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OPENBARE ZITTING

00.01

Bekrachtiging besluit van de burgemeester van 12 mei 2021 houdende virtuele
vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn en de gemeenteraad van 25
mei 2021.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
Naar aanleiding van COVID-19 zijn er richtlijnen uitgevaardigd omtrent het fysiek vergaderen van
gemeente en OCMW raad.
In deze omstandigheden is het aan de burgemeester om een besluit uit te vaardigen voor de
organisatie van de vergaderingen van de lokale bestuursorganen.
Bij besluit van 12 mei 2021 heeft de burgemeester een verordening goedgekeurd om de raad voor
maatschappelijk welzijn en de gemeenteraad virtueel te organiseren achter gesloten deuren.
Argumentatie

Fysieke bijeenkomsten van gemeente- en OCMW raad is enkel mogelijk indien de richtlijnen inzake
hygiëne en social distancing kunnen gegarandeerd worden.
Het lokaal bestuur beslist tijdens de huidige gezondheidssituatie autonoom over de wijze van
vergaderen. De vergadering kan fysiek, hybride of digitaal doorgaan. De keuze op welke wijze het
bestuur vergadert, moet een weloverwogen keuze zijn. Het is een lokale afweging die moet worden
gemaakt. Het lokaal bestuur heeft hierin een voorbeeldfunctie. Toezicht raadt aan om in deze fase van
de pandemie de voorkeur te geven aan digitaal vergaderen.
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 12 mei 2021.
BESLUIT
Met 22 stemmen voor (Mondelaers Paul, Laermans Richard, Vankrunkelsven Willem, De Rop Ingrid,
Williams Anja, Daems Leander, Vermeulen Niels, Helsen Jeroen, Sels Frank, Smets Benny, 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 12
mei 2021 houdende het virtueel vergaderen van de raad voor maatschappelijk welzijn en de
gemeenteraad van 25 mei 2021 en de vergaderingen achter gesloten deuren te houden.
Artikel 2
Pers en publiek kunnen de vergaderingen wel virtueel volgen.

01.01

Notulen voorgaande zitting.

BESCHRIJVING
Het betreft de notulen van 27 april 2021.
BESLUIT
Enig artikel
De notulen van 27 april 2021 worden goedgekeurd met 14 stemmen voor (Smets Benny, Sels Frank,
Mensch Jurgen, Van Hove Ils, Gielis Tine, Broeckx Gerda, Moons Raf, Nysmans Bob, Vanbel Felix,
Devoghel Nele, Lintermans Hanne, Van de Weyer Theo, Baumans Bart, Hoes Stefaan) en
8 onthoudingen (Mondelaers Paul, Laermans Richard, Vankrunkelsven Willem, De Rop Ingrid,
Williams Anja, Daems Leander, Vermeulen Niels, Helsen Jeroen).

03.01

Financiële verdeelsleutel 2022 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, nl. :
•
•
•
•

bevolkingsaantal 2020
KI 2019
correctiefactor aanrijtijden (niet gewijzigd)
correctie DGH op basis van cijfers 2020

De concrete berekening volgens de actuele data kan u terugvinden in bijlage. Het resultaat is
volgende aangepaste verdeling :
Gemeente

2022 in %

Geel

22,09%

Mol

15,49%

Herentals

10,59%

Westerlo

10,02%

Balen

8,74%

Laakdal

4,46%

Herselt

3,52%

Olen

4,93%

Grobbendonk

4,09%

Retie

2,51%

Hulshout

2,27%

Meerhout

3,58%

Dessel

2,77%

Herenthout

3,17%

Vorselaar

1,77%

Vanaf 2022 zal ook een verrekening van het ingebrachte rollend en niet-rollend materieel gebeuren,
gespreid over vijf jaar. Dit wordt verrekend in het investeringsbudget per gemeente. Er is een lichte
bijsturing daar in het principe slechts 2 cijfers na de komma in plaats van alle cijfers na de komma van
het percentage werden meegenomen. De effectieve bedragen zijn bijgevolg :
gemeente
Geel
Mol
Herentals
Westerlo
Balen
Laakdal
Herselt
Olen
Grobbendonk
Retie
Hulshout
Meerhout
Dessel
Herenthout
Vorselaar

bedrag / jaar
- 6.539,30
- 96.295,79
- 65.023,84
- 21.632,80
- 11.991,22
+ 40.856,36
+ 40.760,73
+ 44.681,87
- 38.772,49
+ 26.702,01
+ 25.363,08
+ 32.248,98
+ 24.597,98
+ 14.962,95
+ 20.007,38

Argumentatie
In zitting van 20/03/2021 heeft de zoneraad het voorstel van verdeelsleutel 2022 goedgekeurd.
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.

• Besluit gemeenteraad 24 november 2020 houdende de goedkeuring van het principe van
financiële verdeelsleutel 2020-2026 voor hulpverleningszone Brandweer zone Kempen.
FINANCIELE EN BELEIDSINFORMATIE
Ter vergelijking : het aandeel in de financiële verdeelsleutel 2021 voor Laakdal is 4,51%.
Het verschil door lichte bijsturing van de verrekening van het ingebrachte rollend en niet-rollend
bedraagt voor Laakdal +19,10 euro/jaar gedurende 5 jaren.
Volgnummer

Omschrijving

voorzien in
amjp 2022

aangepaste
verdeelsleutel 2022

verschil

RA000458

Werkingstoelage hulpverleningszone 343 316,00

340 002,75

-3 313,25

RA000457

Investeringstoelage
hulpverleningszone

125 857,05

-809,20

126 666,25

BESLUIT
Met 15 stemmen voor (Smets Benny, Sels Frank, Mensch Jurgen, Van Hove Ils, Gielis Tine, Broeckx
Gerda, Moons Raf, Nysmans Bob, Vanbel Felix, Devoghel Nele, Lintermans Hanne, Van de Weyer
Theo, Baumans Bart, Hoes Stefaan, De Rop Ingrid) en 7 onthoudingen (Mondelaers Paul, Laermans
Richard, Vankrunkelsven Willem, Williams Anja, Daems Leander, Vermeulen Niels, Helsen Jeroen).
Artikel 1
De gemeenteraad keurt volgende financiële verdeelsleutel voor de werkingsbijdrage 2022 aan
Brandweerzone Kempen goed :
Gemeente

% in 2022

Geel

22,09%

Mol

15,49%

Herentals

10,59%

Westerlo

10,02%

Balen

8,74%

Laakdal

4,46%

Herselt

3,52%

Olen

4,93%

Grobbendonk

4,09%

Retie

2,51%

Hulshout

2,27%

Meerhout

3,58%

Dessel

2,77%

Herenthout

3,17%

Vorselaar

1,77%

Artikel 2
Vanaf 2022 zal een verrekening van het ingebrachte rollend en niet-rollend materieel gebeuren,
gespreid over vijf jaar. Dit wordt verrekend in het investeringsbudget per gemeente. Er is een lichte

bijsturing daar in het principe slechts 2 cijfers na de komma in plaats van alle cijfers na de komma van
het percentage werden meegenomen. De effectieve bedragen voor 2022-2026 zijn :
gemeente
Geel
Mol
Herentals
Westerlo
Balen
Laakdal
Herselt
Olen
Grobbendonk
Retie
Hulshout
Meerhout
Dessel
Herenthout
Vorselaar

03.01.a

bedrag / jaar
- 6.539,30
- 96.295,79
- 65.023,84
- 21.632,80
- 11.991,22
+ 40.856,36
+ 40.760,73
+ 44.681,87
- 38.772,49
+ 26.702,01
+ 25.363,08
+ 32.248,98
+ 24.597,98
+ 14.962,95
+ 20.007,38

Individueel financieel profiel Belfius.

BESCHRIJVING
Raadslid Richard Laermans heeft gevraagd of de raadsleden de bijbehorende documenten mochten
ontvangen. Het raadslid heeft die helaas tot op heden nog niet gekregen. Het raadslid stelt de
bespreking daarom uit tot de volgende vergadering. Waarom is dit niet gebeurd?
Schepen Jurgen Mensch legt uit dat het punt zo niet begrepen is. Het is zeker de bedoeling dat de
raadsleden het individueel financieel profiel krijgen. Het profiel kan ook volgende maand toegelicht
worden.
De voorzitter vat samen dat het punt naar de volgende maand wordt verdaagd.
Dit agendapunt geeft verder geen aanleiding tot een beslissing.

15.01

Beslissing tot aankoop perceel 4e afdeling sectie C nr 227T te Meerlaarstraat Vorst.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
Op verzoek van het schepencollege is door IOK onderhandeld tot de aankoop van een perceel grond
met de bedoeling een parking aan te leggen achter de schoolsite langs de Meerlaarstraat. De
eigenaar, Cuypers-Van Sweevelt, ondertekende reeds een eenzijdige belofte van verkoop. Het
schepencollege nam de beslissing een landmeter/schatter van IOK aan te stellen.
Argumentatie

Op het CBS van 24/10/2019 werd er beslist om de grond aan te kopen voor 10.000 euro, maar enkel
als de volledige grotere oppervlakte kan verkregen worden.
Het dossier bevat:
- het voorgelegd ontwerp van akte opgemaakt door Libra Notarissen te Laakdal;
- de voorgelegde administratieve stukken die de basis vormen voor de opmaak van het ontwerp van
overeenkomst en ontwerp van akte.
JURIDISCH KADER
Decreet lokaal bestuur
Burgerlijk wetboek
FINANCIELE EN BELEIDSINFORMATIE
Verkoopprijs: 10.000 euro (waarvan 8.250 euro voor de grond en 1.750 euro voor de opstallen).
Kosten akte: 2.195,23 euro
Budget: AC000291: We spelen in op opportuniteiten ininzake grond- en pandenverwerving - 100.000
euro
BESLUIT
Met 18 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, Vermeulen Niels, Helsen
Jeroen) en 4 onthoudingen (Mondelaers Paul, Laermans Richard, Vankrunkelsven Willem, De Rop
Ingrid).
Artikel 1
De eenzijdige belofte tot verkoop van openbaar nut, door Dhr. en Mevr. Cuypers-Van Sweevelt op
25 september 2020 ondertekend, ter verwerving van een perceel grond nabij de Meerlaarstraat,
gelegen achter de woning Meerlaarstraat 101, volgens titel bekend sectie C deel van nummer 227/T
en volgens kadaster sectie C deel van nummer 227 T P0000, thans gekend onder gereserveerd
perceelidentificatienummer 227 D 2 P0000, groot volgens meting één are vijftig centiare (01a50ca),
zoals weergegeven op het meetplan dat werd opgemaakt door landmeter-expert Lieven Mentens op
27 oktober 2020, aan de koopwaarde van 10.000 euro te aanvaarden en aldus de aankoop van het
perceel definitief goed te keuren.
Artikel 2
De door Libra Notarissen opgemaakte en aan de raad voorgelegde ontwerp van akte goed te keuren.
Artikel 3
Het college van burgemeester en schepenen te machtigen tot de verdere juridische en administratieve
afhandeling van het dossier.

16.01

Charter 'Masterplan toegankelijke haltes’.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
Vanuit Vlaanderen is er de mogelijkheid om toe te treden tot het charter Masterplan toegankelijke
haltes.
Doelstelling van dit charter:
• 50% van de haltes van het kernnet en aanvullend net zijn toegankelijk tegen 2030
o bestaande haltes zijn minimaal toegankelijk mits assistentie
o nieuw (her)aangelegde haltes zijn autonoom toegankelijk voor personen met een
motorische beperking en voor blinden en slechtzienden.
• 100% van de haltes opgenomen in een mobipunt zijn tegen 2030 autonoom toegankelijk voor
personen met een motorische beperking en voor blinden en slechtzienden. Indien bij de
inrichting van een mobipunt een nieuwe halte wordt voorzien, dan wordt deze meteen
toegankelijk aangelegd.
Naast de onderschrijving van dit charter is er bovendien ook de mogelijkheid om subsidies te
ontvangen voor de aanleg van deze haltes.
Argumentatie
Deelname aan dit charter is een engagement van de gemeente om te trachten aan deze
doelstellingen te voldoen.
Door onderschrijving van dit charter zal de gemeente Laakdal ook de nodige budgetten voorzien om
de werken effectief uit te voeren.
BESLUIT
Met 21 stemmen voor (Mondelaers Paul, Laermans Richard, Vankrunkelsven Willem, Williams Anja,
Daems Leander, Vermeulen Niels, Helsen Jeroen, Sels Frank, Smets Benny, 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 (De Rop
Ingrid).
Enig artikel
De gemeente Laakdal onderschrijft het charter 'Masterplan toegankelijke haltes' tussen de gemeente
Laakdal en de Vlaamse overheid.

16.01.a

Vluchtheuvel en snelheidsprobleem Tessenderloseweg.

BESCHRIJVING
Raadslid Niels Vermeulen licht toe dat op de kruising van de Tessenderloseweg met de Rauwstraat
een vluchtheuvel ligt. Buurtbewoners vinden dat hinderlijk en vragen om die vluchtheuvel weg te
nemen. Het raadslid stelt vervolgens vast dat in die straat vaak hard wordt gereden. Zijn daar al
metingen gebeurd? Het raadslid pleit ervoor om de snelheid op die weg aan te pakken.

Schepen Frank Sels legt uit dat die vluchtheuvel iets verder ligt richting Tessenderlo. De gemeente is
bekend met die vraag, die zeer individueel is. De dienst mobiliteit heeft in 2018 die vraag van een
bewoner al gekregen. Die klacht is besproken op de commissievergadering openbare
werken/mobiliteit en toen is beslist om dit plateau te behouden omdat die zijn functie heeft. Verder ligt
dit plateau op de Tessenderloseweg in de zone 50 km/uur. In 2018 zijn ook snelheidsmetingen
gedaan in de zone 70 km/uur voor het plateau. Die metingen geven aan dat effectief 84% perfect de
snelheid volgt. De schepen geeft vervolgens aan dat de oversteekbeweging bij de Rauwstraat extra
gevaarlijk wordt indien het plateau wordt weggehaald. Het advies van de mobiliteitsambtenaar is dat
plateaus zeer efficiënt zijn. Een eventueel geluidsprobleem zal op het college worden besproken. De
dienst openbare werken/mobiliteit wordt gevraagd om ter plekke de situatie te bekijken. Het
schepencollege is nog steeds van mening dat een goed aangelegd plateau effectief iets aan de
snelheid kan doen. Andere ingrepen lijken dan ook niet aangewezen. Verder is een trajectcontrole op
zijn best als er minder zijstraten aanwezig zijn. Op dat gedeelte liggen nogal wat zijstraten die
sluipverkeer mogelijk maken, om zo te ontsnappen aan de trajectcontrole. De schepen zal opnieuw
metingen laten doen en nadien verslag uitbrengen bij de politie.
Raadslid Niels Vermeulen ontvangt graag de resultaten van die snelheidsmetingen. Verder neemt het
raadslid akte dat de technische dienst het plateau gaat nakijken op eventuele onregelmatigheden.
Dit agendapunt geeft verder geen aanleiding tot een beslissing.

18.00.a

Aankoop uitleenmateriaal voor verenigingen.

BESCHRIJVING
Raadslid Paul Mondelaers merkt op dat de gemeenteraad eind vorig jaar het
ondersteuningsreglement heeft goedgekeurd; het zogenaamde noodfonds om de coronamiddelen
tussen verenigingen te verdelen. Een van de pijlers is de uitbreiding en modernisering van het
uitleenmateriaal. Het raadslid begrijpt dat het de verwachting is dat men meer dingen buiten in plaats
van binnen zal organiseren. Het raadslid stelt namens de verenigingen voor om in te zetten op
materiaal dat daarvoor geschikt is, zoals een mobiel podium en toegankelijke toiletten.
De burgemeester dankt voor deze suggestie. Het idee van een toegankelijk toilet is al gepasseerd,
maar vanwege praktische overwegingen niet weerhouden. Het onderhoud en de aansluiting op de
riolering gaat immers de nodige impact hebben op de diensten. Met deze subsidies zijn andere zaken
gerealiseerd, zoals stroomverdeelkasten in de dorpskernen. Dit komt ook ten goede aan het
verenigingsleven.
Raadslid Paul Mondelaers vraagt of de burgemeester een suggestie heeft voor het oplossen van het
sanitaire probleem. In Groot-Vorst zou men bijvoorbeeld het gemeentehuis open kunnen stellen. Dat
was in het verleden niet evident, misschien vanwege goede redenen.
De burgemeester zal op het moment dat die vraag binnenkomt dat bekijken. Er zijn ook alternatieven
mogelijk. Er zijn bijvoorbeeld ook ondernemers die mobiele toegankelijke toiletten verhuren. Verder zal
een mobiel podium niet vanuit dit noodfonds aangeschaft kunnen worden. Die middelen zijn immers al
volledig besteed. In een volgende ronde zou dit wel aan bod kunnen komen. De burgemeester zal
deze suggestie dan ook zeker meenemen.
Dit agendapunt geeft verder geen aanleiding tot een beslissing.

28.01

Verlengen samenwerking omtrent COVID-19.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
De Vlaamse regering keurde op 26 juni 2020 een plan goed om heropflakkeringen van COVID-19 in te
dijken. De zorgraden met hun netwerk kregen hierin een belangrijke rol toebedeeld. Eind oktober 2020
sloten de lokale besturen van de eerstelijnszone (ELZ) Zuiderkempen een samenwerkingsovereenkomst af met de zorgraad van de ELZ. Daardoor kon deze laatste beschikken over een
subsidie waarmee o.a. een halftijdse coördinator gedurende zes maanden zou worden ingeschakeld
om de lokale huisbezoekers/bellers te ondersteunen. Sinds half oktober 2020 is An Laenen,
medewerker van lokaal bestuur Meerhout, halftijds aan de slag als coördinator van de lokale contact
tracers.
In het besluit van de Vlaamse regering van 13 november 2020 werden de lokale besturen dan zelf
opgeroepen om initiatief te nemen en daarmee complementair aan hetgeen de zorgraad doet, in te
zetten op (optie 1) sensibilisering, preventie, bronopsporing of (optie 2 = volledig optie 1 + bijkomend)
contactonderzoek. De lokale besturen binnen de ELZ Zuiderkempen kozen voor optie 1. Dit was in
grote lijnen een keuze om de toenmalige werking verder te zetten en daarvoor als lokaal bestuur een
financiering te ontvangen van 0.125 euro per inwoner.
De samenwerkingsovereenkomst met de ELZ Zuiderkempen was voorzien voor het inzetten van een
halftijdse coördinator gedurende zes maanden, van half oktober 2020 tot half april 2021, met een
eventuele verlenging van de opdracht, afhankelijk van de situatie. De financiering voor de lokale
besturen voor optie 1 zou eindigen op 31 maart 2021. Vlaanderen verlengt deze financiering en vraagt
dat de lokale besturen op hun beurt hun engagement zouden verderzetten, in het geval van optie 1
voor de periode van 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021.
In een wijzigingsbesluit van de Vlaamse regering wordt deze periode van verlenging veranderd van 1
april 2021 tot en met 31 augustus 2021. Om dit administratief in orde te brengen moet het lokaal
bestuur een nieuwe addendum ondertekenen.
Argumentatie
De lokale besturen in onze eerstelijnszone verlengden hun keuze voor optie 1 reeds tot eind juni
2021. Omdat de Vlaamse regering deze periode van verlenging nu verandert van 1 april 2021 tot en
met 31 augustus 2021, is het aangewezen het nieuwe addendum te ondertekenen opdat we ook deze
extra maanden de subsidie zouden ontvangen.
JURIDISCH KADER
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Decreet lokaal sociaal beleid van 9 februari 2018
Eerstelijnsdecreet van 24 april 2019
Besluit van de Vlaamse regering over erkenning en subsidie van zorgraden van 27 mei 2019

Besluit van de Vlaamse regering om een rol toe te bedelen aan de zorgraden in de aanpak van de
COVID-19-pandemie van 26 juni 2020
Besluit van de Vlaamse regering tot toekenning van een subsidie aan de zorgraden om de contact- en
bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken van 10 september 2020
Besluit van het vast bureau tot het afsluiten van een samenwerkings-overeenkomst met de ELZ
Zuiderkempen omtrent COVID-19 van 29 oktober 2020
Besluit van de Vlaamse regering tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de
contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken van 13 november
2020
Besluit van de gemeenteraad tot het afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst met het
Agentschap Zorg en Gezondheid omtrent COVID-19 van 26 januari 2021
Besluit van de Vlaamse regering tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de
contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken van 19 maart
2021
Besluit van de gemeenteraad tot het verlengen van de samenwerkingsovereenkomst met het
Agentschap Zorg en Gezondheid omtrent COVID-19 van 27 april 2021
Besluit van de Vlaamse regering van 7 mei 2021 tot wijziging van het Besluit van de Vlaamse regering
van 23 april 2021 om de periode van toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om aan
contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te doen, te verlengen tot 31
augustus 2021.
FINANCIELE EN BELEIDSINFORMATIE
Voor de periode van 1 april tot en met 31 augustus 2021 zal door Vlaanderen een bedrag van 0.125
euro per inwoner worden betaald aan het lokaal bestuur.
BESLUIT
Met 21 stemmen voor (Laermans Richard, Vankrunkelsven Willem, De Rop Ingrid, Williams Anja,
Daems Leander, Vermeulen Niels, Helsen Jeroen, Sels Frank, Smets Benny, 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).
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de Vlaamse regering van 7 mei 2021 tot wijziging
van het besluit van de Vlaamse regering van 23 april 2021.
Artikel 2

De gemeenteraad bevestigt het engagement genomen in de beslissing van 27 april 2021, verlengt dit
van 1 april tot en met 31 augustus 2021 en keurt het voorliggende addendum bij de reeds eerder
afgesloten verwerkings-overeenkomst goed.

29.01

Pidpa. Uitnodiging algemene vergadering van 18 juni 2021. Vaststellen mandaat
gemeentelijke afgevaardigde.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
De gemeente is deelnemer aan de opdrachthoudende vereniging Pidpa.
Op vrijdag 18 juni 2021 om 11.30 u organiseert Pidpa een algemene vergadering op afstand.
De agenda van deze algemene vergadering is als volgt :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nazicht van de raadsbesluiten voor de afgevaardigden
Verslag van de raad van bestuur over het jaar 2020
Verslag van de commissaris over het jaar 2020
Goedkeuring van de jaarrekening, afgesloten op 31 december 2020
Decharge te verlenen aan bestuurders en commissaris
Toetredingen/uitbreidingen van opdracht
Benoemingen
Varia
a) Synergie Pidpa/water-link en samenwerking Pidpa/Aquafin – stand van zaken –
mondelinge toelichting ter vergadering
b) Vragen van vennoten
9. Goedkeuring van het verslag van de algemene vergadering
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om deze agendapunten goed te keuren.
Historiek
Brief van Pidpa van 26 april 2021 met agenda en bijlagen :
•
•
•
•
•
•

verslag van de raad van bestuur over het jaar 2020 en het duurzaamheidsverslag 2020
de jaarrekening over het boekjaar 2020
het verslag van de commissaris over 2020
Toelichting toetredingen/uitbreidingen
Toelichting benoemingen
model als raadsbeslissing

Besluit van gemeenteraad d.d. 26/02/2019 betreffende de aanduiding van :
- de heer Felix Vanbel als afgevaardigde en
- de heer Raf Moons plaatsvervangend afgevaardigde

voor de huidige legislatuur op de algemene vergaderingen van Pidpa.
Argumentatie
De voorgelegde documenten omvatten de verslaggeving omtrent de werking van Pidpa over het
voorbije jaar 2020. Daarnaast worden nog volgende punten behandeld: toetredingen en/of
uitbreidingen van de opdracht van Pidpa bij verschillende gemeenten en benoemingen.
JURIDISCH KADER
De statuten van de opdrachthoudende vereniging Pidpa.
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
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 8 onthoudingen (Mondelaers Paul, Laermans Richard,
Vankrunkelsven Willem, De Rop Ingrid, Williams Anja, Daems Leander, Vermeulen Niels, Helsen
Jeroen).
Artikel 1
Het verslag van de raad van bestuur over het jaar 2020, de jaarrekening over het boekjaar 2020 en
het verslag van de commissaris worden goedgekeurd.
Artikel 2
Het verlenen van decharge aan de bestuurders en de commissaris over het boekjaar 2020, wordt
goedgekeurd.
Artikel 3
Goedkeuring wordt verleend aan de toetredingen/uitbreidingen van opdracht.
Artikel 4
Goedkeuring wordt verleend aan de benoemingen.
Artikel 5
Aan de vertegenwoordiger de heer Felix Vanbel wordt de opdracht gegeven om op de algemene
vergadering van 18 juni 2021, overeenkomstig deze beslissing te stemmen evenals op elke andere

algemene vergadering die wordt samengeroepen ter behandeling van de agendapunten van deze
algemene 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.

29.02

Pontes. Uitnodiging algemene vergadering van 24 juni 2021. Vaststellen mandaat
gemeentelijke afgevaardigde.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
De intergemeentelijke vereniging PONTES heeft een uitnodiging gestuurd voor een algemene
vergadering op 24 juni 2021. 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 dienovereenkomstig worden vastgesteld.
JURIDISCH KADER
Artikel 34, §2, 2°, artikel 41, §2, 4° en 9°, artikel 432 en artikel 454 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 eerste semester van elk jaar wordt een algemene vergadering georganiseerd die de
jaarrekening vaststelt en kwijting verleent aan de bestuurders en de revisor.
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 8 onthoudingen (Mondelaers Paul, Laermans Richard,

Vankrunkelsven Willem, De Rop Ingrid, Williams Anja, Daems Leander, Vermeulen Niels, Helsen
Jeroen).
Artikel 1
Er wordt kennis genomen van de agenda van de gewone algemene vergadering van de
intergemeentelijke vereniging PONTES van 24 juni 2021, die er als volgt uit ziet:
1.

Algemene vergadering: verslag 17 december 2020 - goedkeuring

2.

Financiën: balans, resultatenrekening en jaarverslag over het boekjaar 2020 - goedkeuring

3.

Financiën: verslag van de bedrijfsrevisor-commissaris over de jaarrekening 2020 - aktename

4.

Financiën: verdeling van het batig saldo van de resultatenrekening 2020 - goedkeuring

5.
Financiën: kwijting aan de raad van bestuur en aan de bedrijfsrevisor-commissaris goedkeuring
6.

Varia en rondvraag

Artikel 2
De vertegenwoordiger van de gemeente mevrouw Gerda Broeckx die zal deelnemen aan de
algemene vergadering van PONTES op 24 juni 2021 wordt opgedragen haar stemgedrag af te
stemmen op de besluiten van de gemeenteraad van heden inzake onderhavige aangelegenheid.

29.03

Cipal. Uitnodiging algemene vergadering van 24 juni 2021. 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 februari 2019 inzake de aanduiding van de
vertegenwoordiger van de gemeente op de algemene vergaderingen van Cipal;
Gelet op de oproeping tot de algemene vergadering van Cipal van 24 juni 2021 met de volgende
agendapunten:

1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemer(s)
2. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de enkelvoudige
jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2020
3. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2020, afgesloten
op 31 december 2020
4. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de geconsolideerde
jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2020
5. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2020,
afgesloten op 31 december 2020
6. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris voor de
uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2020
7. Vaststelling van wijziging van vaste vertegenwoordiger commissaris
8. 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 8 onthoudingen (Mondelaers Paul, Laermans Richard,
Vankrunkelsven Willem, De Rop Ingrid, Williams Anja, Daems Leander, 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 24 juni 2021 goedgekeurd.
Artikel 2
De vertegenwoordiger van de gemeente de heer Stefaan Hoes wordt gemandateerd om op de
Algemene Vergadering van Cipal van 24 juni 2021 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.

30.00.a

Mondelinge vraag (Niels Vermeulen): Laadpalen.

BESCHRIJVING
Raadslid Niels Vermeulen merkt op dat de federale regering recent heeft beslist om versneld over te
gaan tot de elektrificatie van de bedrijfswagens. Vandaag laden de meeste gebruikers de wagens
thuis of op hun werk op. Meer en meer mensen zullen in toekomst echter aangewezen zijn op
publieke laadpalen of laadinfrastructuur die door privébedrijven ter beschikking worden gesteld omdat
zij geen laadmogelijkheden hebben aan huis of bij hun werkgever. Laakdal heeft op vandaag slechts
twee publieke laadpalen aan het gemeentehuis en aan de sporthal en enkele toegankelijk palen op
het terrein van privébedrijven zoals Nike en Sauna Hezemeer. Heeft het bestuur plannen om het
aantal publiektoegankelijke laadpalen uit te breiden in de komende jaren of is er een plan van aanpak
hoe de gemeente haar inwoners gaat helpen om de overgang naar zero-emissie voertuigen mogelijk
te maken?
Schepen Benny Smets beaamt dat Laakdal inderdaad twee publieke laadpalen heeft aan het
gemeentehuis en aan de sporthal in Veerle. Momenteel lopen nog twee aanvragen, een voor
sportcentrum De Vloed en een voor de Oude Tramlijn. Hopelijk is er dus binnenkort in iedere
deelgemeente een publieke laadpaal waar telkens twee voertuigen tegelijkertijd kunnen laden. Fluvius
faciliteert dat voor Laakdal. Verder hebben veel mensen in Laakdal thuis gelukkig zelf ruimte om een
laadpunt aan te leggen. Dat is ook het meest voordelig. Verder bestaat sinds 11 maart 2021 ook de
verplichting om bij grote nieuwbouwwerken en renovatieprojecten een laadpaal te zetten. De schepen
is van mening dat het ook zinvol is om in de vergunning op te leggen dat een laadpaal of -installatie
een verplichting wordt voor grotere bouwprojecten. Voor zeer grote projecten is dat al verplicht door
de hogere overheid. Laakdal heeft in Capellebeemden ook al een laadpaal verplicht gesteld. De
schepen is van mening dat het overal uitrollen van laadpalen het beste kan gebeuren door
privéuitbaters, wat door Vlaanderen wordt gecoördineerd. Laakdal zal dan ook geen laadpalen
financieren, maar dit wel faciliteren. Verder zal het gemeentebestuur ook een besluit moeten nemen
over hoe dit veilig aangelegd moet worden. Tegen de periode dat de meeste mensen een elektrische
wagen hebben, zullen hopelijk genoeg laadpalen in Laakdal, thuis en in de publieke ruimte aanwezig
zijn.
Raadslid Niels Vermeulen merkt op dat in het bestuursakkoord staat dat de gemeente Laakdal naar
een zero uitstoot gaat. Naast Vlaanderen, heeft het gemeentebestuur hierin ook een bevoegdheid.
Vlaanderen wil nu gaan naar één laadpaal per honderd inwoners. In Laakdal is dan nog veel werk aan
de winkel. Volgens zeer recente informatie wordt ook aan gemeentebesturen opgelegd om een
laadpaalplan op te maken. Het raadslid denkt dat dit dossier in een stroomversnelling zal komen. Meer
en meer wagens staan ook al vastgeklikt aan een publieke laadpaal. Laakdal mag dan niet te laat
hiermee starten.
Raadslid Paul Mondelaers vraagt ten aanzien van het laadpaalplan aandacht voor de vraag hoeveel
laadpalen Laakdal nodig zal hebben. Hoe gaat Laakdal dat realiseren? Dat kan immers ook met
privémiddelen. Verder is de nieuwe regelgeving sinds 11 maart 2021 bekend, maar niets mag Laakdal
weerhouden om hierop vooruit te lopen. Dit werkt immers gefaseerd en Laakdal mag best strenger zijn
op bepaalde punten. Het is ook relatief makkelijk om op die manier een aantal palen in het straatbeeld
te bekomen.
Dit agendapunt geeft verder geen aanleiding tot een beslissing.

31.00.a

Interpellatie: De Vinea.

BESCHRIJVING
Raadslid Niels Vermeulen stelt vast dat het gebouw De Vinea in het midden van het dorp staat te
verkommeren. Wat is momenteel de bestemming van deze zaal?
De burgemeester antwoordt dat momenteel de bestemming van deze zaal enkel stockageruimte is.
De gemeente is momenteel bezig met twee fundamentele zaken voor Veerle: enerzijds de veilige
doortocht van Veerle en anderzijds De Vinea site. Een aantal jaren geleden is een masterplan
opgesteld waarvan gefaseerd werk zou gemaakt worden. De gemeente heeft ook een detailhandel
actieplan laten uitvoeren door de provincie over de dorpskernen van Laakdal en voor Veerle werd
duidelijk dat daar een verschuiving is van het commerciële centrum. Daarom wordt nagegaan of
daarrond een visie gevormd kan worden. Eventueel wordt daarvoor ook een beroep gedaan op de
diensten van externe en particuliere partners. Dit is echter absoluut nog niet concreet. Tezijnertijd zal
in een commissie daarover meer duiding worden gegeven.
Raadslid Niels Vermeulen vraagt naar de onderhoudstoestand van het oude gebouw. Stockeren
brengt immers ook brandlast met zich mee. De gemeente zal dit goed in het oog moeten houden.
De burgemeester beaamt dit. Het is ook om redenen van veiligheid dat er geen activiteiten meer
kunnen doorgaan in dat gebouw. In het gebouw worden alleen materialen gestockeerd. Dat levert
minder risico op als activiteiten met mensen. Het vinden van een structurele oplossing heeft alleszins
de aandacht van het bestuur.
Dit agendapunt geeft verder geen aanleiding tot een beslissing.

31.00.b

Interpellatie: Vergunningen bouwwerken.

BESCHRIJVING
Raadslid Paul Mondelaers wijst op de verkeersproblemen in de centra op locaties waar bouwwerken
zijn. Er wordt dan gezegd dat er streng wordt gehandhaafd. Het raadslid merkt ook dat dit gebeurt en
dat pv’s worden opgemaakt door de politie. Het probleem blijft echter bestaan. Vaak verschuift het
probleem zich ook naar een nieuwe werf. Misschien is het een idee om meer te werken met
verkeerslichten, eenrichtingsverkeer en plaatselijk verkeer om op die manier de orde te handhaven?
Wellicht moeten de vergunningen op dat punt worden aangepast?
Schepen Frank Sels stelt vast dat het raadslid een aantal voorbeelden geeft van zaken die vandaag
de dag al worden gedaan. Laakdal kent een aantal grote werven. Bij die werven wordt gewerkt met
nieuwsbrieven als communicatiemiddel. Verder wordt eventueel overlegd met de scholen. Daarnaast
worden zelfs straten in de omgeving aangepakt en soms wordt een tijdelijke parking aangelegd. Ook
worden snelheidsbeperkingen opgelegd. Ondanks alles, is dit nog onvoldoende en is het nog steeds
heel druk in sommige straten. Verder zit de gemeente ook met de aannemers rond de tafel om qua
timing en belevering bepaalde zaken uit elkaar te halen. In een omgevingsvergunning worden veel
zaken opgelegd, naast een eventuele signalisatievergunning bij een inname van het openbare
domein. Helaas zijn er toch ‘cowboys’ op de baan, die soms ongelofelijke risico’s nemen, waarvan de
zwakke weggebruiker vaak het slachtoffer is. In de Kapellestraat wordt niet met lichten gewerkt, maar
is de snelheid verlaagd naar 30 km/uur. Dat is nog onvoldoende, maar het gemeentebestuur heeft
heel lang moeten wachten op het advies van De Lijn. Deze week wordt het advies van De Lijn op het
schepencollege besproken en dan zal in de Kapellestraat eventueel met een eenrichtingsstraat
worden gewerkt. Het stilleggen van werken is ook niet evident, omdat alleen iets wat ruimtelijk effect
heeft op de stedenbouw opgelegd kan worden. Verder kan een belevering niet geregeld worden met
een signalisatievergunning. Het bestuur volgt dit alles wel allemaal redelijk strikt op.

Dit agendapunt geeft verder geen aanleiding tot een beslissing.
De voorzitter sluit de openbare vergadering.

GEHEIME ZITTING
32.01

Gecoro - Samenstelling legislatuur 2019-2025 - Aanstelling deskundigen.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
Op basis van het besluit van de gemeenteraad van 24/9/2019 werd een oproep gelanceerd voor
deskundigen en vertegenwoordigers van de maatschappelijke geledingen om te zetelen in de Gecoro.
Bijkomend werd er op basis van het besluit van het college van burgemeester en schepenen (d. d.
11/02/2011) een nieuwe oproep gelanceerd voor deskundigen.
De volledige voorgestelde samenstelling is terug te vinden in bijlage.
Argumentatie
Voor de deskundigen zijn er 4 effectieve leden en 3 plaatsvervangers nodig. Voor de
maatschappelijke geledingen zijn er 6 vertegenwoordigers van de verschillende geledingen en
evenveel plaatsvervangers nodig. Er werden voldoende kandidaturen ontvangen om deze plaatsen in
te vullen. Art. 304 § 3 van het decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat binnen een overlegstructuur
hoogstens twee derde van de leden van hetzelfde geslacht mag zijn.
Deskundigen effectieve leden:
Het voorstel tot aanstelling van de deskundigen als effectief lid werd gemaakt op basis van
onderstaande motivering. Het voorstel van het college streeft naar een zo multidisciplinair mogelijke
samenstelling van de deskundigen.
• Ursula Bloemmen:
o Architect met ruime ervaring in woningbouw en (openbare) projecten.
o Professioneel actief in Laakdal en lid van de huidige Gecoro.
• Glenn Janssens:
o Architect met ervaring in woningbouw en meergezinswoningen.
o Professioneel actief in Laakdal en lid van de huidige Gecoro.
• Yvonne Hoogzaad:
o Omgevingsmanager en adviseur ruimtelijke ontwikkeling voor een private speler.
• Gitte Van Hoovels:
o Professionele ervaring met toegankelijkheid en ergonomie van gebouwen.
Deskundigen plaatsvervangende leden:
Volgende plaatsvervangers worden voorgesteld door het college:

• Danny Louwet
• Karel Janssens
• Ives De Jonghe
Deskundigen niet weerhouden:
Op basis van bovenstaande voorgestelde samenstelling, het door de gemeenteraad vastgelegde
aantal deskundigen, de wettelijke bepalingen en het streven naar een evenwichtige en
multidisciplinaire samenstelling stelt het college voor om volgende kandidaturen niet te weerhouden:
• Cyriel Peeters
• Valerie Theys
De voorgestelde samenstelling voldoet aan de wettelijke bepalingen.
De aanduiding van de leden van de GECORO moet in besloten zitting gebeuren. De stemming zelf is
niet geheim. Over de samenstelling van de GECORO kan in zijn geheel worden gestemd. Als één of
meerdere raadsleden vragen om per kandidaat te stemmen, moet op dit verzoek worden ingegaan. In
geval van afzonderlijke stemming moet er steeds over alle kandidaten apart worden gestemd, zowel
over de effectieven als de plaatsvervangers.
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 15 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) en 7 onthoudingen (Daems Leander, Williams
Anja, Vermeulen Niels, Helsen Jeroen, De Rop Ingrid, Laermans Richard, Vankrunkelsven
Willem) worden de kandidaturen aanvaard.
Artikel 1
De gemeenteraad gaat akkoord met de aanstelling van Ursula Bloemmen als deskundige effectief
lid.
Artikel 2
De gemeenteraad gaat akkoord met de aanstelling van Glenn Janssens als deskundige effectief lid.
Artikel 3
De gemeenteraad gaat akkoord met de aanstelling van Yvonne Hoogzaad als deskundige effectief
lid.

Artikel 4
De gemeenteraad gaat akkoord met de aanstelling van Gitte Van Hoovels als deskundige effectief
lid.
Artikel 5
De gemeenteraad gaat akkoord met de aanstelling van Danny Louwet als deskundige
plaatsvervangend lid.
Artikel 6
De gemeenteraad gaat akkoord met de aanstelling van Karel Janssens als deskundige
plaatsvervangend lid.
Artikel 7
De gemeenteraad gaat akkoord met de aanstelling van Ives De Jonghe als deskundige
plaatsvervangend lid.

32.02

Gecoro - Samenstelling legislatuur 2019-2025 - Aanstelling voorzitter.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
Op basis van het besluit van de gemeenteraad van 24/9/2019 werd een oproep gelanceerd voor
deskundigen en vertegenwoordigers van de maatschappelijke geledingen om te zetelen in de Gecoro.
Bijkomend werd er op basis van het besluit van het college van burgemeester en schepenen (d. d.
11/02/2011) een nieuwe oproep gelanceerd voor deskundigen.
De volledige voorgestelde samenstelling is terug te vinden in bijlage.
Argumentatie
Rekening houdend met de bepalingen in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15/5/2009 art.
1.3.3, is het noodzakelijk dat de voorzitter wordt aangesteld vanuit de eerder aangestelde deskundige
leden van de Gecoro.
Het college stelt vanuit de deskundigen architect Glenn Janssens voor als voorzitter van de Gecoro.
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 15 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) en 7 onthoudingen (Daems Leander, Williams
Anja, Vermeulen Niels, Helsen Jeroen, De Rop Ingrid, Laermans Richard, Vankrunkelsven
Willem) wordt de kandidatuur aanvaard.
Enig artikel
De gemeenteraad gaat akkoord met de aanstelling van Glenn Janssens als voorzitter van de Gecoro.

32.02.a

Mondelinge vraag (Paul Mondelaers): Inzake personen die op de OCAD lijst staan.

BESCHRIJVING
Raadslid Paul Mondelaers vraagt of er zicht is op personen die op de OCAD lijst staan.
De burgemeester antwoordt dat ze momenteel hierover nog niet is geïnformeerd.
Dit agendapunt geeft verder geen aanleiding tot een beslissing.

De voorzitter verklaart de zitting geheven om 20:55 uur.
Algemeen directeur

Voorzitter

Jerry Verspreet

Ils Van Hove

