleiding tot een beslissing.

29.01

Buitengewone algemene vergadering IOK van 18/12/2020. Goedkeuring
statutenwijziging en toetreding van IOK in Welzijnszorg Kempen. Toetreding IOK tot
OFP Provant. Vaststellen van het mandaat.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
De agenda van de buitengewone algemene vergadering van 18 december 2020 bevat volgende
agendapunten:
1. Toetreding IOK in Welzijnszorg Kempen / Statutenwijziging
2. Activiteitenplan 2021
3. Begroting 2021
4. Toetreding IOK in OFP Provant
5. Varia.
De statutaire bepalingen inzake de organisatie van de algemene vergadering zijn vervat in artikelen
32 e.v. van de statuten van IOK.
Argumentatie
De raad neemt kennis van de toelichtende nota die aan de deelnemers wordt voorgelegd:

1. Toetreding IOK in Welzijnszorg Kempen/statutenwijziging IOK
Aan de raad wordt een voorstel van de raad van bestuur van IOK van 18 september 2020 voorgelegd
om tot participatie in Welzijnszorg Kempen (WZK) over te gaan (bijlage 1). Om deze participatie
mogelijk te maken wordt ook een voorstel van statutenwijzing (bijlage 2) voorgelegd.
Dit dossier wordt geagendeerd op de algemene vergadering van IOK van 18 december 2020 en wordt
aan alle deelnemers voorgelegd in functie van mandaatbepaling. Conform artikel 472 van het Decreet
Lokaal Bestuur (DLB) dient de beslissing tot deelneming van een dienstverlenende of
opdrachthoudende vereniging in een andere rechtspersoon immers te worden genomen door de
algemene vergadering op grond van een verslag dat de raad van bestuur heeft opgemaakt.
Een ontwerp van statutenwijziging moet conform artikel 427 DLB uiterlijk 90 dagen voorafgaand aan
de algemene vergadering aan de deelnemers worden bezorgd.
Om die reden werd het ontwerp van statutenwijziging overgemaakt aan alle deelnemers op 18
september jl. en op 16 oktober jl. geïntegreerd in de definitieve agenda van de algemene vergadering
van 18 december 2020.
Het uitgangspunt van de participatie bestaat erin dat IOK participeert in WZK om de bestaande
verbondenheid nu en in de toekomst gestalte te geven en om de financiële steun fiscaal en juridisch te
onderbouwen.
Dit wordt uitvoerig beschreven in de als bijlage 1 gevoegde nota die het in artikel 472 DLB voorziene
verslag van de raad van bestuur van 18 september 2020 aan de algemene vergadering uitmaakt.
Er wordt hierbij verwezen naar de historiek van WZK, de gedeelde diensten en de gewenste
ontwikkeling van synergie als gevolg van de integratie gemeente/OCMW.
Vanuit haar ontstaansgeschiedenis wordt Welzijnszorg Kempen nog structureel ondersteund door 3
IOK medewerkers via inbreng van diensten.
Deze personeelsinzet kan op die manier worden verankerd op basis van het principe van inbreng van
nijverheid/diensten van een vennoot in de organisatie. De actuele jaarlijkse ondersteuning vanuit IOK
aan WZK heeft nu een waarde van 280.433,38 euro (te indexeren). Deze steun werd toegezegd voor
een periode van 6 jaar en zal geëvalueerd worden.
Er wordt uitdrukkelijk gekozen voor het behoud van een aparte juridische entiteit voor WZK. Dit
uitgangspunt moet gemotiveerd worden en vormt een belangrijk onderdeel in het verslag van de raad
van bestuur van IOK in het kader van artikel 472 DLB en vormt een belangrijke onderdeel van de
motivering van de raad van beheer van WZK in het kader van de vooropgestelde statutenwijziging.
Er wordt geopteerd voor een substantiële participatie van 25,2 % (zie bijlage 3).
Op dit ogenblik zijn alle aandelen binnen WZK in handen van 27 OCMW’s.
Voorgesteld wordt om deze aandelen van OCMW’s te kwalificeren als A-aandelen.
Aandelen in handen van andere publieke rechtspersonen, zoals IOK, worden gekwalificeerd als Baandelen.

De voorgestelde participatie is gebaseerd op de decretale mogelijkheden voorzien in de artikelen 472
en 475 DLB
Het concrete voorstel van statutenwijziging (zie bijlage 2) houdt in dat artikel 3 § 3 van de statuten van
IOK rond het maatschappelijk doel als volgt (zie onderlijnde passage) wordt aangevuld:
§3 IOK staat daarnaast in voor de uitvoering van streekgebonden, culturele en sociale
studieopdrachten en projecten in opdracht van en onder de voorwaarden bepaald door de
deelnemers.
'Zo draagt IOK vanuit een wederzijdse participatie bij aan de dienstverlening vanuit Welzijnszorg
Kempen voor de opdrachten die aan de OCMW’s zijn toevertrouwd. Deze bijdrage, die onder meer uit
de inbreng van diensten bestaat, kadert in het streven naar synergie in de dienstverlening aan de
gemeenten en OCMW’s en in het kader van de verdere optimalisering van hun integratie.'

Ondertussen heeft ook de raad van bestuur van Welzijnszorg Kempen beslist om een voorstel van
statutenwijziging van Welzijnszorg Kempen (zie bijlage 4) voor te leggen aan de algemene
vergadering op 9 december 2020. Dit voorstel van statutenwijziging en het voorstel van de participatie
van IOK in Welzijnszorg Kempen wordt geagendeerd op de OCMW-raad van heden.
De raad sluit zich aan bij de overwegingen die de motivering vormen voor de voorgestelde
statutenwijzing en de participatie van IOK in Welzijnszorg Kempen conform de vermelde modaliteiten.
2. Activiteitenplan 2021
Zie document als bijlage 5.
De raad neemt kennis van en sluit zich aan bij het voorgestelde activiteitenplan 2021
3. Begroting 2021
Zie document als bijlage van het Activiteitenplan 2021.
De raad neemt kennis van en sluit zich aan bij de begroting 2021 en de hierin vervatte werkingskosten
voor de in-housedienstverlening van de dienstverlenende en kostendelende vereniging IOK.
4. Toetreding IOK in OFP Provant
De raad van bestuur van IOK gaf in zitting van 5 juni 2020 principieel goedkeuring aan een nieuw
aanvullend pensioenplan via OFP Provant.
Het organisme voor de financiering van pensioenen OFP Provant werd in 2009 opgericht door de
provincie Antwerpen als een multi-werkgeversfonds voor de tweede pensioenpijler van contractanten
in de publieke sector.
Conform 472 DLB dient de beslissing tot deelneming van een dienstverlenende of opdrachthoudende
vereniging in een andere rechtspersoon te worden genomen door de algemene vergadering op grond

van een verslag dat de raad van bestuur heeft opgemaakt. De raad van bestuur van IOK keurde in
zitting van 16 oktober 2020 het verslag aan de algemene vergadering (zie bijlage 6) goed.
De raad sluit zich aan bij de overwegingen die de motivering vormen van de participatie van IOK in
OFP Provant.
BESLUIT
Met 15 stemmen voor (Van Meijvis Louis, Smets Benny, Sels Frank, Mensch Jurgen, Van Hove Ils,
Gielis Tine, Broeckx Gerda, Moons Raf, Nysmans Bob, Vanbel Felix, Devoghel Nele, Lintermans
Hanne, Van de Weyer Theo, Baumans Bart, Hoes Stefaan) en 9 onthoudingen (Mondelaers
Paul, Laermans Richard, Vankrunkelsven Willem, De Rop Ingrid, Williams Anja, Daems Leander,
Janssens Caroline, Vermeulen Niels, Helsen Jeroen).
Artikel 1
Hecht goedkeuring aan de voorgestelde statutenwijziging van IOK in verband met de toetreding van
IOK in Welzijnszorg Kempen.
Artikel 2
Hecht goedkeuring aan de participatie van IOK in Welzijnszorg Kempen cfr. de voorgestelde
modaliteiten.
Artikel 3
Hecht goedkeuring aan het activiteitenplan 2021.
Artikel 4
Hecht goedkeuring aan de begroting 2021 en de hierin vervatte werkingskosten voor de inhousedienstverlening van de dienstverlenende en kostendelende vereniging IOK.
Artikel 5
Hecht goedkeuring aan de toetreding van IOK tot OFP Provant.
Artikel 6
De volmachtdrager, Bart Baumans, wordt gemandateerd om conform dit besluit te handelen en te
beslissen op deze buitengewone algemene vergadering.

29.02

Buitengewone algemene vergadering van IOK Afvalbeheer. Goedkeuring toetreding
IOK Afvalbeheer tot OFP Provant. Vaststellen van het mandaat.

BESCHRIJVING

Aanleiding en Feitelijke context
De agenda van de buitengewone algemene vergadering van 18 december 2020 bevat volgende
agendapunten:
1.
2.
3.
4.

Activiteitenplan 2021
Begroting 2021
Toetreding IOK Afvalbeheer in OFP Provant
Varia

De statutaire bepalingen inzake de organisatie van de algemene vergadering zijn vervat in artikelen
33 e.v. van de statuten van IOK Afvalbeheer.
Argumentatie
De raad neemt kennis van de toelichtende nota die aan de deelnemers wordt voorgelegd:
1. Activiteitenplan 2021
Zie document als bijlage 1.
De raad neemt kennis van en sluit zich aan bij het voorgestelde activiteitenplan 2021.
2. Begroting 2021
Zie document als bijlage van het Activiteitenplan 2021.
De raad neemt kennis van en sluit zich bij de begroting 2021 en de hierin tarieven van de
opdrachthoudende vereniging IOK Afvalbeheer.
3. Toetreding IOK Afvalbeheer in OFP Provant
De raad van bestuur van IOK Afvalbeheer gaf in zitting van 5 juni 2020 principieel goedkeuring aan
een nieuw aanvullend pensioenplan via OFP Provant.
Het organisme voor de financiering van pensioenen OFP Provant werd in 2009 opgericht door de
provincie Antwerpen als een multi-werkgeversfonds voor de tweede pensioenpijler van contractanten
in de publieke sector.
Conform artikel 472 DLB dient de beslissing tot deelneming van een dienstverlenende of
opdrachthoudende vereniging in een andere rechtspersoon te worden genomen door de algemene
vergadering op grond van een verslag dat de raad van bestuur heeft opgemaakt. De raad van bestuur
van IOK Afvalbeheer keurde in zitting van 16 oktober 2020 het verslag aan de algemene vergadering
(zie bijlage 2) goed.
De raad sluit zich aan bij de overwegingen die de motivering vormen van de participatie van IOK
Afvalbeheer in OFP Provant.

4. Varia
BESLUIT
Met 14 stemmen voor (Smets Benny, Sels Frank, Mensch Jurgen, Van Hove Ils, Gielis Tine, Broeckx
Gerda, Moons Raf, Nysmans Bob, Vanbel Felix, Devoghel Nele, Lintermans Hanne, Van de Weyer
Theo, Baumans Bart, Hoes Stefaan) en 10 onthoudingen (Mondelaers Paul, Laermans Richard,
Vankrunkelsven Willem, De Rop Ingrid, Van Meijvis Louis, Williams Anja, Daems Leander, Janssens
Caroline, Vermeulen Niels, Helsen Jeroen).
Artikel 1
Hecht goedkeuring aan het activiteitenplan 2021.
Artikel 2
Hecht goedkeuring aan de begroting 2021 en de hierin vervatte tarieven van de opdrachthoudende
vereniging IOK Afvalbeheer.
Artikel 3
Hecht goedkeuring aan de toetreding van IOK Afvalbeheer tot OFP Provant.
Artikel 4
De volmachtdrager, Bart Baumans, wordt gemandateerd om conform dit besluit te handelen en te
beslissen op deze buitengewone algemene vergadering.

29.03

Pidpa. Uitnodiging buitengewone algemene vergadering van 18 december 2020.
Vaststellen mandaat gemeentelijke afgevaardigde.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
De gemeente is deelnemer aan de opdrachthoudende vereniging Pidpa.
Op vrijdag 18 december 2020 (reservedatum 21 december 2020) om 11 uur organiseert Pidpa een
buitengewone algemene vergadering op afstand.
De agenda van deze buitengewone algemene vergadering is als volgt:
1.
2.
3.
4.
5.

Nazicht van de raadsbesluiten voor de afgevaardigden
Begroting 2021
Toetredingen
Benoemingen
Varia

1. Synergie Pidpa/water-link en samenwerking Pidpa/Aquafin – stand van zaken – toelichting
2. Vragen van vennoten
1. Goedkeuring van het verslag van de vergadering
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om deze agendapunten goed te keuren.
Historiek
Brief van Pidpa van 23 oktober 2020:
 begroting 2021
 toetredingen/uitbreidingen van opdracht
 model als basis voor raadsbeslissing
Besluit van gemeenteraad d.d. 26/02/2019 betreffende de aanduiding van:
- dhr. Felix Vanbel als afgevaardigde en
- dhr./ Raf Moons plaatsvervangend afgevaardigde
voor de huidige legislatuur op de algemene vergaderingen van Pidpa.
Argumentatie
De voorgelegde documenten omvatten de verslaggeving omtrent de geplande activiteiten en de
begroting voor 2021.
JURIDISCH KADER
De statuten van de opdrachthoudende vereniging Pidpa.
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.
FINANCIELE EN BELEIDSINFORMATIE
Er zijn hieraan geen financiële aspecten verbonden.
BESLUIT
Met 14 stemmen voor (Smets Benny, Sels Frank, Mensch Jurgen, Van Hove Ils, Gielis Tine, Broeckx
Gerda, Moons Raf, Nysmans Bob, Vanbel Felix, Devoghel Nele, Lintermans Hanne, Van de Weyer
Theo, Baumans Bart, Hoes Stefaan) en 10 onthoudingen (Mondelaers Paul, Laermans Richard,
Vankrunkelsven Willem, De Rop Ingrid, Van Meijvis Louis, Williams Anja, Daems Leander, Janssens
Caroline, Vermeulen Niels, Helsen Jeroen).
Artikel 1

Akte te nemen van de strategieën en de te ontwikkelen activiteiten van Pidpa m.b.t. het boekjaar
2021.
Artikel 2
Goedkeuring te verlenen aan de door de raad van bestuur van Pidpa voorgelegde begroting 2021 en
het toelichtend verslag.
Artikel 3
Goedkeuring te verlenen aan de toetreding van de gemeente Retie bij HidrIBA en de gemeente
Westerlo bij HidroSan.
Artikel 4
Goedkeuring te verlenen aan de benoemingen.
Artikel 5
Aan de vertegenwoordiger (Felix Vanbel) wordt de opdracht gegeven om op de buitengewone
algemene vergadering van 18 december 2020, 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.

29.04

Cipal. Uitnodiging algemene vergadering van 10 december 2020. Vaststellen
mandaat gemeentelijke afgevaardigde.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 ('DLB') en in het bijzonder op art. 40
inzake de bevoegdheid van de gemeenteraad en inzake de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van de dienstverlenende vereniging Cipal (hierna
kortweg 'Cipal');
Gelet op de statuten van Cipal;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26/02/2019 inzake de aanduiding van Stefaan Hoes
als vertegenwoordiger van de gemeente op de algemene vergaderingen van Cipal;

Gelet op de oproeping tot de Algemene Vergadering van Cipal van 10 december 2020 met de
volgende agendapunten:
1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers
2. Bespreking en goedkeuring van de begroting voor het boekjaar 2021
3. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering
Gelet op de toelichtende nota van Cipal betreffende de agendapunten van deze Algemene
Vergadering;
Gelet op de voorstellen van de Raad van Bestuur van Cipal,
Overwegende dat geen redenen voorhanden zijn om goedkeuring van de agendapunten te weigeren;
Na beraadslaging en stemming;
BESLUIT
Met 14 stemmen voor (Smets Benny, Sels Frank, Mensch Jurgen, Van Hove Ils, Gielis Tine, Broeckx
Gerda, Moons Raf, Nysmans Bob, Vanbel Felix, Devoghel Nele, Lintermans Hanne, Van de Weyer
Theo, Baumans Bart, Hoes Stefaan) en 10 onthoudingen (Mondelaers Paul, Laermans Richard,
Vankrunkelsven Willem, De Rop Ingrid, Van Meijvis Louis, Williams Anja, Daems Leander, Janssens
Caroline, Vermeulen Niels, Helsen Jeroen).
Artikel 1
Op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota worden de agendapunten van de
Algemene Vergadering van Cipal van 10 december 2020 goedgekeurd.
Artikel 2
De vertegenwoordiger van de gemeente, Stefaan Hoes, wordt gemandateerd om op de Algemene
Vergadering van Cipal van 10 december 2020 te handelen en te beslissen conform dit besluit. Indien
deze Algemene Vergadering niet geldig zou kunnen beraadslagen of indien deze Algemene
Vergadering om welke reden dan ook zou worden verdaagd, dan blijft de vertegenwoordiger van de
gemeente gemachtigd om deel te nemen aan elke volgende vergadering met dezelfde agenda.
Artikel 3
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van onderhavig besluit en
in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan Cipal.

29.05

Pontes. Uitnodiging buitengewone algemene vergadering van 17 december 2020.
Goedkeuring agenda en vaststellen mandaat gemeentelijke afgevaardigde.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context

De intergemeentelijke vereniging PONTES heeft een uitnodiging gestuurd voor een buitengewone
algemene vergadering op 17 december 2020. Het betreft een buitengewone algemene vergadering
waarop de strategische nota en de begroting voor het volgende jaar staan geagendeerd.
Aangezien de gemeente aandeelhouder is in deze vereniging, moet een gemeentelijk
vertegenwoordiger worden aangeduid en moet tevens het mandaat van deze vertegenwoordiger
worden vastgesteld.
Argumentatie
De gemeente Laakdal is deelnemer in de intergemeentelijke vereniging PONTES.
PONTES heeft een uitnodiging gestuurd voor de algemene vergadering met opgave van de agenda.
Tevens werden alle documenten toegevoegd die een toelichting bevatten bij de geagendeerde
onderwerpen.
Aangezien er geen bezwaren bestaan ten aanzien van de voorgestelde agenda en ontwerpbesluiten,
kan de voorgestelde agenda worden goedgekeurd en het mandaat van de gemeentelijke
vertegenwoordiger(s) dienovereenkomstig worden vastgesteld.
De vertegenwoordiger van de gemeente moet – voor zover deze nog niet voor de hele
bestuursperiode werd aangeduid – bij geheime stemming worden aangesteld.
JURIDISCH KADER
Artikel 34, §2, 2°, artikel 41, §2, 4° en 9° en artikel 432 van het decreet lokaal bestuur
De gemeenteraad is bevoegd voor de aangelegenheden inzake de deelname aan en de
vertegenwoordiging in instellingen, verenigingen en ondernemingen, evenals voor de
aangelegenheden die het decreet uitdrukkelijk aan de gemeenteraad voorbehoudt.
De gemeenteraden bepalen de afvaardiging en het mandaat van hun vertegenwoordigers in de
algemene vergadering van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.
Tijdens het laatste trimester van elk jaar wordt een algemene vergadering georganiseerd die
beraadslaagt over de strategie en de begroting voor het volgende werkingsjaar.
BESLUIT
Met 14 stemmen voor (Smets Benny, Sels Frank, Mensch Jurgen, Van Hove Ils, Gielis Tine, Broeckx
Gerda, Moons Raf, Nysmans Bob, Vanbel Felix, Devoghel Nele, Lintermans Hanne, Van de Weyer
Theo, Baumans Bart, Hoes Stefaan) en 10 onthoudingen (Mondelaers Paul, Laermans Richard,
Vankrunkelsven Willem, De Rop Ingrid, Van Meijvis Louis, Williams Anja, Daems Leander, Janssens
Caroline, Vermeulen Niels, Helsen Jeroen).
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de agenda en de daarin opgenomen onderwerpen van de buitengewone
algemene vergadering van de intergemeentelijke vereniging PONTES van 17 december 2020 goed.
Deze agenda ziet er als volgt uit:

1. Algemene vergadering: verslag 10 juni 2020 - goedkeuring
2. Financiën: budget 2021 - goedkeuring
3. Beleid: beleidsnota 2021 - goedkeuring
4. Algemeen: impact coronacrisis op de werking van Pontes - toelichting
5. Varia en rondvraag
Artikel 2
De vertegenwoordiger van de gemeente, Gerda Broeckx, die zal deelnemen aan de buitengewone
algemene vergadering van PONTES op 17 december 2020 wordt opgedragen haar stemgedrag af te
stemmen op de besluiten van de gemeenteraad van heden inzake onderhavige aangelegenheid.

30.00.a

Mondelinge vraag (Niels Vermeulen): Inzake de tijdigheid van het versturen van de
verslagen van het schepencollege.

BESCHRIJVING
Raadslid Niels Vermeulen heeft de indruk dat de collegeverslagen een vertraging van circa drie weken
hebben.
Burgemeester Tine Gielis zal dit donderdag in het college aftoetsen.
Schepen Raf Moons legt uit dat bij het verslag van 29 oktober waarschijnlijk een vertraging zat omdat
er in de week van 5 november geen college was.
Raadslid Richard Laermans voegt toe dat een verslag binnen veertien dagen voor raadsleden
beschikbaar moet zijn.
Voorzitter Ils Van Hove deelt mee dat burgemeester Tine Gielis duidelijk heeft gezegd dat dit binnen
het schepencollege wordt bekeken. Iedereen doet zijn best om dit zo snel mogelijk te bezorgen aan
de raadsleden. Het college zal hierop later nog een antwoord formuleren.
Dit agendapunt geeft verder geen aanleiding tot een beslissing.

30.00.b

Mondelinge vraag (Paul Mondelaers): Inzake het aantal raadsvergaderingen in
2020.

BESCHRIJVING
Raadslid Paul Mondelaers neemt aan dat de gemeenteraad tien keer per jaar moet samenkomen. In
maart is de vergadering vanwege gegronde redenen een keer overgeslagen waardoor men maar aan
negen vergaderingen komt.

Voorzitter Ils Van Hove vindt dit een terechte opmerking. De voorzitter zal bekijken hoe het bestuur
hiermee in deze uitzonderlijke Covid-tijden moet omgaan.
Dit agendapunt geeft verder geen aanleiding tot een beslissing.

31.00.a

Interpellatie: Nieuwjaarszingen.

BESCHRIJVING
Raadslid Willem Vankrunkelsven merkt op dat burgers zich afvragen of het Nieuwjaarszingen
doorgaat. Het is goed om dit tijdig op voorhand te communiceren. Is hierover al een definitieve
beslissing genomen?
Burgemeester Tine Gielis bevestigt dat dit al vaak ter sprake is gekomen bij de gouverneur in de
wekelijkse overlegmomenten met alle burgemeesters. Momenteel stelt de gouverneur heel formeel dat
alle evenementen tot eind januari 2021 geannuleerd zijn inclusief het Nieuwjaarszingen. Gezien de
sterke traditie hebben de burgemeesters wel aangedrongen op een mogelijk alternatief, wat ook
binnen de vrijetijdsdienst wordt bekeken. De gouverneur wil dit op basis van de evolutie van de cijfers
een week ervoor bekijken, maar de burgemeesters hebben erop aangedrongen dat toch enkele
weken voorafgaand aan Oudejaarsdag te her-evalueren. Burgemeester Tine Gielis volgt dit op, om
dan snel te kunnen schakelen, zodat mocht het toch verboden blijven, een eventueel alternatief vanuit
de gemeente aangeboden kan worden. Burgemeester Tine Gielis heeft nog geen zicht op de vorm. Er
zijn verschillende voorstellen gedaan, maar daarover moet nog een ei worden gelegd.
Dit agendapunt geeft verder geen aanleiding tot een beslissing.

De voorzitter verklaart de zitting geheven om 22:09 uur.
Algemeen directeur
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