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De voorzitter verklaart de zitting geopend om 20.00 uur.

01.01

Notulen voorgaande zitting

BESCHRIJVING
Het betreft de notulen van 26 februari 2019.
BESLUIT
De notulen van 26 februari 2019 worden goedgekeurd met 14 stemmen voor (Smets Benny, Sels
Frank, Mensch Jurgen, Van Hove Ils, Gielis Tine, Broeckx Gerda, Moons Raf, Nysmans Bob, Vanbel
Felix, Devoghel Nele, Lintermans Hanne, Van de Weyer Theo, Baumans Bart, Hoes Stefaan) en 11
onthoudingen (Mondelaers Paul, Laermans Richard, Vankrunkelsven Willem, De Rop Ingrid, Van
Meijvis Louis, Van Thielen Lien, Williams Anja, Daems Leander, Janssens Caroline, Vermeulen Niels,
Helsen Jeroen).
De raad gaat unaniem akkoord om eerst agendapunt 07.01.a en 07.01.b te behandelen.

02.00.a

Belasting op kampeerterreinen.

BESLUIT
Raadslid Paul Mondelaers stelt vast dat het schepencollege het begrip 'kampeerterrein' uit het
belastingreglement op kampeerterreinen van 17 december 2013 als 'terreingebonden logies erkend
door Toerisme Vlaanderen' interpreteert.
Hij constateert dat de meerderheid van de raad in de vorige vergadering heeft besloten om de
belasting op kampeerterreinen te continueren. Schepen Mensch heeft toen de ruimte en tijd gevraagd
om het belastingreglement te kunnen heroverwegen in het kader van de meerjarenplanning. In het
reglement wordt volgens de schepen niet gesproken over een erkend, niet-erkend of vergund of nietvergund kampeerterrein, maar volgens raadslid Paul Mondelaers leidt dat ertoe dat alle
kampeerterreinen in Laakdal belastingplichtig zijn, dus ook particuliere terreinen of terreinen van
verenigingen. Hij stelt voor aan het college de opdracht te geven om de term ‘kampeerterreinen’ te
interpreteren zoals Toerisme Vlaanderen en dat is ‘terreingebonden logies erkend door Toerisme
Vlaanderen’, want die kwalificatie is duidelijk en voorkomt discussie.
Schepen Jurgen Mensch stelt dat het gaat om één belastingplichtige onderneming en dat bewijst dat
verenigingen nooit op de functie van kampeerterrein zijn aangesproken. Er bestond en bestaat geen
probleem.
Raadslid Paul Mondelaers had de bedoeling om de interpretatie aan te passen, zodat er geen
onduidelijkheid meer zou bestaan over de betekenis van de term kampeerterreinen.
Raadslid Frank Sels meldt dat in artikel 3 van het decreet toeristische logies wordt vermeld dat het niet
van toepassing is op een camping, bivakzones en inrichtingen gebruikt voor jeugdwerkinitiatieven
erkend en gesubsidieerd, waar wordt gekampeerd gedurende maximaal 60 kalenderdagen. Hij zal ook
een jurist vragen deze interpretatie te beoordelen, maar hij verwacht dat de jeugdverenigingen zich
niet ongerust hoeven te maken.
Dit agendapunt geeft verder geen aanleiding tot een beslissing.

03.01

Kennisgeving van het besluit van de deputatie van de provincieraad van 24/01/2019
houdende de ongeldigverklaring van de verkiezing van de leden van de politieraad.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
Op 3 januari 2019 werd tijdens de installatievergadering van de gemeenteraad overgegaan tot de
verkiezing van de leden van de politieraad. In het proces verbaal van die verkiezingen werd
opgenomen dat de heer Stein VOET niet voldoet aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden aangezien hij
niet geïnstalleerd was als gemeenteraadslid.
De deputatie heeft deze verkiezing ongeldig verklaard omdat niet de gemeenteraad, maar enkel de
deputatie kan beslissen om betrokkene te vervangen door zijn opvolgster.
Argumentatie
Schrijven van de deputatie van de provincie Antwerpen van 29/01/2019 waarbij wordt gevraagd het
besluit van de deputatie van 24/01/2019 ter kennis te brengen van de gemeenteraad.

JURIDISCH KADER
Besluit van de deputatie van de provincieraad van 24 januari 2019 houdende de ongeldigverklaring
van de verkiezing van de leden van de politieraad door de gemeenteraad van Laakdal op 3 januari
2019.
BESLUIT
Enig artikel
De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de deputatie van de provincieraad van Antwerpen
van 24 januari 2019 houdende de ongeldigverklaring van de verkiezing van de leden van de
politieraad.

03.02

Verkiezing van de leden van de politieraad.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
Bij besluit van de deputatie van 24 januari 2019 werd de verkiezing van de leden van de politieraad
door de gemeenteraad op 3 januari 2019 ongeldig verklaard. Binnen de voorziene termijn werd er
geen beroep aangetekend bij de Raad van State. Dit betekent dat de verkiezing definitief is vernietigd
en er aldus moet overgegaan worden tot een nieuwe verkiezing.
Argumentatie
De burgemeester neemt tijdens de verkiezing van de politieraadsleden het voorzitterschap over. Er
wordt een bureau voor de kiesverrichtingen samengesteld waarbij de burgemeester wordt bijgestaan
door de twee jongste raadsleden, zijnde Willem VANKRUNKELSVEN en Lien VAN THIELEN.
Het kiesbureau wordt aldus samengesteld als volgt: de burgemeester, Willem VANKRUNKELSVEN
en Lien VAN THIELEN.
De politieraad van de meergemeentezone Geel-Laakdal-Meerhout is overeenkomstig artikel 12,
eerste lid, van de wet van 7 december 1998, samengesteld uit 19 verkozen leden.
De gemeenteraad van Laakdal dient overeenkomstig artikel 12, tweede lid, van de wet van 7
december 1998 over te gaan tot verkiezing van 5 leden van de gemeenteraad als lid van de
politieraad.
De burgemeesters van de gemeenten die deel uitmaken van de meergemeentezone zijn van
rechtswege lid van de politieraad; zij worden niet meegerekend in het overeenkomstig te verkiezen
aantal leden van de politieraad.
Elk van de 25 gemeenteraadsleden beschikt overeenkomstig artikel 16 van de wet van 7 december
1998 over 3 stemmen. Elk gemeenteraadslid ontvangt zoveel stembiljetten als hij stemmen heeft. De
stemming gebeurt bij geheime stemming en in één enkele stemronde.

Er werden vier voordrachtakten ingediend overeenkomstig de artikelen 2, 4 en 5 van het koninklijk
besluit van 20 december 2000 betreffende de verkiezing in elke gemeenteraad van de leden van de
politieraad.
Om te kunnen worden verkozen tot werkend lid of opvolger van de politieraad, moet de kandidaat op
de dag van de verkiezing deel uitmaken van de gemeenteraad van een van de gemeenten die de
meergemeentezone vormen.
De voordrachtakten dragen respectievelijk volgende kandidaten voor en zijn ondertekend door de
volgende verkozenen voor de gemeenteraad:
Kandidaat werkend lid
DE ROP Ingrid

Kandidaat opvolger(s)

Voordragende raadsleden
DE ROP Ingrid

HELSEN Jeroen

VANKRUNKELSVEN Willem

VERMEULEN Niels
HELSEN Jeroen
VANKRUNKELSVEN Willem
JANSSENS Caroline

LINTERMANS Hanne

VANBEL Felix

MOONS Raf

NYSMANS Bob

DEVOGHEL Leen

MOONS Raf

VAN DE WEYER Theo

BAUMANS Bart
SMETS Benny

SELS Frank

VERMEULEN Niels

HELSEN Jeroen
JANSSENS Caroline

VERMEULEN Niels
HELSEN Jeroen
VANKRUNKELSVEN Willem
JANSSENS Caroline

De burgemeester heeft de kandidatenlijst opgemaakt, overeenkomstig artikel 7 van het voornoemd
koninklijk besluit op grond van de ingediende voordrachtakten en luidend als volgt:
Kandidaat werkend lid
DE ROP Ingrid

Kandidaat opvolger(s)

HELSEN Jeroen

VANKRUNKELSVEN Willem

LINTERMANS Hanne

VANBEL Felix

NYSMANS Bob

DEVOGHEL Leen

VAN DE WEYER Theo

BAUMANS Bart
SMETS Benny

VERMEULEN Niels

HELSEN Jeroen
JANSSENS Caroline

De voordrachtakten en de door de burgemeester opgemaakte kandidatenlijst zijn op de
gemeentesecretarie neergelegd waar de gemeenteraadsleden en de kandidaten er tijdens de
diensturen kennis van hebben kunnen nemen.
De verkiezing van de politieraadsleden verloopt volgens het stelsel van het meervoudig stemrecht, in
één enkele stemronde en bij geheime stemming.
Er werd gebruik gemaakt van een vooraf opgemaakt eenvormig stembiljet waarop de namen van de
kandidaat-effectieve leden alfabetisch zijn vermeld respectievelijk gevolgd door de namen van de
kandidaat-opvolgers in de precieze orde zoals vermeld op de voordrachtakte. Het stembiljet voorziet
enkel naast de kandidaat-effectieve leden een stemvakje.
Stelt vast Willem VANKRUNKELSVEN en Lien VAN THIELEN de burgemeester bijstaan bij de
verrichtingen van de stemming en van de stemopneming (artikel 10 van het koninklijk besluit van 20
december 2000);
Gaat in openbare vergadering en bij geheime stemming over tot de verkiezing van de effectieve leden
en hun opvolgers van de politieraad:
 25 raadsleden nemen deel aan de stemming en ontvangen ieder 3 stembiljetten,
 75 stembiljetten worden overhandigd aan de burgemeester en zijn bijzitters,
Gelet op de stemopneming waarbij de geldige, respectievelijk ongeldige en blanco stembiljetten
worden gerangschikt en geteld en apart worden gelegd;
De stemopneming van deze biljetten geeft volgend resultaat:
 0 nietige stembiljetten,
 0 blanco stembiljetten,
 75 geldige stembiljetten.
Bij de stemopneming worden vervolgens de geldige stembiljetten gerangschikt en geteld volgens de
naam van het kandidaat-effectief lid waarvoor een stem is uitgebracht.
De op deze 75 geldige stembiljetten uitgebrachte stemmen werden toegekend als volgt:
Naam en voornaam van de kandidaat effectieve leden
DE ROP Ingrid

Aantal bekomen stemmen
9

HELSEN Jeroen

12

LINTERMANS Hanne

14

NYSMANS Bob

14

VAN DE WEYER Theo

14

VERMEULEN Niels

12

Totaal aantal stemmen

75

Stelt vast dat de stemmen werden uitgebracht op naam van regelmatig voorgedragen kandidaten
effectieve leden.
Stelt vast dat 5 kandidaat effectieve leden, die het grootste aantal stemmen hebben bekomen,
verkozen worden.
Stelt vast dat de verkiesbaarheidsvoorwaarden zijn vervuld door:
- 5 verkozen kandidaat-effectieve leden;
- De 7 kandidaten, van rechtswege de opvolgers van deze 5 kandidaat-effectieve leden;
Stelt vast dat:
- Geen enkel effectief lid zich bevindt in één van de gevallen van onverenigbaarheid bepaald in artikel
15 van de Wet van 7 december 1998;
Gelet op het proces-verbaal van de verkiezing zoals opgemaakt door de algemeen directeur en
ondertekend door de burgemeester, de 2 jongste raadsleden Willem Vankrunkelsven en Lien Van
Thielen en de algemeen directeur.
Stelt vast dat geen enkel ander raadslid te kennen heeft gegeven het proces-verbaal te willen
ondertekenen.
De burgemeester kondigt de verkiezingsuitslag in openbare zitting af.
JURIDISCH KADER
Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.

Het proces-verbaal van het gemeentelijk hoofdbureau van 14 oktober 2018 met de resultaten van de
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018.
De beschikking van 5 december 2018 van de raad van verkiezingsbetwistingen houdende de
geldigverklaring van de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 van de
gemeente Laakdal.
De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op
twee niveaus, gewijzigd bij de wet van 21 mei 2018.
Het koninklijk besluit van 20 december 2000 betreffende de verkiezing in elke gemeenteraad van de
leden van de politieraad, gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 november 2018.
De omzendbrief van 13 november 2018 betreffende de verkiezing en de installatie van de
politieraadsleden van een meergemeentezone.
Het besluit van de deputatie van 24 januari 2019 houdende de ongeldigverklaring van de verkiezing
van de leden van de politieraad door de gemeenteraad van 3 januari 2019.
BESLUIT
Artikel 1
De gemeenteraad neemt akte van de lijst van de verkozen effectieve politieraadsleden en van hun
opvolgers opgesteld door de burgemeester.
Artikel 2
De gemeenteraad neemt akte van de afkondiging van de uitslag door de burgemeester.
Artikel 3
De volgende effectieve leden en hun opvolgers zijn verkozen:
Effectief lid

Opvolger(s)

HELSEN Jeroen

VANKRUNKELSVEN Willem

LINTERMANS Hanne

VANBEL Felix

NYSMANS Bob

DEVOGHEL Leen

VAN DE WEYER Theo

BAUMANS Bart
SMETS Benny

VERMEULEN Niels

HELSEN Jeroen
JANSSENS Caroline

Artikel 4

Het dossier van de verkiezing wordt onverwijld per aangetekende zending overkomstig artikel 15 van
het koninklijk besluit van 20 december 2000 betreffende de verkiezing in elke gemeenteraad van de
leden van de politieraad naar de deputatie van de provincie Antwerpen gezonden.
Het bevat twee afschriften van het proces-verbaal met de stembiljetten, zowel de geldige als de
ongeldige, en alle nodige bewijsstukken.

03.02.a

Voorstel huishoudelijk reglement tot afschaffing papieren bedeling van agenda’s
GR en RMW.

BESLUIT
Raadslid Richard Laermans wil de agenda’s en toegevoegde punten graag op papier blijven
ontvangen en die kunnen gewoon in de brievenbus bezorgd worden, want anders wordt het
onmogelijk voor hem om de zaken te blijven volgen. De versies moeten óf bezorgd worden óf de
gemeente moet een iPad ter beschikking stellen.
De voorzitter meldt dat het huishoudelijk reglement in overleg met de fractieleiders is aangepast. Er
waren echter slechts vier fractievoorzitters aanwezig, maar alle opmerkingen zijn besproken en er zijn
oplossingen gezocht voor de geconstateerde problemen.
Raadslid Richard Laermans stelt namens Stem! & Open Vld voor om papieren versies aan te blijven
leveren aan degenen die daar prijs op stellen.
Raadslid Niels Vermeulen stelt voor een financiële tegemoetkoming te voorzien of een iPad ter
beschikking te stellen aan de raadsleden.
De voorzitter meldt dat alle opmerkingen waar geen oplossing voor gevonden is, door het college
besproken zullen worden. Het bezorgen van de brieven moet buiten werktijd gebeuren en daar
hangen allerlei kosten mee samen. Zij betreurt het dat dit onderwerp vandaag opnieuw aan de orde is
gesteld.
Raadslid Jeroen Helsen benadrukt dat er geen drempels mogen worden opgeworpen. Als raadsleden
een papieren exemplaar willen ontvangen, dan moet dat mogelijk zijn.
De voorzitter besluit dat de problematiek opnieuw door het college zal besproken worden.
Burgemeester Tine Gielis verlaat de zitting.

04.01

Opheffing personeelsformatie.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
Het gemeentedecreet voorzag in artikel 103 dat de gemeenteraad de personeelsformatie vaststelt.
Het decreet van 3 juni 2016 artikel 12 heeft dit artikel 103 opgeheven.

Die opheffing werd verantwoord door het feit dat de notie ‘personeelsformatie’ niet meer als eigentijds
en adequaat beschouwd werd voor de weergave van de reële personeelsbehoefte en voor het
concrete personeelsbeheer van de gemeenten.
Ook in het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017, dat in werking ging op 1 januari 2019, is de
verplichting om een personeelsformatie op te stellen dan ook niet meer opgenomen.
De opheffing van de personeelsformatie als verplicht instrument is onderhandeld met de vakbonden
bij de opmaak van het decreet lokaal bestuur. Overleg met de vakbonden op lokaal niveau is hierdoor
niet meer nodig.
De laatste gemeenteraadsbeslissing met betrekking tot de wijziging van de personeelsformatie dateert
van 23/01/2018
Argumentatie
Voorstel om de personeelsformatie op te heffen. De personeelsformatie miste een dynamisch karakter
om aan personeelsplanning te doen op korte en langere termijn. De evolutie van een
personeelsformatie naar een personeelsplan is aangewezen. Dit personeelsplan zal opgenomen
worden als een beheersinstrument in het kader van organisatiebeheersing.

JURIDISCH KADER

Besluit van de Vlaamse regering van 7 december 2007 houdende de minimale voorwaarden voor de
personeelsformatie en de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel
en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van
de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
Gemeentedecreet artikel 103 betreffende de personeelsformatie. Opgegeven door artikel 12 van
het decreet 3 juni 2016.
Decreet lokaal bestuur van 22/12/2017 dat het gemeentedecreet opheft.
Gemeenteraardsbeslissing met betrekking tot de wijziging van de personeelsformatie
gemeentepersoneel 23/01/2018.
BESLUIT
met 18 stemmen voor (Williams Anja, Daems Leander, Janssens Caroline, Vermeulen Niels, Helsen
Jeroen, Smets Benny, Sels Frank, Mensch Jurgen, Van Hove Ils, Broeckx Gerda, Moons Raf,
Nysmans Bob, Vanbel Felix, Devoghel Nele, Lintermans Hanne, Van de Weyer Theo, Baumans Bart,
Hoes Stefaan) en 6 onthoudingen (Mondelaers Paul, Laermans Richard, Vankrunkelsven Willem, De
Rop Ingrid, Van Meijvis Louis, Van Thielen Lien).
Enig artikel

De gemeenteraad heft de personeelsformatie op. De rechtspositieregeling zal in deze zin ook
aangepast worden.
De personeelsplanning zal in de toekomst gebeuren in het kader van organisatiebeheersing.

04.02

Besteding restmiddelen VIA4 2018 en 2019: verhoging maaltijdcheques naar 7,9
euro.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
Ook dit jaar kunnen de gemeente, het OCMW en het Eepos via het GSD-V restmiddelen VIA 4
ontvangen. Ze mogen ingezet worden voor ofwel een verhoging van de maaltijdcheques ofwel een
verhoging van onze tweede pensioenpijler. We hebben deze restmiddelen de voorbije jaren steeds
ingezet voor een verhoging van de maaltijdcheques. De restmiddelen zijn hetzelfde voor 2018 en
2019 en zijn identiek aan deze van 2017. De beslissing over de besteding van de restmiddelen 2018
en 2019 geldt nu dus voor 2 jaar. Het Eepos volgt automatisch de beslissing van de gemeente ivm de
verhoging van de maaltijdcheques.

VIA4 restmiddelen
Gemeente

3 268,11

OCMW

11 020,79

Het Eepos

7 235,23

Totaal

21 524,13

Argumentatie
Het schepencollege en de vakbonden gaan opnieuw akkoord om de restmiddelen te besteden aan
een verhoging van de maaltijdcheques. Met onze huidige personeelsbezetting kunnen we met de
restmiddelen onze maaltijdcheques opnieuw verhogen met 0,4 cent. Concreet betekent dit
maaltijdcheques van 7,9 ipv 7,5 euro. We stellen voor om de verhoging te laten ingaan op 1 maart,
aangezien we de maaltijdcheques van een maand steeds bestellen in het begin van de volgende
maand. Een verhoging vanaf februari (zoals oorspronkelijk de intentie) was niet meer haalbaar
aangezien de bevestiging voor het ontvangen van de subsidies veel langer duurde dan de voorbije
jaren en pas begin maart binnen was.

JURIDISCH KADER
Besluit van de gemeenteraad d.d. 23 juni 2009 betreffende de goedkeuring rechtspositieregeling voor
het gemeentepersoneel en latere wijzigingen

Artikel 227 van deze Rechtspositieregeling
K.B. van 28/11/1990 houdende vaststelling van de algemene bepalingen betreffende de toekenning
van maaltijdcheques aan sommige personeelsleden van de provincies en de gemeenten
Koninklijk Besluit van 13 februari 2009 tot wijziging van artikel 19, artikel 19bis en artikel 55 van het
koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van
de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, B.S.
12 maart 2009
Beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 24/01/2019 betreffende de besteding
van de restmiddelen 2018 en 2019 VIA4
Protocol van akkoord nr. 1/2019 d.d. 28/01/2018 betreffende de besteding van de restmiddelen VIA4
2018 en 2019
FINANCIELE EN BELEIDSINFORMATIE
In het budget van 2019 zijn maaltijdcheques voorzien van 7,5 euro. Maaltijdcheques van 7,9
euro geeft (excl.de subsidies van Het Eepos) een minimale meerkost van 531,901 euro voor
gemeente en OCMW.
BESLUIT
met 21 stemmen voor (Mondelaers Paul, Laermans Richard, Vankrunkelsven Willem, Williams Anja,
Daems Leander, Janssens Caroline, Vermeulen Niels, Helsen Jeroen, Smets Benny, Sels Frank,
Mensch Jurgen, Van Hove Ils, Broeckx Gerda, Moons Raf, Nysmans Bob, Vanbel Felix, Devoghel
Nele, Lintermans Hanne, Van de Weyer Theo, Baumans Bart, Hoes Stefaan) en 3 onthoudingen (Van
Meijvis Louis, Van Thielen Lien, De Rop Ingrid).
Enig artikel
De restmiddelen VIA4 van 2018 en 2019 zullen besteed worden aan een verhoging van de
maaltijdcheques, onder volgende modaliteiten:
- met ingang van 1 maart 2019 tot en met 31 december 2020 maaltijdcheques van 7,9 euro.
- met ingang van 1 januari 2021 opnieuw maaltijdcheques van 7,5 euro
- de werknemersbijdrage blijft ongewiijzigd op 1,09 euro.
Burgemeester Tine Gielis vervoegt de zitting.

07.01

Intrekking capaciteitsbepaling gemeentelijke basisschool Eindhout.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context

In de gemeentelijke basisschool van Eindhout werd er tijdens de gemeenteraad van 11/09/2012 een
capaciteitsbepaling vastgelegd. De school wenst deze capaciteitsbepaling nu in te trekken met ingang
van 01/09/2019.
omwille van volgende redenen:
- omwille van het algemeen dalend geboortecijfer is er geen capaciteitsprobleem meer in de
gemeentelijke basisschool van Eindhout
- de toekomstige wetgeving van het instellen van een aanmeldingsproceduren van scholen die een
capacitietsbepaling hebben.
Argumentatie
Het instellen van een aanmeldingsprocedure van scholen die een capaciteitsbepaling hebben, zal veel
werk veroorzaken voor de schooladministratie. Bovendien is de aankoop van het systeem een
bijkomende kost.
Zonder capaciteitsbepaling kan de school reeds starten met inschrijving vanaf de eerste schooldag
van september. Met een capaciteitsbepaling kan er pas gestart worden met inschrijving vanaf de 1e
schooldag van januari van het voorgaande schooljaar met de voorrangsperiode. De overige kinderen
kunnen pas inschrijven vanaf de eerste schooldag van maart.
JURIDISCH KADER
gemeenteraadsbeslissing d.d. 11/09/2012 mbt de capaciteitsbepaling en vaststelling
inschrijvingsperiode voor de gemeentelijke basisschool Eindhout.
collegebeslissing d.d. 20/12/2018 mbt goedkeuring afschaffing capaciteitsbepaling in de gemeentelijke
basisschool Eindhout.
BESLUIT
met 20 stemmen voor (Mondelaers Paul, Williams Anja, Daems Leander, Janssens Caroline,
Vermeulen Niels, Helsen Jeroen, Smets Benny, Sels Frank, Mensch Jurgen, Van Hove Ils, Gielis Tine,
Broeckx Gerda, Moons Raf, Nysmans Bob, Vanbel Felix, Devoghel Nele, Lintermans Hanne, Van de
Weyer Theo, Baumans Bart, Hoes Stefaan) en 5 onthoudingen (Laermans Richard, Vankrunkelsven
Willem, De Rop Ingrid, Van Meijvis Louis, Van Thielen Lien).
Enig artikel
De capaciteitsbepaling in de gemeentelijke basisschool Eindhout wordt opgeheven vanaf de eerste
schooldag van het schooljaar 2019-2020.

07.01.a
BESLUIT
Enig artikel

Schooltje Veerle-Heide.

Raadslid Anja Williams verzoekt inzage in het verloop en de planning van de werken van het
schooltje.
Burgemeester Tine Gielis citeert opnieuw de notulen van januari 2019. De gemeente heeft een aantal
jaren geleden een subsidiedossier ingediend voor de nieuwbouw van ’t Schanske. Die subsidies
komen dit jaar vrij. Het plan was om het lastenboek en het voorstel van gunningswijze voor de
nieuwbouw aan de gemeenteraad voor te leggen. Op verzoek van het college heeft de directeur een
actualisatie opgesteld van het leerlingenaantal en gezien de verwachte leerlingenaantallen wil het
college meer tijd nemen om het besluit in beraad te houden, want de investering in de nieuwbouw is
niet in evenwicht met het beoogde resultaat van evenwaardig onderwijs en inzet van de
schoolinfrastructuur. De deadline voor het indienen van een subsidieaanvraag is 15 september 2019.
Er is een inspraakronde gestart voor alle betrokkenen, de inrichtende macht, schoolteam, vakbond en
ouders en na de Paasvakantie wordt – zoals toegezegd in januari – een weloverwogen besluit
genomen.
Raadslid Jeroen Helsen vindt het allemaal lang duren en die conclusie werd al in 2014 getrokken,
want toen waren de cijfers al aan het dalen. Hoe langer men wacht, des te negatiever worden de
aantallen, de kosten worden hoger en de subsidies lager. Door geen besluit te nemen is er tweespalt
ontstaan. Wat is eigenlijk de visie van het college op het schooltje? Raadslid Jeroen Helsen verzoekt
tevens inzage in de cijfers die door de directeur zijn toegelicht.
Burgemeester Tine Gielis kan er vandaag geen uitspraak over doen. De subsidies komen dit jaar vrij
nadat het dossier al tien jaar geleden is ingediend. Er is niet getalmd met de voortgang, want er zijn
jarenlang andere oplossingen gezocht maar het dalende leerlingenaantal was aanleiding om het
dossier in beraad te houden.
Raadslid Richard Laermans constateert dat het college voor de verkiezingen heeft toegezegd dat de
school zou worden gerealiseerd, maar nu wordt het dossier heroverwogen ondanks dat de cijfers van
oktober 2018 in januari 2019 nog steeds hetzelfde zijn. Het Schanske heeft weinig leerlingen verloren,
maar moet nu opdraaien voor de problemen bij de Schans. Hij pleit voor behoud van ’t Schanske.
Raadslid Caroline Janssens heeft bij de presentatie door de schooldirecteur in de vorige
raadsvergadering gevraagd om inzage in de cijfers om als oppositie het dossier grondig te kunnen
bestuderen. Nog altijd zijn de cijfers niet toegestuurd. Waarom wordt de oppositie niet goed
geïnformeerd en betrokken in het proces?
Burgemeester Tine Gielis benadrukt dat de raad als eerste is geïnformeerd. Helaas wordt de school in
persberichten van de oppositie negatief voorgesteld zonder zich te baseren op concrete cijfers. Zij
stelt dat de cijfers zullen bezorgd worden.
Dit agendapunt geeft verder geen aanleiding tot een beslissing.

07.01.b

Schoolbus Schans + Schanske is stuk.

BESLUIT
Raadslid Willem Vankrunkelsven heeft vernomen dat de schoolbus van ’t Schanske is uitgevallen en
dat er een beroep wordt gedaan op de ouders of op de schoolbus van de Wijngaard. Zijn kinderen die
vervoerd worden in de auto’s van ouders verzekerd? Het lijkt erop dat de Schans en ’t Schanske al
opgegeven zijn.

Burgemeester Tine Gielis antwoordt dat de schoolbus geen eigendom is van de school of van de
gemeente, dat geldt ook voor de schoolbus van Eindhout. De schoolbus is gekocht door het
oudercomité Spring met gelden van het oudercomité. De schoolbussen en de chauffeurs worden door
dit comité betaald. Het is een ongelukkige samenloop van omstandigheden. De kosten van herstel
van de bus zijn zo hoog dat het comité heeft besloten om de bus niet meer te repareren. Het college
gaat na of het vervoer per 1 september op neutrale wijze kan worden uitgevoerd. Dit betekent zeker
niet dat de scholen zijn opgegeven.
Dit agendapunt geeft verder geen aanleiding tot een beslissing.

08.00.a

Rioleringsproblematiek in Laakdal moet aangepakt worden.

BESLUIT
Raadslid Richard Laermans constateert dat de afgelopen jaren weinig werk is gemaakt van de aanleg
van riolering. Hij verzoekt dit op te nemen in het meerjarenplan, want het beleid van Pidpa is negatief
uitgevallen voor de gemeente.
Burgemeester Tine Gielis meldt dat er veel rioleringsprojecten zijn uitgevoerd, dus het ligt niet aan
Pidpa, maar aan het subsidieritme van Vlaanderen. Laakdal is voor 70,74% berioleerd en er moeten
nog tientallen projecten worden uitgevoerd. Men is dus wel degelijk bezig met een inhaalslag.
Raadslid Richard Laermans is het niet eens met deze uitleg. Bovendien kan een project dat in de
pijplijn zit, nog wel tien jaar kan duren. Hoeveel goedgekeurde projecten zijn er?
Burgemeester Tine Gielis antwoordt dat er vier projecten zijn goedgekeurd en twee aanvullende
projecten worden gerealiseerd in deze bestuursperiode. Pidpa zet erop in om een aantal straten
sneller op de subsidiëringslijst te laten plaatsen.
Raadslid Richard Laermans verzoekt om inzage in de vier goedgekeurde projecten.
Dit agendapunt geeft verder geen aanleiding tot een beslissing.

10.01

Vervoerregio Kempen. Engagement gemeente om mee te werken aan het
opstellen van het mobiliteitsplan van de vervoerregio Kempen.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
Het Vlaamse mobiliteitsbeleid werd ingrijpend hertekend. Per 1 januari 2019 is Vlaanderen ingedeeld
in 15 vervoersregio, waarbij gemeente Laakdal is indeeld in de vervoersregio Kempen.
Basisbereikbaarheid staat voor het bereikbaar maken van belangrijke maatschappelijke functies op
basis van een efficiënt en vraaggericht systeem en met een optimale inzet van vervoersmiddelen en
financiële middelen. Centraal staat de term 'combimobiliteit'. Dit is de omschrijving van het
multimodaal reisgedrag, waarbij reizigers voor hun verplaatsingen verschillende vervoersmiddelen
combineren. De beschikbaarheid van verschillende vervoersmodi en goed uitgeruste knooppunten
maken het mogelijk vlot te schakelen tussen verschillende vervoersmiddelen. Hiertoe worden de
verschillende vervoersmodi maximaal op elkaar afgestemd.

Om dit allemaal op het terrein mogelijk te maken, krijgen de lokale besturen een grote rol. Gemeenten
worden uitgenodigd om samen met de gewestelijke instanties (het Departement Mobiliteit en
Openbare Werken, het Agentschap Wegen en Verkeer, De Lijn en De Vlaamse Waterweg nv) de
mobiliteitsuitdagingen voor hun regio aan te pakken. Samen kiezen ze voor een gezamenlijke,
multimodale aanpak. Ze bepalen de investeringsprioriteiten voor de fiets, de weg en de waterweg, ze
duiden de werkpunten aan voor een betere verkeersveiligheid en doorstroming en ze tekenen ook
samen het openbaar vervoer uit.
Een eerste stap hierin is de oprichting van de vervoerregioraden, waarbij vanuit alle gemeenten een
politieke en een administratieve vertegenwoordiging gevraagd wordt.
Voor Laakdal wordt voorgesteld om schepen van Mobiliteit af te vaardigen als politieke
vertegenwoordiging in deze vervoerregioraad en de mobiliteitsambtenaar als ambtelijke
vertegenwoordiger van de gemeente Laakdal.
JURIDISCH KADER
Gelet op de goedkeuring door de Vlaamse Regering op 21 december 2018 van het ontwerp van
decreet betreffende de basisbereikbaarheid;
Gelet op de goedkeuring door de Vlaamse Regering op 20 juli 2018 van de indeling van het
grondgebied van het Vlaamse Gewest in 15 vervoerregio’s en de afbakening van deze vervoerregio’s;
Gelet dat bij die afbakening de gemeente Laakdal deel uitmaakt van de vervoerregio Kempen;
Gelet op artikel 40 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur;
Overwegende dat er voor iedere vervoerregio een regionaal mobiliteitsplan dient te worden
opgemaakt;
Overwegende dat de opmaak en goedkeuring van dit plan een taak is van de op te richten
vervoerregioraad die per vervoerregio als overlegorgaan opgericht wordt;
Overwegende dat de gemeenten behorende tot de vervoerregio via deze vervoerregioraad op deze
wijze integraal en rechtstreeks betrokken worden bij het uittekenen van het mobiliteitsbeleid voor de
regio; dat zij daar onder andere een belangrijke rol krijgen in de gelaagde organisatie van het
openbaar vervoer, de synchromodaliteit en de combimobiliteit, het prioriteren, opvolgen en evalueren
van maatregelen inzake verkeersveiligheid alsook doorstroming, het bepalen van het bovenlokaal
functioneel fietsroutenetwerk, met uitzondering van fietssnelwegen, het advies geven aan de
gewestelijke overheden bij de opmaak van het Geïntegreerd Investeringsprogramma en het
prioriteren, opvolgen en evalueren van regionale mobiliteitsprogramma’s en -projecten die van
strategisch belang zijn op het niveau van de vervoerregio;
Overwegende dat het engagement voor de gemeente het volgende inhoudt: actief participeren aan de
werking en de overlegmomenten van de vervoerregioraad, beschikbare informatie delen (o.m. uit het
eigen mobiliteitsplan) en constructief meewerken aan de uitvoering van concrete acties;
BESLUIT
met 19 stemmen voor (Van Thielen Lien, Williams Anja, Daems Leander, Janssens Caroline,
Vermeulen Niels, Smets Benny, Sels Frank, Mensch Jurgen, Van Hove Ils, Gielis Tine, Broeckx
Gerda, Moons Raf, Nysmans Bob, Vanbel Felix, Devoghel Nele, Lintermans Hanne, Van de Weyer

Theo, Baumans Bart, Hoes Stefaan) en 6 onthoudingen (Mondelaers Paul, Laermans Richard,
Vankrunkelsven Willem, De Rop Ingrid, Van Meijvis Louis, Helsen Jeroen).
Artikel 1
De gemeente engageert zich om mee te werken aan het opstellen van het mobiliteitsplan van de
vervoerregio Kempen. Alle gegevens die de gemeente heeft verzameld voor de opmaak van het
gemeentelijk mobiliteitsplan, worden op eenvoudig verzoek ter beschikking gesteld van de
vervoerregioraad in functie van de opmaak van het mobiliteitsplan voor de vervoerregio en/of voor de
voorbereiding van concrete projecten.
Artikel 2
Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de uitvoering van dit besluit.
Artikel 3
Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan het secretariaat van de vervoerregio Kempen
(vervoerregio.kempen@vlaanderen.be).

10.01.a

Fietssuggestiestrook ter hoogte van apotheek Klein-Vorst is onzichtbaar.

BESLUIT
Raadslid Willem Vankrunkelsven constateert dat bij de overgang van het fietspad naar de
suggestiestrook ter hoogte van de apotheek in het centrum van Klein Vorst deze strook bijna
onzichtbaar is en dat brengt risico’s met zich mee in een schoolomgeving. Voorgesteld wordt om bij
het gewest toelating aan te vragen voor hernieuwing van de suggestiestrook.
Schepen Frank Sels beaamt de bekommernis, AWV is echter niet genegen om de strook opnieuw te
gaan schilderen vanwege een aantal praktische overwegingen. Zij stellen voor om bij het wijzigen en
weghalen van de klinkers in de bovenlaag van de Meerlaarstraat gelijktijdig de juiste kleur in het asfalt
aan te brengen. De vraag over de timing is nog niet beantwoord. Aangezien het om een weg van het
Vlaams gewest gaat, is men van AWV afhankelijk.
Dit agendapunt geeft verder geen aanleiding tot een beslissing.

10.01.b

Gevaarlijke parkeersituatie in Smissestraat.

BESLUIT
Raadslid Caroline Janssens constateert dat er veel auto’s geparkeerd staan op de weg en dat is ook
toegestaan op het deel waar geen onderbroken witte lijn in het midden van de rijbaan is aangebracht.
De auto’s belemmeren echter de zichtbaarheid en dat leidt tot een gevaarlijke situatie. Heeft het
college al een politieadvies gekregen en is het dossier besproken op de mobiliteitsraad? Zo ja, dan
wordt inzage verzocht in de adviezen van de politie. Het college wordt verzocht deze situatie te
onderzoeken, voor te leggen aan de politie en/of mobiliteitsraad en de situatie zo snel mogelijk aan te
passen. Een oplossing zou kunnen zijn om de onderbroken witte lijn door te trekken tot aan het
kruispunt, zodat parkeren niet meer is toegestaan.

Schepen Frank Sels antwoordt dat een aanpassing van de weg een bevoegdheid van AWV is en niet
van het college. Dit punt is meermaals door het college besproken, maar het parkeren van auto’s in de
Smissestraat is toegestaan. Wanneer er geen auto’s geparkeerd staan, dan neemt de snelheid van
het verkeer op deze weg juist toe. Het college heeft daarom met de politie en de mobiliteitsraad
besloten om een aantal parkeerplaatsen effectief te gaan implementeren, want dit werkt als een
snelheidsbeperkende factor. Hierop zal te zijner tijd een evaluatie uitgevoerd worden en geagendeerd
worden voor de raad. Dit agendapunt geeft verder geen aanleiding tot een beslissing.
Het verzoek om inzage te verlenen in de adviezen, wordt besproken met het college.

11.00.a

Klimaat.

BESLUIT
Raadslid Paul Mondelaers wijst op kansen in het kader van het klimaat en roept iedereen op om te
doen wat mogelijk is, zowel de burgers als de gemeente. In Laakdal is al veel actie ondernomen, zoals
het aanleggen van zonnepanelen en het organiseren van klimaatavonden. Laakdal is een gemeente
met een landelijk karakter, dus de gemeente zou nog meer kunnen doen. De hoogste troefkaart is het
laten functioneren van de natuur als klimaatbuffer zoals door het opslaan van water. Hij adviseert de
gemeente om met het Natuurpunt te gaan overleggen over mogelijkheden tot uitbreiding en beter
beheer.
Schepen Benny Smets antwoordt dat er ook in het verleden al goed is samengewerkt met Natuurpunt.
Natuurpunt is als een van de grote grondbeheerders naast landbouw een hele belangrijke partner en
een van de vele noodzakelijke partners en actoren die nodig zijn om de doelstellingen te behalen met
behulp en gebruik en inzet van opportuniteiten om het klimaat te verbeteren. In natuurgebieden moet
de natuur zoveel mogelijk natuur kunnen zijn, maar ook in landbouwgebieden moeten de activiteiten
uitgevoerd kunnen worden die nuttig en noodzakelijk zijn.
Raadslid Paul Mondelaers stelt een stemming voor over zijn geherformuleerd voorstel om het college
op te dragen om samen met landbouworganisaties en Natuurpunt naar mogelijkheden te zoeken om
meer natuurgebieden veilig te stellen om als klimaatbuffer te functioneren.
Met 17 stemmen voor (Mondelaers Paul, De Rop Ingrid, Van Meijvis Louis, Williams Anja, Daems
Leander, Janssens Caroline, Vermeulen Niels, Helsen Jeoen, Smets Benny, Sels Frank, Mensch
Jurgen, Van Hove Ils, Broeckx Gerda, Nysmans Bob, Van de Weyer Theo, Baumans Bart, Hoes
Stefaan), 2 tegen (Vanbel Felix, Devogehel Nele) en 6 onthoudingen (Laermans Richard,
Vankrunkelsven Willem, Van Thielen Lien, Moons Raf, Lintermans Hanne, Gielis Tine) wordt dit
voorstel goedgekeurd.

16.00.a

Overlast wegens hangjongeren aan kakelnestje te Veerle.

BESLUIT
Raadslid Willem Vankrunkelsven heeft signalen ontvangen dat er regelmatig hangjongeren aanwezig
zijn rond en op het terrein van ’t Kakelnestje en er ligt veel afval. Hierover zijn regelmatig klachten
ingediend bij de politie. Kan het college nadenken over een structurele aanpak? Is het mogelijk om
een alternatieve plaats voor de jongeren aan te wijzen? Kunnen de indieners van klachten een
terugkoppeling krijgen van de uitkomst van hun klacht?

Burgemeester Tine Gielis kent het probleem en ook op andere plaatsen in de gemeente is er overlast.
De wijkagent gaat regelmatig in overleg met de jongeren en hun ouders. Ook de interventiediensten
van de politiezone patrouilleren vaak, maar bij regelmatige controles verschuift het probleem naar
andere plaatsen. Zij gaat na of de indieners van klachten een terugkoppeling ontvangen.
Raadslid Caroline Janssens wijst erop dat ook op het pleintje aan de kerk in Veerle-Heide hetzelfde
probleem bestaat. Een ander probleem is de Kerkstraat en het parkeerterrein bij de kerk, waar zelfs
wordt gedeald. Omwonenden dienen geen klachten meer in omdat er toch niets mee gedaan wordt.
Zij hoopt daarom op structurele maatregelen.
Burgemeester Tine Gielis heeft aangegeven dat het probleem zich op meerdere plaatsen voordoet,
zoals in Veerle-Heide en Veerle-dorp. Bij meldingen treedt de politie wel op, zeker de
patrouillediensten, zo heeft zij zelf ervaren. Ook spreekt de politie met de ouders. Het probleem bij de
kerk bestaat al heel lang, maar vaak is het dweilen met de kraan open, want als een plaats wordt
aangepakt, dan verschuiven de problemen naar elders.
Dit agendapunt geeft verder geen aanleiding tot een beslissing.

20.01

Fineg. Statutenwijziging en uitnodiging voor de buitengewone vergadering van 10
april 2019. Voorstel tot niet goedkeuring van de statutenwijziging. Vaststelling van
het mandaat van de aangeduide vertegenwoordiger.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
De gemeente is aandeelhouder is van FINEG nv.
Bij schrijven van 20 februari 2019 van FINEG nv worden de aandeelhouders uitgenodigd voor de
buitengewone algemene vergadering van 10 april 2019 om 19 uur in de kantoren in Hoboken.
Op de agenda staat een statutenwijziging waarbij wordt voorgesteld het aantal bestuurders te
beperken tot maximaal vijftien leden.
In de gemeenteraad van 26/02/2019 werden dhr. Raf Moons aangeduid als afgevaardigde en dhr.
Frank Sels als plaatsvervanger voor de algemene vergadering tijdens de huidige legislatuur.
JURIDISCH KADER
Gelet op artikel 13 van de statuten aangaande de samenstelling van de raad van bestuur;
Gelet op de door de stad Antwerpen voorgestelde statutenwijziging om het aantal bestuurders van
maximaal 20 terug te brengen naar 15;
Gelet op de artikels 25 en 29 van de statuten aangaande de samenstelling van en de
vertegenwoordiging op de algemene vergadering;
Overwegende dat FINEG als naamloze vennootschap niet onderworpen is aan het decreet lokaal
bestuur en dat dit impliceert dat de afgevaardigden van de gemeente in de raad van bestuur en de

algemene vergaderingen van FINEG nv niet noodzakelijk deel moeten uitmaken van de
gemeenteraad;
Gelet op het decreet lokaal bestuur;
BESLUIT
met 19 stemmen voor (Williams Anja, Daems Leander, Janssens Caroline, Vermeulen Niels, Helsen
Jeroen, Smets Benny, Sels Frank, Mensch Jurgen, Van Hove Ils, Gielis Tine, Broeckx Gerda, Moons
Raf, Nysmans Bob, Vanbel Felix, Devoghel Nele, Lintermans Hanne, Van de Weyer Theo, Baumans
Bart, Hoes Stefaan) en 6 onthoudingen (Mondelaers Paul, Laermans Richard, Vankrunkelsven
Willem, De Rop Ingrid, Van Meijvis Louis, Van Thielen Lien).
Artikel 1
Het ontwerp van statutenwijziging van FINEG, meegedeeld bij brief van 20 februari 2019 en te
behandelen op de buitengewone algemene vergadering van 10 april 2019, wordt niet goedgekeurd.
Artikel 2
Dhr. Raf Moons als vertegenwoordiger en dhr. Frank Sels als plaatsvervanger worden gemandateerd
om op de algemene vergadering van FINEG nv van 10 april 2019 om te stemmen conform dit besluit
van de gemeenteraad.
Artikel 3
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan FINEG NV, ter attentie van het
secretariaat, p/a Antwerpsesteenweg 260 in Hoboken.

20.02

Cipal. BAV van 22 maart 2019: goedkeuring gezamenlijke voordrachtlijst RvB.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
Gelet op titel 3 van het DLB inzake de intergemeentelijke samenwerking en meer bepaald art. 445 dat
bepaalt dat er, in geval van algehele vernieuwing van de gemeenteraden, binnen de eerste drie
maanden van het jaar volgend op dat van de verkiezingen, een algemene vergadering moet worden
bijeengeroepen waarbij tot een algehele vervanging van de raad van bestuur wordt overgegaan;
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van de dienstverlenende vereniging Cipal ('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 van 22 januari 2019 tot de bijzondere algemene vergadering van Cipal van 22
maart 2019 met de volgende agendapunten:
1. Benoeming van de leden van de raad van bestuur
2. Akteneming van de gemeenteraadsbeslissingen tot aanduiding van een lid van de raad van
bestuur met raadgevende stem en bepaling van de rangorde
3. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering
Gelet op de toelichtende nota van Cipal betreffende de agendapunten van de bijzondere algemene
vergadering van 22 maart 2019;
Gelet op art. 30 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten dat de voorwaarden m.b.t.
de toepassing van de in house-exceptie bepaalt;
Overwegende dat het belangrijk is dat de deelnemers van Cipal beroep kunnen doen op de in houseexceptie en derhalve opdrachten kunnen toevertrouwen aan Cipal zonder dat de formele
aanbestedingsprocedure moet worden gevoerd;
Overwegende dat de in house-exceptie o.m. inhoudt dat er sprake moet zijn van een ‘gezamenlijke
controle’, hetgeen concreet betekent dat de besluitvormingsorganen van Cipal moeten worden
samengesteld uit vertegenwoordigers van alle deelnemers waarbij individuele vertegenwoordigers
verscheidene of alle deelnemers kunnen vertegenwoordigen;
Gelet op het volgende voorstel van gezamenlijke voordrachtlijst van 15 kandidaat-bestuurders:
Dries Wim, burgemeester Genk
Eens Karolien, schepen Tessenderlo
Fourie Lore, schepen Landen
Geypen Greet, schepen Mechelen
Iacopucci Pietro, schepen Waregem
Janssens Lieven, burgemeester Vorselaar
Mannaert Dieter, schepen Dendermonde
Matheï Steven, burgemeester Peer
Moons Jan, schepen Heist-op-den-Berg
Paredaens Koen, schepen Zoersel
Stijnen Francis, schepen Turnhout
Thijs Heidi, gemeenteraadslid Zutendaal

Vancraeyenest Lawrence, schepen Edegem
Vandeweerd Sofie, burgemeester Dilsen-Stokkem
Verbeeck Paul, burgemeester Nijlen
Overwegende dat deze gezamenlijke voordrachtlijst tot stand kwam na een uitgebreide consultatie- en
overlegronde door de uittredende voorzitter van Cipal;
Overwegende dat bij de opmaak van deze gezamenlijke voordrachtlijst o.m. rekening gehouden werd
met de decretale en statutaire bepalingen, geografische verdeling, bevolkingscijfers, politieke
verdeling, man/vrouw verhouding, continuïteit/vernieuwing binnen de raad van bestuur;
JURIDISCH KADER
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 ('DLB') en in het bijzonder op art. 40
inzake de bevoegdheid van de gemeenteraad;
BESLUIT
Gaat over tot de geheime stemming
- 25 raadsleden nemen deel aan de stemming
- er worden 14 ja-stemmen geteld
- er worden 6 neen-stemmen geteld
- er worden 5 onthoudingen geteld
Gelet op het resultaat van de geheime stemming;
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de voormelde gezamenlijke voordrachtlijst van 15 kandidaat-bestuurders
goed.
Artikel 2
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.

20.03

Cipal. BAV van 22 maart 2019: aanduiding individuele vertegenwoordiger RvB.

BESCHRIJVING

Aanleiding en Feitelijke context
Gelet op titel 3 van het DLB inzake de intergemeentelijke samenwerking en meer bepaald art. 445 dat
bepaalt dat er, in geval van algehele vernieuwing van de gemeenteraden, binnen de eerste drie
maanden van het jaar volgend op dat van de verkiezingen, een algemene vergadering moet worden
bijeengeroepen waarbij tot een algehele vervanging van de raad van bestuur wordt overgegaan;
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van de dienstverlenende vereniging Cipal ('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 van 22 januari 2019 tot de bijzondere algemene vergadering van Cipal van 22
maart 2019 met de volgende agendapunten:
1. Benoeming van de leden van de raad van bestuur
2. Akteneming van de gemeenteraadsbeslissingen tot aanduiding van een lid van de raad van
bestuur met raadgevende stem en bepaling van de rangorde
3. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering
Gelet op de toelichtende nota van Cipal betreffende de agendapunten van de bijzondere algemene
vergadering van 22 maart 2019;
Gelet op art. 30 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten dat de voorwaarden m.b.t.
de toepassing van de in house-exceptie bepaalt;
Overwegende dat het belangrijk is dat de deelnemers van Cipal beroep kunnen doen op de in houseexceptie en derhalve opdrachten kunnen toevertrouwen aan Cipal zonder dat de formele
aanbestedingsprocedure moet worden gevoerd;
Overwegende dat de in house-exceptie o.m. inhoudt dat er sprake moet zijn van een ‘gezamenlijke
controle’, hetgeen concreet betekent dat de besluitvormingsorganen van Cipal moeten worden
samengesteld uit vertegenwoordigers van alle deelnemers waarbij individuele vertegenwoordigers
verscheidene of alle deelnemers kunnen vertegenwoordigen;
Gelet op het volgende voorstel van gezamenlijke voordrachtlijst van 15 kandidaat-bestuurders:
Dries Wim, burgemeester Genk
Eens Karolien, schepen Tessenderlo
Fourie Lore, schepen Landen
Geypen Greet, schepen Mechelen
Iacopucci Pietro, schepen Waregem
Janssens Lieven, burgemeester Vorselaar

Mannaert Dieter, schepen Dendermonde
Matheï Steven, burgemeester Peer
Moons Jan, schepen Heist-op-den-Berg
Paredaens Koen, schepen Zoersel
Stijnen Francis, schepen Turnhout
Thijs Heidi, gemeenteraadslid Zutendaal
Vancraeyenest Lawrence, schepen Edegem
Vandeweerd Sofie, burgemeester Dilsen-Stokkem
Verbeeck Paul, burgemeester Nijlen
Overwegende dat deze gezamenlijke voordrachtlijst tot stand kwam na een uitgebreide consultatie- en
overlegronde door de uittredende voorzitter van Cipal;
Overwegende dat bij de opmaak van deze gezamenlijke voordrachtlijst o.m. rekening gehouden werd
met de decretale en statutaire bepalingen, geografische verdeling, bevolkingscijfers, politieke
verdeling, man/vrouw verhouding, continuïteit/vernieuwing binnen de raad van bestuur;
Gelet op de voordracht van de heer Francis Stijnen, schepen Turnhout.
JURIDISCH KADER
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 ('DLB') en in het bijzonder op art. 40
inzake de bevoegdheid van de gemeenteraad;
BESLUIT
Gaat over tot de geheime stemming
- 25 raadsleden nemen deel aan de stemming
- er worden 14 ja-stemmen geteld
- er worden 6 neen-stemmen geteld
- er worden 5 onthoudingen geteld
Gelet op het resultaat van de geheime stemming;

Artikel 1
De gemeenteraad duidt uit de lijst van 15 kandidaat-bestuurders volgende individuele
vertegenwoordiger aan: de heer Francis Stijnen, schepen Turnhout.
Artikel 2
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.

20.04

ERSV Provincie Antwerpen vzw. Aanduiding van een vertegenwoordiger AV.
Aanduiding van een plaatsvervangend vertegenwoordiger AV.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
Om de zes jaar vervallen alle mandaten in de algemene vergadering van ERSV Provincie Antwerpen,
onmiddellijk na de eerste vergadering die volgt op de vernieuwing van de gemeenteraden.
Op deze eerste vergadering van het jaar 2019 dienen de voordrachten van de gemeenteraden voor
de benoemingen van de leden in de algemene vergadering te worden voorgelegd.
Argumentatie
De gemeente is lid van de vzw Erkend Regionaal Samenwerkingsverband Provincie Antwerpen .
Er worden geen bepaling opgelegd inzake wie er voorgedragen wordt.
De gemeenteraad dient:
 een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering aan te duiden
 een plaatsvervanger voor de algemene vergadering aan te duiden
 een voordracht voor de raad van bestuur (optioneel)
Gelet op de voordracht van:
1. Vertegenwoordiger in de algemene vergadering: mevrouw Gerda Broeckx
2. Plaatsvervanger in de algemene vergadering: de heer Jurgen Mensch

JURIDISCH KADER
Artikel 7 van de statuten van vzw ERSV Provincie Antwerpen.

Regelgeving: bevoegdheid
Artikel 41 §1 4° van het decreet lokaal bestuur: De volgende bevoegdheden kunnen niet aan het
college van burgemeester en schepenen worden toevertrouwd: het oprichten van en het toetreden tot
rechtspersonen en het beslissen tot oprichting van, deelname aan of vertegenwoordiging in
agentschappen, instellingen, verenigingen en ondernemingen
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Artikel 7 van de statuten van vzw ERSV Provincie Antwerpen.
BESLUIT
Gaat over tot de geheime stemming
- 25 raadsleden nemen deel aan de stemming
- er worden 18 ja-stemmen geteld
- er wordt 1 neen-stem geteld
- er worden 6 onthoudingen geteld
Gelet op het resultaat van de geheime stemming;
Artikel 1
De gemeenteraad duidt als vertegenwoordiger van de gemeente voor de algemene vergadering van
de vzw Erkend Regionaal Samenwerkingsverband Provincie Antwerpen, voor de duur van de
legislatuur 2019-2024, aan:
mevrouw Gerda Broeckx - Schepen - Grote Langvoort 10, 2430 Laakdal - - 0491/07.40.69.
Artikel 2
De gemeenteraad duidt als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente voor de algemene
vergadering van de vzw Erkend Regionaal Samenwerkingsverband Provincie Antwerpen, voor de
duur van de legislatuur 2019-2024, aan:
de heer Jurgen Mensch - Schepen - Meerlaarstraat 189, 2430 Laakdal - jurgen.mensch@telenet.be 0472/97.00.44.
Artikel 3
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in het
bijzonder met het in kennis stellen aan de vzw Erkend Regionaal Samenwerkingsverband Provincie
Antwerpen.

20.05

ERSV Provincie Antwerpen vzw. Voordracht van een kandidaat lid Raad van
Bestuur.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
Om de zes jaar vervallen alle mandaten in de algemene vergadering van ERSV Provincie Antwerpen,
onmiddellijk na de eerste vergadering die volgt op de vernieuwing van de gemeenteraden.
Op deze eerste vergadering van het jaar 2019 dienen de voordrachten van de gemeenteraden voor
de benoemingen van de leden in de algemene vergadering te worden voorgelegd.
Argumentatie
De gemeente is lid van de vzw Erkend Regionaal Samenwerkingsverband Provincie Antwerpen .
Er worden geen bepaling opgelegd inzake wie er voorgedragen wordt.
De gemeenteraad dient:
 een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering aan te duiden
 een plaatsvervanger voor de algemene vergadering aan te duiden
 een voordracht voor de raad van bestuur (optioneel)
Gelet op de voordracht van:
Voordracht voor de raad van bestuur: mevrouw Gerda Broeckx
JURIDISCH KADER
Artikel 7 van de statuten van vzw ERSV Provincie Antwerpen.
Regelgeving: bevoegdheid
Artikel 41 §1 4° van het decreet lokaal bestuur: De volgende bevoegdheden kunnen niet aan het
college van burgemeester en schepenen worden toevertrouwd: het oprichten van en het toetreden tot
rechtspersonen en het beslissen tot oprichting van, deelname aan of vertegenwoordiging in
agentschappen, instellingen, verenigingen en ondernemingen
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Artikel 7 van de statuten van vzw ERSV Provincie Antwerpen.
BESLUIT
Gaat over tot de geheime stemming

- 24 raadsleden nemen deel aan de stemming
- er worden 19 ja-stemmen geteld
- er wordt 1 neen-stem geteld
- er worden 4 onthoudingen geteld
Gelet op het resultaat van de geheime stemming;
Artikel 1
De gemeenteraad draagt mevrouw Gerda Broeckx voor als lid van de raad van bestuur.
Artikel 2
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in het
bijzonder met het in kennis stellen aan de vzw Erkend Regionaal Samenwerkingsverband Provincie
Antwerpen.

20.06

Intergemeentelijk Archiefbeheer. Aanduiding lid Beheerscomité.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
Gelet op de Overeenkomst ILV 'Intergemeentelijk Archiefbeheer';
Overwegende dat door elke deelnemende gemeente een afgevaardigde dient te worden aangeduid
onder de gemeenteraadsleden;
Overwegende dat bij voorkeur het raadslid wordt aangeduid dat tevens de functie uitoefent van
schepen van cultuur of erfgoed;
Gelet op de voordracht van schepen Gerda Broeckx
JURIDISCH KADER
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur;
Gelet op het decreet van 06/07/2011 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op het raadsbesluit van 25 november 2014 houdende goedkeuring oprichting en statuten
samenwerkingsverband Interlokale Vereniging ‘Intergemeentelijk Archiefbeheer’ met als doel
methodieken te ontwikkelen voor en te implementeren in de archieven van de deelnemende
gemeenten;

Gelet op het raadsbesluit van 26 september 2017 houdende goedkeuring verlenging en wijziging
statuten interlokale vereniging 'Intergemeentelijk Archiefbeheer';
BESLUIT
Gaat over tot de geheime stemming
- 25 raadsleden nemen deel aan de stemming
- er worden 19 ja-stemmen geteld
- er wordt 1 neen-stem geteld
- er worden 5 onthoudingen geteld
Gelet op het resultaat van de geheime stemming;
Artikel 1
Aan te duiden als gemeentelijke afgevaardigde in het beheerscomité van de Interlokale Vereniging
'Intergemeentelijk archiefbeheer': mevrouw Gerda Broeckx ;
Artikel 2
Dit besluit onverwijld over te maken aan de verschillende deelnemende gemeenten en de Interlokale
Vereniging.

20.07

Interlokale vereniging Sportregio Zuiderkempen. Aanduiding van een
stemgerechtigde vertegenwoordiger.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
De interlokale Vereniging sportregio Zuiderkempen is een samenwerkingsovereenkomst tussen de
gemeenten Balen, Dessel, Geel, Laakdal, Meerhout, Kasterlee, Mol en Retie en heeft als doelstelling
het sportbeleid - in de ruime zin van het woord - te stimuleren, het op elkaar af te stemmen en
intergemeentelijk overleg te creëren en te onderhouden waaruit gemeentelijk en intergemeentelijke
sportactiviteiten kunnen voortvloeien;
Elke gemeente kan als deelnemende partner één vertegenwoordiger aanduiden als stemgerechtigd lid
in het beheerscomité. Deze personen moeten burgemeester, schepen of gemeenteraadslid zijn.
Argumentatie
Overwegende dat deze interlokale vereniging als doelstelling heeft het sportbeleid - in de ruime zin
van het woord - te stimuleren, het op elkaar af te stemmen en intergemeentelijk overleg te creëren en

te onderhouden waaruit gemeentelijke en intergemeentelijke sportactiviteiten en projecten kunnen
voortvloeien;
Overwegende dat de gemeente Laakdal bij aansluiting een jaarlijkse financiële inbreng zal blijven
leveren van 0,050 euro per inwoner;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 27/02/2007 tot goedkeuring van de
samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeenten Balen, Dessel, Geel, Laakdal, Meerhout,
Kasterlee, Mol en Retie, middels de interlokale vereniging Sportregio Zuiderkempen;
Overwegende dat het provinciebestuur vanaf 1 januari 2015 niet langer participeerde in de
samenwerking en derhalve een nieuwe overeenkomst diende opgemaakt te worden;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 7/02/2015 tot goedkeuring van de hernieuwde
samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeenten Balen, Dessel, Geel, Laakdal, Meerhout,
Kasterlee, Mol en Retie, middels de interlokale vereniging Sportregio Zuiderkempen;
Overwegende dat artikel 6 van de samenwerkingsovereenkomst voorziet dat het beheerscomité van
de interlokale vereniging Sportregio Zuiderkempen samengesteld is uit vertegenwoordigers van de
gemeenten Balen, Dessel, Geel, Laakdal, Meerhout, Kasterlee, Mol en Retie;
Overwegende dat de vertegenwoordiger van de gemeente Laakdal binnen het beheerscomité
aangeduid moet worden door de gemeenteraad uit zijn leden;
Gelet op de kandidatuur van de heer Benny Smets voor dit mandaat;
Overwegende dat de kandidaat zich niet in een toestand van onverenigbaarheid bevindt zoals
voorzien in artikel 48 van het decreet;
Gaat over tot de geheime stemming voor de aanduiding van een gemeentelijke effectieve
afgevaardigde binnen het beheerscomité van 'Sportregio Zuiderkempen';
JURIDISCH KADER
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking inzonderheid
artikel 9 waarin bepaald wordt dat elke deelnemende gemeente een afgevaardigde en een
plaatsvervanger dient aan te duiden die de gemeente vertegenwoordigt in het beheerscomité van de
interlokale vereniging;
BESLUIT
Gaat over tot de geheime stemming
- 23 raadsleden nemen deel aan de stemming
- er worden 17 ja-stemmen geteld

- er worden 6 onthoudingen geteld
Gelet op het resultaat van de geheime stemming;
Enig artikel
De heer Benny Smets aan te duiden als vertegenwoordiger van de gemeente Laakdal in het
beheerscomité van de interlokale vereniging 'Sportregio Zuiderkempen'.

20.08

Werkwinkel Geel-Laakdal-Meerhout. Aanduiding van een vertegenwoordiger in het
dagelijks bestuur werkwinkel.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
Gelet op de kaderovereenkomst tussen de federale en de Vlaamse overheid en VVSG omtrent het
lokaal werkgelegenheidsbeleid en de lokale werkwinkel dd. 6 april 2000;
Gelet op het pact tussen de Vlaamse regering en de Vlaamse gemeenten en OCMW's dd. 8 maart
1999;
Overwegende dat het Forum Lokale Werkgelegenheid de Lokale Samenwerkingsovereenkomst
omtrent het lokaal Werkgelegenheidsbeleid en de Lokale Werkwinkel voor het zorggebied Geel,
Laakdal en Meerhout op 18/02/2002 goedkeurde.
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 9 oktober 2001 houdende de goedkeuring van het
voorakkoord lokale samenwerkingsovereenkomst omtrent het lokaal werkgelegenheidsbeleid en de
lokale werkwinkel;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 12 maart 2002 houdende de goedkeuring van de
lokale samenwerkingsovereenkomst omtrent het Lokaal werkgelegenheidsforum en de Lokale
Werkwinkel van het zorggebied Geel- Laakdal-Leerhout;
Argumentatie
Overwegende dat de raad dient over te gaan tot aanduiding van één afgevaardigde van de gemeente
in het dagelijks bestuur van de Werkwinkel voor het zorggebied Geel-Meerhout-Laakdal, Nieuwstraat
108 - 2440 Geel;
Gelet op de kandidatuur van de heer Raf Moons voor het dagelijks bestuur;
JURIDISCH KADER
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur;
BESLUIT

Gaat over tot de geheime stemming
- 22 raadsleden nemen deel aan de stemming
- er worden 18 ja-stemmen geteld
- er worden 4 onthoudingen geteld
Gelet op het resultaat van de geheime stemming;
Artikel 1
De heer Raf Moons, wordt aangeduid als effectief vertegenwoordiger namens de gemeente Laakdal in
het dagelijks bestuur van de Werkwinkel Geel- Laakdal- Meerhout.
Artikel 2
Afschrift van dit besluit zal onverwijld worden overgemaakt aan Werkwinkel Geel, Nieuwstraat 108,
2440 Geel.

20.09

Werkwinkel Geel-Laakdal-Meerhout. Aanduiding van een vertegenwoordiger in het
lokaal werkgelegenheidsforum.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
Gelet op de kaderovereenkomst tussen de federale en de Vlaamse overheid en VVSG omtrent het
lokaal werkgelegenheidsbeleid en de lokale werkwinkel dd. 6 april 2000;
Gelet op het pact tussen de Vlaamse regering en de Vlaamse gemeenten en OCMW's dd. 8 maart
1999;
Overwegende dat het Forum Lokale Werkgelegenheid de Lokale Samenwerkingsovereenkomst
omtrent het lokaal Werkgelegenheidsbeleid en de Lokale Werkwinkel voor het zorggebied Geel,
Laakdal en Meerhout op 18/02/2002 goedkeurde.
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 9 oktober 2001 houdende de goedkeuring van het
voorakkoord lokale samenwerkingsovereenkomst omtrent het lokaal werkgelegenheidsbeleid en de
lokale werkwinkel;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 12 maart 2002 houdende de goedkeuring van de
lokale samenwerkingsovereenkomst omtrent het Lokaal werkgelegenheidsforum en de Lokale
Werkwinkel van het zorggebied Geel- Laakdal-Leerhout;
Argumentatie

Overwegende dat de raad dient over te gaan tot aanduiding van een vertegenwoordiger voor het
lokale werkgelegenheidsforum;
Gelet op de kandidatuur van de heer Raf Moons voor het Lokaal Werkgelegenheidsforum;
JURIDISCH KADER
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur;
BESLUIT
Gaat over tot de geheime stemming
- 22 raadsleden nemen deel aan de stemming
- er worden 19 ja-stemmen geteld
- er worden 3 onthoudingen geteld
Gelet op het resultaat van de geheime stemming;
Artikel 1
De heer Raf Moons, wordt aangeduid als effectieve vertegenwoordiger namens de gemeente Laakdal
in het Lokaal Werkgelegenheidsforum van het zorggebied Geel-Laakdal- Meerhout.
Artikel 2
Afschrift van dit besluit zal onverwijld worden overgemaakt aan Werkwinkel Geel, Nieuwstraat 108,
2440 Geel.

20.10

Lidwina VZW Maatwerkbedrijf. Aanduiding van een afgevaardigde voor de
algemene vergadering.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
Overwegende dat de installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad van Laakdal heeft
plaatsgevonden op 3 januari 2019.
Argumentatie
Gelet op de statuten van de vzw Lidwina-Stichting;

Overwegende dat ingevolge de vernieuwing van de gemeenteraden de bestuursorganen van de vzw
Lidwina-Stichting opnieuw dienen te worden samengesteld;
Overwegende dat ingevolge voormelde statuten de gemeente Laakdal als subsidiërend openbaar
bestuur één gemeentelijke afgevaardigde kan aanduiden als lid van de algemene vergadering van de
vzw Lidwina-Stichting;
Gelet op de kandidatuur van de heer Raf Moons voor dit mandaat;
JURIDISCH KADER
Gelet op het decreet lokaal bestuur;
BESLUIT
Gaat over tot de geheime stemming
- 24 raadsleden nemen deel aan de stemming
- er worden 18 ja-stemmen geteld
- er worden 6 onthoudingen geteld
Gelet op het resultaat van de geheime stemming;
Artikel 1
Als afgevaardigde van de gemeente Laakdal op de algemene vergadering van Lidwina VZW
maatwerkbedrijf wordt, voor de duur van de legislatuur 2019-2024, aangeduid: de heer Raf Moons Schepen - Lakstraat 11 A, 2431 Laakdal - moons.raf@telenet.be - 0474/43.84.84
Artikel 2
Dit besluit wordt onverwijld overgemaakt aan de vzw Lidwina-Stichting, Postelarenweg 213 te 2400
Mol.

20.11

VZW Bosgroep Zuiderkempen. Aanduiding van een vertegenwoordiger algemene
vergadering.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
Gelet op de mail van Bosgroep Zuiderkempen d.d. 4 februari 2019 i.v.m. vertegenwoordiging
gemeente in de algemene vergadering van de vzw Bosgroep Zuiderkempen.
Argumentatie

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 11.09.2012 m.b.t. goedkeuring van de
samenwerkingsovereenkomst tussen de vzw Bosgroep Zuiderkempen en gemeente Laakdal;
Overwegende dat gemeente Laakdal effectief lid is van de vzw Bosgroep Zuiderkempen;
Overwegende dat gemeente Laakdal recht heeft op een vertegenwoordiger in de algemene
vergadering;
Gelet op de voordracht van schepen de heer Benny Smets
JURIDISCH KADER
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur;
BESLUIT
Gaat over tot de geheime stemming
- 25 raadsleden nemen deel aan de stemming
- er worden 20 ja-stemmen geteld
- er worden 5 onthoudingen geteld
Gelet op het resultaat van de geheime stemming;
Artikel 1
Gemeente Laakdal duidt de heer Benny Smets, aan als afgevaardigde van gemeente Laakdal in de
algemene vergadering van de vzw Bosgroep Zuiderkempen.
Artikel 2
Afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de Bosgroep Zuiderkempen vzw.

20.12

VZW Streekplatform Kempen. Aanduiding van een vertegenwoordiger algemene
vergadering.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
Gelet op de mail van vzw Streekplatform Kempen d.d. 17 januari 2019 i.v.m. vernieuwing mandaat
Algemene Vergadering vzw Streekplatform Kempen.
Argumentatie

Gelet op de Conceptnota ‘Naar een versterkt streekbeleid en (boven)lokaal werkgelegenheidsbeleid’
van 27 november 2015, waarin de Vlaamse regering stelt het streekbeleid in Vlaanderen te willen
versterken;
Gelet op de belangrijke rol die de Vlaamse regering voor de lokale besturen weglegt om het
toekomstig streekoverleg te initiëren, dit in overleg en betrokkenheid van de sociale partners en
provincies;
Gelet op de wens om het streekbeleid te voeren voor de gemeenten uit het arrondissement Turnhout,
Heist-op-den-Berg en Nijlen;
Gelet op de uitdrukkelijke wil van vele partners om dit streekoverleg op een dusdanige manier te
organiseren, dat geen enkele organisatie het exclusieve eigenaarschap kan opnemen, maar dat er
sprake is van een gedeeld eigenaarschap. Gelet op het feit dat een vzw-structuur zich hier het beste
toe leent;
Gelet op de statuten van de vzw Streekplatform Kempen , waarin een beheersstructuur wordt
beschreven met een algemene vergadering, raad van bestuur (task force) en een dagelijks bestuur en
waarbij aan de gemeentebesturen de gelegenheid wordt geboden een mandaat op te nemen in de
Algemene vergadering;
Overwegende dat streekbeleid geen taak is van gemeentelijk belang, maar wel bijdraagt tot het
gemeentelijk belang;
Overwegende dat de vzw Streekplatform Kempen louter een beleidsvoorbereidende en
beleidsbepalende rol vervult, en dit op basis van overleg met andere actoren en dat er dus geen
beleidsuitvoerende taken van lokaal belang worden aan toevertrouwd; dat er geen sprake is van een
bevoegdheidsoverdracht;
Overwegende dat er geen overdracht of terbeschikkingstelling van gemeentelijk personeel of
overdracht van infrastructuur mogelijk is;
Overwegende dat er aan de participatie geen bijkomende voorwaarden zijn gekoppeld en deze
participatie enkel als doel heeft een betrokkenheid te creëren met de vzw Streekplatform Kempen;
Overwegende dat het wenselijk is voor de gemeente Laakdal om vertegenwoordigd te zijn en een
stem te hebben in de structuren inzake sociaaleconomische streekontwikkeling;
Gelet op de voordracht van schepen mevrouw Gerda Broeckx.
JURIDISCH KADER
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur;
Gelet op artikel 386 van het decreet over het lokaal bestuur;
BESLUIT
Gaat over tot de geheime stemming

- 25 raadsleden nemen deel aan de stemming
- er worden 19 ja-stemmen geteld
- er wordt 1 neen-stem geteld
- er worden 5 onthoudingen geteld
Gelet op het resultaat van de geheime stemming;
Enig artikel
Mevrouw Gerda Broeckx, Schepen, Grote Langvoort 10, 2430 Laakdal - gerdabroeckx@hotmail.com 0491/07.40.69, wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente Laakdal voor de Algemene
Vergadering van de vzw Streekplatform Kempen.

20.13

VVOG. Aanduiding afgevaardigde in de Algemene Ledenvergadering.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
Gelet op de statuten van VVOG vzw.;
Overwegende dat ingevolge de vernieuwing van de gemeenteraden de bestuursorganen van de vzw
VVOG opnieuw dienen te worden samengesteld;
Overwegende dat conform voormelde statuten de gemeente Laakdal, als lid, een afgevaardigde kan
aanduiden in de algemene vergadering van de VVOG vzw;
Gelet op de voordracht van schepen Benny Smets.
JURIDISCH KADER
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur;
BESLUIT
Gaat over tot de geheime stemming
- 24 raadsleden nemen deel aan de stemming
- er worden 19 ja-stemmen geteld
- er worden 5 onthoudingen geteld

Gelet op het resultaat van de geheime stemming;
Artikel 1
Aan te duiden als afgevaardigde namens de gemeente Laakdal in de algemene vergadering van
VVOG vzw.: de heer Benny Smets
Artikel 2
Dit besluit onverwijld over te maken aan VVOG vzw., Predikherenrei 1 c te 8000 Brugge.

20.14

Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk
(GiD PBW). Aanduiding lid Beheerscomité.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
Gelet op het K.B. van 10/01/2001 houdende de vergunning tot oprichting van een
gemeenschappelijke dienst voor preventie en bescherming op het werk;
Gelet op het KB van Vergunning van 15 december 2004 waarbij voor de werking van de
Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk wordt voorzien in
een beheerscomité;
Overwegende dat elk participerend bestuur vertegenwoordigd wordt door een afgevaardigde;
Conform artikel 2.4 van voormeld KB betreft het een persoon die belast is met het dagelijks beheer
van het betreffende bestuur;
Gelet op de voordracht van burgemeester Tine Gielis.
JURIDISCH KADER
Gelet op het decreet lokaal bestuur.
BESLUIT
Gaat over tot de geheime stemming
- 23 raadsleden nemen deel aan de stemming
- er worden 18 ja-stemmen geteld
- er worden 5 onthoudingen geteld

Gelet op het resultaat van de geheime stemming;
Artikel 1
Aan te duiden als gemeentelijke afgevaardigde in het beheerscomité van de Gemeenschappelijke
Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk: burgemeester Tine Gielis.
Artikel 2
Dit besluit onverwijld over te maken aan de GiD PBW, p/a I.O.K., Antwerpseweg 1 te 2440 Geel.

20.15

OVSG. Voordracht van een kandidaat lid in de Raad van Bestuur.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
Gelet op de mail van OVSG d.d. 24 januari 2019 i.v.m. de vertegenwoordiging algemene vergadering
OVSG.
Argumentatie
De gemeente Laakdal kan een kandidaat voordragen voor de raad van bestuur van OVSG.
De raad van bestuur zal 15 bestuurders tellen. De verdeling gebeurt op basis van het aantal zetels
elke partij Vlaanderen breed telt in de gemeenteraad.
Gelet op de voordracht van burgemeester Tine Gielis.
JURIDISCH KADER
Gelet op het decreet lokaal bestuur.
BESLUIT
Gaat over tot de geheime stemming
- 23 raadsleden nemen deel aan de stemming
- er worden 19 ja-stemmen geteld
- er worden 4 onthoudingen geteld
Gelet op het resultaat van de geheime stemming;
Artikel 1

Burgemeester Tine Gielis, Oude Veerlebaan 19, 2430 Laakdal wordt voorgedragen als kandidaat-lid
voor de raad van bestuur van OVSG, voor de ganse legislatuur.
Artikel 2
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan OVSG.

20.16

Vervoerregio Kempen. Aanduiden gemeentelijke vertegenwoordiger in de
Vervoerregioraad van de vervoerregio Kempen.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
Het Vlaamse mobiliteitsbeleid werd ingrijpend hertekend. Per 1 januari 2019 is Vlaanderen ingedeeld
in 15 vervoersregio, waarbij gemeente Laakdal is indeeld in de vervoersregio Kempen.
Basisbereikbaarheid staat voor het bereikbaar maken van belangrijke maatschappelijke functies op
basis van een efficiënt en vraaggericht systeem en met een optimale inzet van vervoersmiddelen en
financiële middelen. Centraal staat de term 'combimobiliteit'. Dit is de omschrijving van het
multimodaal reisgedrag, waarbij reizigers voor hun verplaatsingen verschillende vervoersmiddelen
combineren. De beschikbaarheid van verschillende vervoersmodi en goed uitgeruste knooppunten
maken het mogelijk vlot te schakelen tussen verschillende vervoersmiddelen. Hiertoe worden de
verschillende vervoersmodi maximaal op elkaar afgestemd.
Om dit allemaal op het terrein mogelijk te maken, krijgen de lokale besturen een grote rol. Gemeenten
worden uitgenodigd om samen met de gewestelijke instanties (het Departement Mobiliteit en
Openbare Werken, het Agentschap Wegen en Verkeer, De Lijn en De Vlaamse Waterweg nv) de
mobiliteitsuitdagingen voor hun regio aan te pakken. Samen kiezen ze voor een gezamenlijke,
multimodale aanpak. Ze bepalen de investeringsprioriteiten voor de fiets, de weg en de waterweg, ze
duiden de werkpunten aan voor een betere verkeersveiligheid en doorstroming en ze tekenen ook
samen het openbaar vervoer uit.
Een eerste stap hierin is de oprichting van de vervoerregioraden, waarbij vanuit alle gemeenten een
politieke en een administratieve vertegenwoordiging gevraagd wordt.
Voor Laakdal wordt voorgesteld om schepen van Mobiliteit af te vaardigen als politieke
vertegenwoordiging in deze vervoerregioraad en de mobiliteitsambtenaar als ambtelijke
vertegenwoordiger van de gemeente Laakdal.
JURIDISCH KADER
Gelet op de goedkeuring door de Vlaamse Regering op 21 december 2018 van het ontwerp van
decreet betreffende de basisbereikbaarheid;
Gelet op de goedkeuring door de Vlaamse Regering op 20 juli 2018 van de indeling van het
grondgebied van het Vlaamse Gewest in 15 vervoerregio’s en de afbakening van deze vervoerregio’s;
Gelet dat bij die afbakening de gemeente Laakdal deel uitmaakt van de vervoerregio Kempen;
Gelet op artikel 40 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur;

Overwegende dat er voor iedere vervoerregio een regionaal mobiliteitsplan dient te worden
opgemaakt;
Overwegende dat de opmaak en goedkeuring van dit plan een taak is van de op te richten
vervoerregioraad die per vervoerregio als overlegorgaan opgericht wordt;
Overwegende dat de gemeenten behorende tot de vervoerregio via deze vervoerregioraad op deze
wijze integraal en rechtstreeks betrokken worden bij het uittekenen van het mobiliteitsbeleid voor de
regio; dat zij daar onder andere een belangrijke rol krijgen in de gelaagde organisatie van het
openbaar vervoer, de synchromodaliteit en de combimobiliteit, het prioriteren, opvolgen en evalueren
van maatregelen inzake verkeersveiligheid alsook doorstroming, het bepalen van het bovenlokaal
functioneel fietsroutenetwerk, met uitzondering van fietssnelwegen, het advies geven aan de
gewestelijke overheden bij de opmaak van het Geïntegreerd Investeringsprogramma en het
prioriteren, opvolgen en evalueren van regionale mobiliteitsprogramma’s en -projecten die van
strategisch belang zijn op het niveau van de vervoerregio;
Overwegende dat het engagement voor de gemeente het volgende inhoudt: actief participeren aan de
werking en de overlegmomenten van de vervoerregioraad, beschikbare informatie delen (o.m. uit het
eigen mobiliteitsplan) en constructief meewerken aan de uitvoering van concrete acties;
BESLUIT
Gaat over tot de geheime stemming
- 24 raadsleden nemen deel aan de stemming
- er worden 17 ja-stemmen geteld
- er worden 2 neen-stemmen geteld
- er worden 5 onthoudingen geteld
Gelet op het resultaat van de geheime stemming;
Artikel 1
De heer Frank Sels wordt aangeduid als de vertegenwoordiger van de gemeente in de
Vervoerregioraad van de vervoerregio Kempen.
Artikel 2
De mobiliteitsambtenaar is de ambtelijke vertegenwoordiger van de gemeente in de vervoerregio
Kempen. De ambtelijke vertegenwoordiger is gemachtigd de vergaderingen van werkgroepen bij te
wonen.
Artikel 3
Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Artikel 4
Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan het secretariaat van de vervoerregio Kempen
(vervoerregio.kempen@vlaanderen.be).

20.17

OFP Provant. Aanduiding van een afgevaardigde voor de algemene vergadering
van OFP Provant.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
Overwegende dat de installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad van Laakdal heeft
plaatsgevonden op 3 januari 2019.
Overwegende dat de gemeente Laakdal vanaf 1 januari 2009 is aangesloten bij 'OFP Provant',
organisme voor de financiering van pensioenen van de contractuele medewerkers van de publieke
werkgevers in de provincie Antwerpen;
Argumentatie
Overwegende dat een gemeentelijke afgevaardigde dient te worden aangesteld voor het bijwonen van
de algemene vergaderingen;
Gelet op de kandidatuur van de heer Raf Moons voor dit mandaat;
JURIDISCH KADER
Gelet op artikel 10 van de statuten van het OFP Provant;
Gelet op het decreet lokaal bestuur;
BESLUIT
Gaat over tot de geheime stemming
- 25 raadsleden nemen deel aan de stemming
- er worden 19 ja-stemmen geteld
- er worden 6 onthoudingen geteld
Gelet op het resultaat van de geheime stemming;
Artikel 1

Als afgevaardigde van de gemeente op de algemene vergaderinge van OFP Provant wordt, voor de
duur van de legislatuur 2019-2024, aangeduid: de heer Raf Moons, schepen, Lakstraat 11 A, 2431
Laakdal, raf.moons@laakdal.be, 0474/43.84.84.
Artikel 2
Een afschrift van deze beslissing zal onverwijld worden overgemaakt aan het OFP Provant, Instelling
voor bedrijfspensioenvoorziening, Koningin Elisabethlei 22 te 2018 Antwerpen.

20.18

Sociale Kredietmaatschappij Sociaal Woonkrediet Voor Vlaanderen cvba (SWVV).
Aanduiding van een afgevaardigde en een plaatsvervangend afgevaardigde voor
de algemene vergadering.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
Overwegende dat de installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad van Laakdal heeft
plaatsgevonden op 3 januari 2019.
Argumentatie
Overwegende dat sociaal woonkrediet bijdraagt tot het maatschappelijk welzijn;
Gelet op de voordracht van schepen de heer Raf Moons
JURIDISCH KADER
Gelet op het decreet lokaal bestuur;
BESLUIT
Gaat over tot de geheime stemming
- 25 raadsleden nemen deel aan de stemming
- er worden 19 ja-stemmen geteld
- er wordt 1 neen-stem geteld
- er worden 5 onthoudingen geteld
Gelet op het resultaat van de geheime stemming;
Artikel 1

De heer Raf Moons wordt afgevaardigd om te zetelen in de algemene vergadering en mevrouw Gerda
Broeckx wordt afgevaardigd om te zetelen als plaatsvervangend afgevaardigde in de algemene
vergadering van SWVV.
Artikel 2
Behoudens in geval van ontslag of verlies van het mandaat van raadsleden worden zij
afgevaardigd tot het einde van deze legislatuur.

De voorzitter verklaart de zitting geheven om 22.20 uur.
Algemeen directeur

Voorzitter

Jerry Verspreet

Ils Van Hove

