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OPENBARE ZITTING

00.01

Bekrachtiging besluit van de burgemeester van 13 mei 2020 houdende virtuele
vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn en de gemeenteraad van 26
mei 2020.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
Naar aanleiding van COVID-19 zijn er richtlijnen uitgevaardigd die fysiek vergaderen afraden.
In deze omstandigheden kan de burgemeester een besluit uitvaardigen voor de organisatie van de
vergaderingen van de lokale bestuursorganen.
Bij besluit van 13 mei 2020 heeft de burgemeester een verordening goedgekeurd om de raad voor
maatschappelijk welzijn en de gemeenteraad virtueel te organiseren achter gesloten deuren.
Argumentatie

Fysieke bijeenkomsten van bestuursorganen zijn af te raden, dit kan enkel in uitzonderlijke gevallen
nog de werkwijze zijn (richtlijnen Agentschap Binnenlands Bestuur).
Virtuele of digitale vergaderingen genieten tijdens de federale fase de voorrang. In de huidige
omstandigheden is een fysieke bijeenkomst van 25 personen niet opportuun, zeker niet in de raadzaal
die daarvoor veel te beperkt is om voldoende de regels van hygiëne en social distancing te kunnen
waarborgen. Omwille van dezelfde reden is het aangeraden om geen publiek in de raadzaal toe te
laten.
Er bestaan voldoende mogelijkheden om op een virtuele/digitale manier de vergaderingen te
organiseren.
De burgemeester dient bij de keuze voor een digitale of virtuele vergadering een besluit te nemen:
- de burgemeester kan de besluiten per vergadering van het bestuursorgaan nemen, ofwel voor de
vergaderingen van het bestuursorgaan gedurende de volledige periode van de federale fase;
- de burgemeester legt hierin de modaliteiten vast op welke wijze het bestuursorgaan vergadert;
- de besluiten moeten in overeenstemming zijn met de richtlijnen die gelden om de gevolgen en de
verspreiding van COVID-19 te beperken.
De burgemeester kan deze verordening nemen in toepassing van artikel 134 §1 van de nieuwe
gemeentewet in de plaats van de gemeenteraad.
De verordening vervalt indien ze niet in de eerstvolgende vergadering van de
gemeenteraad wordt bekrachtigd.
JURIDISCH KADER
Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.
De nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikel 134 §1 en 135 §2.
Besluit van de burgemeester van 13 mei 2020.
BESLUIT
Met 22 stemmen voor (Mondelaers Paul, De Rop Ingrid, Van Meijvis Louis, Williams Anja, Daems
Leander, Janssens Caroline, Vermeulen Niels, Helsen Jeroen, Smets Benny, Sels Frank, Mensch
Jurgen, Van Hove Ils, Gielis Tine, Broeckx Gerda, Moons Raf, Nysmans Bob, Vanbel Felix, Devoghel
Nele, Lintermans Hanne, Van de Weyer Theo, Baumans Bart, Hoes Stefaan) en 2 onthoudingen
(Laermans Richard, Vankrunkelsven Willem).
Artikel 1
De gemeenteraad gaat akkoord met en bekrachtigt het besluit van de burgemeester van 13 mei 2020
houdende het virtueel vergaderen van de raad voor maatschappelijk welzijn en de gemeenteraad van
26 mei 2020 en de vergaderingen achter gesloten deuren te houden.

Artikel 2
Pers en publiek kunnen de vergaderingen wel virtueel volgen.

01.01

Notulen voorgaande zitting.

BESCHRIJVING
Het betreft de notulen van 28 april 2020.
BESLUIT
Enig artikel
De notulen van 28 april 2020 worden goedgekeurd met 14 stemmen voor (Smets Benny, Sels Frank,
Mensch Jurgen, Van Hove Ils, Gielis Tine, Broeckx Gerda, Moons Raf, Nysmans Bob, Vanbel Felix,
Devoghel Nele, Lintermans Hanne, Van de Weyer Theo, Baumans Bart, Hoes Stefaan) en 10
onthoudingen (Mondelaers Paul, Laermans Richard, Vankrunkelsven Willem, De Rop Ingrid, Van
Meijvis Louis, Williams Anja, Daems Leander, Janssens Caroline, Vermeulen Niels, Helsen Jeroen).

02.01

Goedkeuring dadingsovereenkomst inzake gemeenteweg (buurtweg) tussen
Langedijk en Vogelzang.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
De (nieuwe) eigenaars van een huis met aanhorigheden op en met grond, gelegen Langedijk 30,
kadastraal gekend sectie A nr. 863P0000 en 860NP0000, sloten de buurtweg, welke zich op de
zijgrens van hun perceel bevindt af waardoor er geen doorgang voor publiek meer mogelijk is.
De gemeente wenst de wederopenstelling van de publiekrechtelijke doorgang.
Argumentatie
De gemeente is van mening dat het hier een gemeenteweg betreft met een publiekrechtelijke
doorgang waarop het decreet houdende gemeentewegen van 3 mei 2019 van toepassing is.
Daardoor houdt het afsluiten van deze weg een overtreding in van artikel 38 van het decreet
houdende gemeentewegen; het is verboden de toegang tot een gemeenteweg of het gebruik en
beheer ervan te belemmeren, te hinderen of onmogelijk te maken.
Op 9 maart 2020 vond er een verzoeningsvergadering plaats tussen beide partijen (eigenaars,
gemeente) in aanwezigheid van de respectievelijke advocaten. De minnelijke vergadering bracht geen
oplossing.
Bij besluit van het college van burgemeester en schepenen van 2 april 2020 werd dan ook beslist een
bestuurlijke maatregel te nemen en een last tot herstel op te leggen aan de betrokken eigenaars. De

herstelmaatregelen moesten uitgevoerd zijn uiterlijk op 30 april 2020. Bij niet uitvoering zou het
college de opgelegde last zelf ten uitvoer leggen met verhaling van de kosten op de eigenaars. Deze
last tot herstel werd aan betrokkenen betekend bij aangetekend schrijven van 7 april 2020.
In een vertrouwelijk schrijven van de raadsman van tegenpartij aan de advocaat van de gemeente
werd een ontwerp van dagvaarding voor de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout bezorgd om het
dwangbevel van de gemeente teniet te doen. Deze dagvaarding werd evenwel nog niet betekend
indien er nog een minnelijke regeling zou mogelijk zijn. De afgesproken minnelijke regeling heeft
geleid tot een dadingsovereenkomst.
Het goedkeuren van de dadingsovereenkomst vermijdt een gerechtelijke procedure en geeft op korte
termijn opnieuw doorgang van de buurtweg.
JURIDISCH KADER
Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.
Decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen.
BESLUIT
Vanuit de oppositie wordt gevraagd dit agendapunt te verdagen en hierover wordt de stemming
gevraagd. De voorzitter legt de verdaging van agendapunt 02.01 ter stemming voor.
Met 10 stemmen voor (Mondelaers Paul, Laermans Richard, Vankrunkelsven Willem, De Rop Ingrid,
Van Meijvis Louis, Williams Anja, Daems Leander, Janssens Caroline, Vermeulen Niels, Helsen
Jeroen) en 14 stemmen tegen (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) wordt dit voorstel verworpen.
Hierna legt de voorzitter agendapunt 02.01 zelf ter stemming voor.
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), 1 stem tegen (Laermans Richard) en 9 onthoudingen
(Mondelaers Paul, Vankrunkelsven Willem, De Rop Ingrid, Van Meijvis Louis, Williams Anja, Daems
Leander, Janssens Caroline, Vermeulen Niels, Helsen Jeroen).
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de dadingsovereenkomst tussen de gemeente Laakdal enerzijds en de heer
R. Mertens / mevrouw L. Schaeken anderzijds inzake de openstelling van de gemeenteweg
(buurtweg) tussen Langedijk en Vogelzang goed.
De dadingsovereenkomst maakt als bijlage deel uit van dit besluit.
Artikel 2
De voorzitter van de gemeenteraad en de algemeen directeur worden gemachtigd de
dadingsovereenkomst namens de gemeenteraad te ondertekenen.

02.02

Schakelzorgcentrum. Beslissing houdende samenwerking en oprichting. Toetreding
tot de stad Geel als aankoopcentrale voor het uitbaten van een
schakelzorgcentrum.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
Wereldwijd verspreidt het SARS-Cov-2 virus zich razendsnel. Ook België ontsnapt niet aan het virus.
Dagelijks worden er in België bevestigde besmettingen gemeld, alsook overlijdens en
ziekenhuisopnames. Al lijkt de snelheid van de besmettingen en ziekenhuisopnames enigszins af te
nemen, toch houden de overheden en ziekenhuizen nog ernstig rekening met een overbelasting van
de beschikbare ziekenhuisbedden en vooral de intensieve bedden. Om bedden maximaal vrij te
houden voor patiënten die acute zorg nodig hebben wordt de oprichting van schakelzorgcentra
voorbereid.
Schakelzorgcentra richten zich op patiënten die medisch gezien het ziekenhuis kunnen verlaten, maar
die (veelal om sociale redenen) nog niet naar huis kunnen. Evengoed kunnen schakelzorgcentra
mensen opnemen die besmet zijn het COVID-19 virus die niet thuis kunnen blijven maar nog niet
meteen naar het ziekenhuis moeten. De centra richten zich dus in hoofdzaak op COVID-19 patiënten,
maar ook andere patiënten zullen er terecht kunnen. Beide stromen zullen strikt gescheiden worden.
Het is de bedoeling dat een schakelzorgcentrum wordt voorbereid voor elke 2 tot 3 eerstelijnszones.
In eerste instantie wordt een capaciteit van 30 bedden voorzien per schakelzorgcentrum.
Een schakelzorgcentrum rust op performante eerstelijnszorg. Het is dan ook in de eerste plaats de
eerstelijnszorg en de lokale besturen die het schakelcentrum uitbouwen, het rust slechts in mindere
mate op de aanwezige ziekenhuizen. Zo zullen het bv niet de ziekenhuisspecialisten zijn de
verantwoordelijk zijn voor de medische zorgen, maar de huisartsen.
De doorverwijzing naar schakelzorgcentra verloopt vanuit het ziekenhuis, of vanuit een triagepost na
een diagnostische oppuntstelling op de dienst spoedgevallen. Slechts in uitzonderlijke gevallen en bij
gebrek aan alternatieven zal een huisarts rechtstreeks naar het schakelzorgcentrum kunnen
verwijzen.
Er werd door de Vlaamse overheid (Agentschap zorg en gezondheid) een stappenplan uitgewerkt
voor de schakelzorgcentra:
Fase 1 (10 dagen, lopende vanaf 25 maart 2020)
- keuze van de eerstelijnszones die samen werken
- opzetten van beheersstructuren en aanduiden van een coördinator
- uitbouwen van de personeelsequipe in overleg met de partners

- zoeken van geschikte infrastructuur
- afspraken maken om het schakelzorgcentrum snel te kunnen openen als het nodig blijkt
Fase 2 (4 dagen)
- bij een signaal van de Vlaamse overheid, als de ziekenhuiscapaciteit dreigt te verzadigen, het
activeren van de 'slapende' schakelzorgcentra
Fase 3 (1 tot 2 maanden)
- operationele fase, effectieve opname en verzorging van patiënten
Fase 4
- afsluiten van het schakelzorgcentrum
De financiering van het schakelzorgcentrum zal samen door de Vlaamse en de federale regering
worden uitgewerkt. Er is daarover nog erg weinig bekend. Het is niet uitgesloten dat de
schakelzorgcentra naast deze financiering nog een (beperkt) financieel tekort zouden kennen.
Bij dit besluit richten we ons op fase 2 van het draaiboek. Het activeren van de ‘slapende’
schakelzorgcentra. Er moet een uitbater aangeduid worden voor de schakelzorgcentra.
Argumentatie
Om fase 2 van het draaiboek te realiseren moet er een uitbater gekozen worden voor het
schakelzorgcentrum.
Hiervoor dient een uitbater aangesteld te worden. Dit gebeurt via een overheidsopdracht.
De stad Geel treedt hier op als aankoopcentrale.
Het is op dit ogenblik onduidelijk hoeveel de kosten zullen bedragen van de uitbating van het
schakelzorgcentrum.
Er wordt gewerkt met een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voor de
sociale en speciale sectoren. De uitbating van een schakelzorgcentrum valt onder de speciale
sectoren. Deze procedure geeft meer ruimte met betrekking tot de bekendmakingsdrempels (namelijk
750.000 euro).
Astor vzw zal gecontacteerd worden om de zorgtoren uit te baten als schakelzorgcentrum.
De beslissing om een beroep te doen op een aankoopcentrale is een bevoegdheid van de
gemeenteraad op grond van artikel 40 §2 decreet over het lokaal bestuur, eventueel samen te lezen
met artikel 41. In de gemeente Laakdal is de toetreding tot een aankoopcentrale niet gedelegeerd aan
het college van burgemeester en schepenen in het kader van de notie 'dagelijks bestuur'. Bovendien,

als er geen exacte raming voorhanden is, lijkt de bevoegdheid toe te komen aan de gemeenteraad als
generiek principe.
JURIDISCH KADER
Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.
Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten.
KB van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren.
KB van 14 januari 2013 m.b.t. de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.
BESLUIT
Met 21 stemmen voor (De Rop Ingrid, Van Meijvis Louis, Williams Anja, Daems Leander, Janssens
Caroline, Vermeulen Niels, Helsen Jeroen, Smets Benny, Sels Frank, Mensch Jurgen, Van Hove Ils,
Gielis Tine, Broeckx Gerda, Moons Raf, Nysmans Bob, Vanbel Felix, Devoghel Nele, Lintermans
Hanne, Van de Weyer Theo, Baumans Bart, Hoes Stefaan), 1 stem tegen (Mondelaers Paul) en
2 onthoudingen (Laermans Richard, Vankrunkelsven Willem).
Artikel 1
De gemeenteraad gaat akkoord met de samenwerking tussen de eerstelijnszones Zuiderkempen en
Baldemore voor wat betreft de oprichting en uitbating van een schakelzorgcentrum en stemt in met de
vestigingsplaats Geel.
Artikel 2
De gemeenteraad beslist om toe te treden tot en beroep te doen op de stad Geel als aankoopcentrale
inzake de uitbating van een schakelzorgcentrum.
Artikel 3
De gemeenteraad keurt daartoe het bijzonder bestek inzake de uitbating van een schakelzorgcentrum
zoals opgemaakt door de stad Geel goed.
Artikel 4
Afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de stad Geel.

02.02.a

Mondmaskers.

BESCHRIJVING
Raadslid Niels Vermeulen licht toe dat mondmaskers een hot item zijn. N-VA had deze liever vroeger
in de brievenbus gehad, maar het zij zo. Wat is de stand van zaken in dit dossier? Zijn alle

mondmaskers geleverd? Zijn er nog problemen en/of pijnpunten? Verder zijn deze mondmaskers
voorzien van lintjes en dat is niet altijd gemakkelijk.
Burgemeester Tine Gielis antwoordt dat de eerste levering vorige week vrijdag is toegekomen. Deze
mondmaskers zijn deze week verdeeld in Groot en Klein-Vorst. Bijkomend zijn ook de filters verdeeld
per gezin, waarvan de gemeente ondertussen ook een nalevering van de regering heeft ontvangen.
De burgemeester verwacht de volgende levering aanstaande vrijdag en dan worden deze
mondmaskers meteen verpakt en verdeeld in Veerle en in Eindhout. Verder heeft de burgemeester
persoonlijk als pijnpunt ervaren dat verschillende filters door de regering zijn aangeleverd. De
gemeente heeft met bijkomende informatie geprobeerd om dit recht te zetten. Daarnaast is de keuze
voor mondmaskers met lintjes gebeurd door de samenaankoop IOK, die dit praktisch voor bijna
geheel de Kempen heeft doorgevoerd. De burgemeester heeft ook gehoord dat de lintjes de
mogelijkheid biedt om het mondmasker op maat vast te knopen. Het is afhankelijk van de burger hoe
men het mondmasker ervaart. Alles loopt nu om zo snel mogelijk elke Laakdalse burger van een
mondmasker te voorzien.
Raadslid Paul Mondelaers wil deze geweldige inspanningen niet minimaliseren, maar op 26 mei is de
vraag of het sop de kool nog waard is. Het raadslid denkt dat inmiddels al heel wat mensen voorzien
zijn van mondmaskers die ze zelf gekocht hebben.
Schepen Jurgen Mensch legt uit dat iedereen de aankondiging van de regering over de mondmaskers
heeft gehoord. De mondmaskers van de regering zijn er nog steeds niet en de mondmaskers die
Laakdal besteld heeft zijn al deels geleverd. Het college had die mondmaskers inderdaad ook liever
iets vroeger gehad, maar uiteindelijk moet men zijn verantwoordelijkheid nemen.
Dit agendapunt geeft verder geen aanleiding tot een beslissing.

02.02.b

Volgende gemeenteraad terug echt.

BESCHRIJVING
Raadslid Richard Laermans is er voorstander van om terug fysiek te vergaderen. Het raadslid stelt
voor om vanaf de volgende keer in bijvoorbeeld de sporthal te vergaderen.
Burgemeester Tine Gielis legt uit dat de vergadering van vandaag ook officieel is. De burgemeester
laat zich leiden door de maatregelen die de overheid aan de gemeenten opleggen en op dit moment is
dat zoveel mogelijk virtueel vergaderen en thuiswerken. De burgemeester wil dus nu geen
voorafname doen. Waarschijnlijk is het ook niet mogelijk dat publiek wordt toegelaten in de sporthal.
Het is ook belangrijk dat het gemeentebestuur als openbaar bestuur een voorbeeldfunctie heeft bij het
afstand houden. Dat kan in een sporthal inderdaad wel, maar het organiseren van een vergadering in
een sporthal zal ook een hele organisatie met zich meebrengen. De burgemeester wil ook totaal geen
gezondheidsrisico’s nemen. De burgemeester zal de vraag wel meenemen, maar zij kan hierop dus
nu nog geen concreet antwoord geven.
De voorzitter voegt toe dat de noodzaak is veroorzaakt door de coronacrisis. De voorzitter heeft bij de
eerste virtuele vergadering alle fractieleiders gecontacteerd met de vraag of zij daarachter konden
staan. De voorzitter heeft toen van iedereen een positief antwoord gekregen. Verder zijn er ook
bijkomende investeringen gedaan omdat de vraag is gekomen om dit ook live te streamen waarmee
het publiek virtueel toegelaten wordt. De voorzitter merkt ook op dat in deze tijden in de
werkgerelateerde omgeving deze manier van werken en vergaderen op dit moment de standaard aan
het worden is. Vorig jaar is trouwens ook de beslissing genomen dat de gemeenteraad digitalisering
wilde gaan stimuleren en alle raadsleden hebben toen een budget gekregen om zich hierop voor te
bereiden. Dit zijn allemaal elementen om toch achter de beslissing te blijven staan om op deze

manier, zolang het nodig is, te vergaderen, tenzij het college op een later tijdstip andere beslissingen
zou nemen.
Raadslid Jeroen Helsen voegt toe dat apparatuur van de raadsleden niet is aangepast om een deftige
gemeenteraad te doen bv. voor toelichting bij de jaarrekening of punten in de geheime zitting.
De voorzitter is van mening dat het budget dat vorig jaar ter beschikking is gesteld, voldoende is om
zich te informatiseren om de vergadering op een correcte manier te kunnen volgen. Verder is de
geheime zitting ook afgetoetst en dit is ook perfect mogelijk. ICT heeft ook de nodige tijd en effort
gestoken in deze wijze van vergaderen.
Schepen Jurgen Mensch hunkert ook naar de oude vergaderwijze, maar zolang deze maatregelen
van kracht zijn, zal de gemeente Laakdal via Teams blijven vergaderen. De schepen kan echter wel
tegemoetkomen aan de opmerkingen en als inderdaad blijkt dat het in juni onmogelijk is om fysiek te
vergaderen, wil de schepen laten onderzoeken of het mogelijk is om eventueel op een later tijdstip de
jaarrekening fysiek te presenteren.
Dit agendapunt geeft verder geen aanleiding tot een beslissing.

03.01

Aanpassing retributiereglement op deelname aan activiteiten van de vrijetijdssector.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
Bij de opmaak van het retributiereglement op deelname aan activiteiten van de vrijetijdssector van 17
december 2019 werden betalende, jaarlijks weerkerende activiteiten van de bibliotheek over het hoofd
gezien.
Voor deze activiteiten kunnen we niet terugvallen op het besluit tot machtiging aan het college om
bepaalde tarieven van retributies vast te stellen.
Argumentatie
De bibiotheek organiseert volgende weerkerende activiteiten :
 sleep-in (zaterdagavond tot zondagmorgen);
 computerlessen;
 verkoop oude boeken, strips en DVD's.
Het is gepast deze activiteiten bij op te nemen in het retributiereglement op deelname aan activiteiten
van de vrijetijdssector.
JURIDISCH KADER
-de financiële toestand
-het decreet over het Lokaal Bestuur

BESLUIT
Met 16 stemmen voor (Smets Benny, Sels Frank, Mensch Jurgen, Van Hove Ils, Gielis Tine, Broeckx
Gerda, Moons Raf, Nysmans Bob, Vanbel Felix, Devoghel Nele, Lintermans Hanne, Van de Weyer
Theo, Baumans Bart, Hoes Stefaan, De Rop Ingrid, Van Meijvis Louis) en 8 onthoudingen
(Mondelaers Paul, Laermans Richard, Vankrunkelsven Willem, Williams Anja, Daems Leander,
Janssens Caroline, Vermeulen Niels, Helsen Jeroen).
Artikel 1
Met ingang van heden en voor een termijn eindigend op 31 december 2025 wordt een retributie
gevestigd op deelname aan activiteiten van de vrije tijdssector.
Artikel 2
De retributie wordt vastgesteld als volgt:



















seniorenfeest: 8 EUR (inbegrepen 2 drankjes, maaltijd, muzikale namiddag).
dag van de valpreventie: 3 EUR (inbegrepen initiaties, valpreventieparcours, verzekering).
petanque tornooi : 4 EUR (inbegrepen snack, drankje, verzekering, petanqueballen, prijzen).
sportdag: 8 EUR (inbegrepen lunch, initiaties, materiaal, verzekering).
uitstap muziek(namid)dag: 20 EUR/persoon (inbegrepen busvervoer en inkom)
lezingen, wandelingen, vormingen: gratis
kookworkshops: 5 EUR (inbegrepen ingrediënten, info, materiaal, receptuur).
seniorengym: 7 EUR voor een 10-beurtenkaart
multimove lessenreeks van 25 lessen: 85 EUR per lessenreeks
buitenspeeldag: gratis
scholensportdagen: de scholen betalen 6 EUR/kind
Litouwenkamp: 200 EUR
seniorenfietstocht: gratis
bootcamp: 10 EUR per les
sleep-in: 7,5 EUR
computerlessen: 5 EUR per lessenreeks
verkoop oude boeken, strips en DVD's voor de volwassenafdeling: 1 EUR per stuk
verkoop oude boeken, strips en DVD's voor de jeugdafdeling: 0,5 EUR per stuk.

Artikel 3
De retributie moet betaald worden bij de inschrijving.
Artikel 4
De toeristische fiets- en wandelkaarten worden verkocht aan de prijs aangegeven op de kaarten.
De retributie is eisbaar op het moment van het afleveren van de kaarten.

07.00.a

Tegemoetkoming verhuurders gemeentelijke eigendommen en lokale economie.

BESCHRIJVING
Raadslid Niels Vermeulen stelt dat tal van huurders die accommodaties huren van de gemeente nu
geen inkomsten meer hebben en hij vraagt om de huur voor die periode kwijt te schelden. Verder zijn
er ook veel lokale handelaars die moeten sluiten of serieuze verliezen lijden. N-VA heeft gevraagd om
hen een tegemoetkoming te geven via de burgers, zoals met een cadeaubon. Wat is de stand van
zaken aangaande deze twee punten?
Burgemeester Tine Gielis antwoordt dat dit zeker de aandacht heeft. Dit onderwerp wordt elke week
op het college grondig doorgesproken. Het heeft dus in die zin zeker al wat voorbereiding gekend. De
burgemeester vraagt echter nog om een beetje geduld. Enerzijds is een werkgroep bezig die vanuit
alle mogelijke invalshoeken zaken bekijkt. Het college zal de bevindingen van die werkgroep nog
grondig doorspreken. Anderzijds is er een bevraging bezig, bijvoorbeeld van alle verenigingen,
waartoe zij de grootste noodzaak hebben, om daar ook een bundeling te zien met een totale
samenvatting om die te concretiseren in een voorstel dat aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.
Raadslid Paul Mondelaers vraagt ook nadrukkelijk om hen vrij te stellen van de
concessievergoedingen, niet alleen van vorige maand, maar ook van deze maand en gedeeltelijk van
maart.
Raadslid Richard Laermans merkt op dat de maatregelen 2020 uiteraard impact zullen hebben op de
gemeentelijke financiën en dit aspect niet uit het oog te verliezen.
Schepen Jurgen Mensch vindt dit een evidentie. Dit is inderdaad heel belangrijk, maar het is ook
moeilijk om in de toekomst te kijken. Het college verwacht niet alleen een impact op de inkomsten
vanuit de personenbelasting. De hogere overheden zijn ook met de zak van Sinterklaas aan het
gooien en dan weet men ook niet wat daarvan de impact voor de volgende jaren zal zijn. Het college
houdt dit terechte punt zeer goed in het oog.
Schepen Jurgen Mensch beseft dat dit een heel moeilijke evenwichtsoefening is. Het college zal
daarom met een totaalpakket van voorstellen naar de gemeenteraad komen.
Dit agendapunt geeft verder geen aanleiding tot een beslissing.

12.01

Verlenging van de huidige scholengemeenschap MEV_Plus voor de periode van 1
september 2020 tot 31 augustus 2026 in de vorm van een interlokale vereniging.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
Een schoolbestuur kan in het kader van de organisatie van zijn basisonderwijs een
scholengemeenschap vormen met onderwijsinstellingen van andere schoolbesturen,
Een scholengemeenschap moet zowel kleuter- als lager onderwijs bevatten, moet op de eerste
schooldag van februari 2020 minstens 900 gewogen leerlingen tellen en mag zich hoogstens over vijf
aangrenzende onderwijszones uitstrekken,
Argumentatie

De huidige scholengemeenschap MEV_Plus werd onder de vorm van een interlokale vereniging
opgericht. Deze scholengemeenschap bestaat reeds sedert het schooljaar 2003-2004.
De interlokale vereniging legde haar werking vast in de huidige overeenkomst van
scholengemeenschap MEV_Plus en deze loopt na een periode van zes schooljaren af op 31 augustus
2020.
Alle deelnemers wensen de samenwerking te verlengen voor een periode van zes schooljaren, zoals
afgesproken in de vergadering van het beheerscomité van de scholengemeenschap van 15/05/2020
tijdens de vergadering van het ABOC d.d. 14/05/2020 en de leden van de beide schoolraden gaven
een positief akkoord.
JURIDISCH KADER
het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, de artikelen 40 en 41;
het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, de artikelen 125bis tot en met 125quaterdecies,
zoals gewijzigd door het decreet van 5 april 2019 betreffende het onderwijs XXIX;
decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, de artikelen 388 tot en met 395;
het gemeenteraadsbesluit van 27/05/2014 over de vorming van de huidige scholengemeenschap;
het advies van de leden van de schoolraad van de gemeentelijke basisschool Veerle (zie bijlage)
het advies van de leden van de schoolraad van de gemeentelijke basisschool Eindhout (zie bijlage)
het overleg van het ABOC van 14 mei 2020
BESLUIT
Met 22 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, Laermans Richard, Vankrunkelsven Willem ) en
2 onthoudingen (De Rop Ingrid, Van Meijvis Louis).
Enig artikel
De huidige overeenkomst inzake scholengemeenschap MEV_Plus in de vorm van een interlokale
vereniging met zes schooljaren te verlengen vanaf 1 september 2020.

13.01

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

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context

In bijlage het DIFTAR-toelagereglement voor specifieke doelgroepen m.b.t. recipiënten voor de
huisvuilinzameling. De einddatum van het reglement werd vastgesteld op 31/12/2019.
Argumentatie
Het huidige reglement wordt verlengd met einddatum 31/12/2020. Het reglement zal in de loop van
2020 geëvalueerd en bijgestuurd worden, zodat het nieuwe reglement in voege kan gaan vanaf
01/01/2021.
JURIDISCH KADER
 Gemeentedecreet;
 Decreet van 23/12/2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en
afvalstoffen (Materialendecreet);
 Besluit van de Vlaamse Regering van 17/02/2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement
betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (Vlarema);
 Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval, goedgekeurd door de
Vlaamse regering op 16/09/2016;
BESLUIT
Met 17 stemmen voor (Smets Benny, Sels Frank, Mensch Jurgen, Van Hove Ils, Gielis Tine, Broeckx
Gerda, Moons Raf, Nysmans Bob, Vanbel Felix, Devoghel Nele, Lintermans Hanne, Van de Weyer
Theo, Baumans Bart, Hoes Stefaan, De Rop Ingrid, Van Meijvis Louis, Vankrunkelsven Willem) en
7 onthoudingen (Mondelaers Paul, Laermans Richard, Williams Anja, Daems Leander, Janssens
Caroline, Vermeulen Niels, Helsen Jeroen).
Artikel 1
De gemeenteraad beslist om het huidig reglement te verlengen tot 31/12/2020.
Artikel 2
Er wordt een gemeentelijke toelage verleend in de vorm van:
1. Het jaarlijks toekennen van een premie van € 10,00 per jaar aan ieder gezin ingeschreven in
de gemeente voor elk kind jonger dan 3 jaar in het jaar waarin de toelage wordt toegekend.
Dit moet blijken uit de bevolkingsregisters.
2. Het jaarlijks toekennen van een premie van € 50,00 aan personen ingeschreven in de
bevolkingsregisters van de gemeente met een medische reden (incontinentie, nierdialyse
thuis, stomapatiënten) na voorlegging van een medisch attest.
3. Het jaarlijks toekennen van een premie van € 50,00 aan door Kind en Gezin erkende
onthaalouders ingeschreven in de gemeente en na voorlegging van een attest van Kind en
Gezin.
4. Het jaarlijks toekennen van een premie van € 100 aan jeugdverenigingen die een eigen lokaal
hebben binnen de gemeente en ingestapt zijn in het DIFTAR-systeem.
5. Het jaarlijks toekennen van een premie van € 50 per onderwijsinstelling en € 1,00 per leerling
aan onderwijsinstellingen gelegen in de gemeente en die ingestapt zijn in het DIFTARsysteem.
6. Het toekennen van een premie van € 50 per vereniging aangesloten bij de gemeentelijke
jeugd-, cultuur- of sportraad die een voor het publiek toegankelijke activiteit organiseren en
hiervoor gebruik maken van een evenementencontainer.

Artikel 3
De toelage bedoeld in artikel 1 - 1° en 2° zal aan het gezinshoofd toegekend worden als uit de
bevolkingsgegevens blijkt dat het gezin in het subsidiejaar in de gemeente woont en aan de gestelde
voorwaarden voldoet.
Artikel 4
De toelage bedoeld in artikel 1 - 2° zal toegekend worden op voorwaarde dat hij/zij het gevraagde
attest voorlegt voor 1 oktober van het lopende jaar. Voor de datum van indiening kan een
gemotiveerde afwijking worden toegestaan door het College van Burgemeester en Schepenen. Indien
het een minderjarige persoon betreft zal de toelage toegekend worden aan het gezinshoofd van het
gezin waarvan hij/zij deel van uitmaakt.
Artikel 5
De toelage bedoeld in artikel 1 - 3° zal toegekend worden, op voorwaarde dat hij/zij het gevraagde
attest voorlegt voor 1 oktober van het lopende jaar. Voor de datum van indiening kan een
gemotiveerde afwijking worden toegestaan door het College van Burgemeester en Schepenen.
Artikel 6
Aan de volgende categorieën worden gratis PMD- en/of restplastiekzakken toegekend:
 Jeugdverenigingen aangesloten bij de gemeentelijke jeugdraad: 24 PMD-zakken per jaar;
 Onderwijsinstellingen gelegen in de gemeente: 24 PMD- en/of restplastiekzakken per 50
leerlingen per jaar.
Artikel 7
Dit besluit treedt in werking op 01/01/2020 en eindigt op 31/12/2020.

13.01.a

Aanhoudende droogte.

BESCHRIJVING
Raadslid Paul Mondelaers wil ingaan op de actualiteit. Er is ongerustheid over de grondwaterstand.
Het is niet beter dan 2019 en de gouverneur heeft een onttrekkingsverbod afgekondigd voor Veerle en
Varendonk. Groen heeft de overmatige bronbemalingen ook al in oktober 2019 op de agenda
gebracht. Toen heeft de schepen dit bevestigd en gezegd dat sprake is van personeelstekort om de
dossiers te behandelen en te kunnen handhaven. Wat heeft de gemeente in de afgelopen zeven
maanden hierin gedaan? Daarenboven legt de Waterbeleidsnota van het Vlaamse parlement veel
verantwoordelijkheid bij steden en gemeenten. Er moet een hemelwaterplan opgemaakt worden. Het
raadslid vraagt om in 2021-2022 te komen met een hemelwaterplan en om daarin voldoende
aandacht te besteden aan ontharding en klimaatrobuustheid.
Schepen Benny Smets legt uit dat Laakdal al in redelijk ver gevorderd stadium is met het
hemelwaterplan. In april was een vierde overleg met de werkgroep en alle actoren. Omwille van
corona is dit echter uitgesteld, maar binnenkort wordt de draad terug weer opgenomen en wordt in juni
ofwel virtueel ofwel fysiek vergaderd om naar de volgende fase te gaan. Fase 1 is ondertussen bijna

afgerond. Dat is een globaal beeld van Laakdal. Nu staat de priotisering van de zones op de agenda
en dan wordt ook het detail hemelwaterplan besproken. Alvorens men naar een uitvoeringsplan zal
gaan, zal de gemeenteraad het hemelwaterplan moeten bespreken en goedkeuren. Het college gaat
hier in ieder geval werk van maken en de schepen wil hierin graag heel ver gaan. De droogte is heel
actueel in bijna gans Europa en men zal op dit terrein allerlei dingen moeten organiseren rondom
buffering, het ophouden van water en het creëren van overstromingszones. Verder blijft het oppompen
van water een spijtige zaak.
Raadslid Paul Mondelaers heeft vandaag nog een melding gekregen van iemand wiens buurman
water oppompt, terwijl zijn eigen waterput leegstaat. Waarom kan de gemeente geen initiatieven
nemen om op die manier daaraan tegemoet te komen?
Schepen Benny Smets antwoordt bevestigend. Men vraagt het oppompen aan en weigeren is moeilijk.
Aannemers geven vaak aan dat het oppompen nodig is voor de bouw en de gemeente wil niet voor
schade verantwoordelijkheid gesteld worden. Het heeft dus altijd wel een reden. De schepen is echter
ook verbaasd dat bijna bij elke bouw gepompt moet worden. De gemeente moet bijsturen en ervoor
zorgen dat daar waar dit mogelijk is, het water terug in de grond kan infiltreren. Mochten de fracties
voorstellen hebben over hoe het hemelwaterplan ambitieus gemaakt kan worden, dan kan men dit
doorsturen naar de milieudienst en dan wordt dat meegenomen naar de werkgroep van juni.
Dit agendapunt geeft verder geen aanleiding tot een beslissing.

13.01.b

Eventueel sproeiverbod.

BESCHRIJVING
Raadslid Willem Vankrunkelsven vraagt wat de houding is van Laakdal ten aanzien van een eventueel
sproeiverbod? Wacht de gemeente op de provincie of wordt dit eventueel zelf beslist? Het raadslid
vraagt ook om mensen via de website te sensibiliseren om waterverspilling tegen te gaan en om
bijvoorbeeld te ontraden om auto’s te wassen met leidingwater of om zwembaden te vullen met
leidingwater.
Schepen Benny Smets antwoordt dat het college uiteraard wel eens gesproken heeft over een
sproeiverbod, maar de gemeente heeft niet de gegevens van de grondwaterstanden. De schepen
vindt het daarom het beste om te vertrouwen op de hogere overheidsdiensten die wel over die
gegevens beschikken. Het is immers moeilijk om als gemeente zonder concrete cijfers een
sproeiverbod uit te vaardigen. Om het grondwaterpeil meer op peil te houden zal men ook meer
moeten doen dan een sproeiverbod. Het is vooral belangrijk om het regenwater vast te houden. Er
moeten meer natuur- en overstromingszones worden vastgelegd, naast een betonstop en het
ontharden van locaties waar dat dit mogelijk is. Verder is een sproeiverbod zonder handhaving ook
geen goede oplossing. De schepen vindt sensibilisering uiteraard ook belangrijk. Men moet vooral
mensen ervan overtuigen dat droogte grote gevolgen kan hebben voor landbouw en natuur. Misschien
kan hieraan een artikel in Laakdal Leeft worden gewijd, maar is dat voldoende? Sommige mensen
willen gewoon niet zien dat de klimaatverandering aan de gang is. De schepen wil echter geen
sproeiverbod als gemeente alleen opleggen. De schepen wil de hogere overheid afwachten die over
de juiste waterstanden beschikt. Daarnaast moet dit dan ook door de politie of de wijkagent
gehandhaafd worden zodat een GAS-boete wordt uitgedeeld.
Dit agendapunt geeft verder geen aanleiding tot een beslissing.

16.00.a

Verkeersveiligheid kruispunt Geelsebaan-Meerhoutstraat.

BESCHRIJVING
Raadslid Niels Vermeulen heeft in het verleden al meermaals aandacht gevraagd voor het kruispunt
Geelsebaan-Meerhoutstraat. Er lijkt nu een opportuniteit vrij te komen. Er zijn twee loten te koop – een
onbebouwd en een bebouwd perceel – die tegen het kruispunt aan liggen. Het raadslid denkt dat het
Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) plannen heeft om dit kruispunt in de toekomst aan te pakken
en daarom lijkt het aankopen van die loten zinvol om dit kruispunt verkeersveiliger te maken. Dit is
bovendien ook de poort naar het centrum van Klein-Vorst. Hoe gaat men de situatie rond de school in
het centrum van Klein-Vorst aanpakken? Misschien kan dit mee in één geheel bekeken worden?
Schepen Frank Sels stelt dat de zichtbaarheid van het kruispunt vanuit de Meerhoutstraat het
probleem is. Met andere woorden, bestuurders op de Meerhoutstraat merken te laat op dat ze het
kruispunt naderen. Vandaar dat een aantal jaren geleden die kussens gelegd zijn. Het Agentschap
Wegen en Verkeer heeft plannen met dit kruispunt. De schepen zal de suggestie van het raadslid
overmaken aan AWV. De oorzaak van heel wat van die ongevallen ligt immers ook aan de beheerder
van de gewestweg. De schepen gaat het AWV vragen om voor dit kruispunt asap een
projectstuurgroep samen te roepen en dit samen met het idee over de gronden te bekijken. Ten
aanzien van het dorp legt de schepen uit dat in het bestuursakkoord staat om 1) Capellebeemden af
te wachten en 2) dat in deze legislatuur geprobeerd wordt om de studie aan te vangen voor de
doortocht van Klein-Vorst. De schepen laat dit over aan het studiebureau en neemt de suggestie
mee.
Raadslid Niels Vermeulen vraagt om een terugkoppeling te krijgen van het antwoord van het
agentschap.
Schepen Frank Sels antwoordt bevestigend.
Dit agendapunt geeft verder geen aanleiding tot een beslissing.

17.01

Beslissing tot de aanvaarding van een kosteloze overdracht van een perceel grond
gelegen langs Oostmolenveld te Laakdal, sectie A, 506/dl en 507/dl.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
De Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (IOK) kreeg de nodige vergunningen
om een gebied, gelegen tussen de Veldstraat en de Toke Van Nestestraat te Laakdal, te ontwikkelen.
Het dossier bevat:
- het voorgelegd ontwerp van akte opgemaakt door Vlaams commissaris Marc Luyckx van de Afdeling
Vastgoedtransacties te Antwerpen;
- de voorgelegde administratieve stukken met betrekking tot de betrokken goederen die de basis
vormen voor de opmaak van het ontwerp van overeenkomst en ontwerp van akte.
Argumentatie
Na de aanleg van de wegenis werd bij het verkavelen van het gebied door de gemeente Laakdal als
voorwaarde de kosteloze overdracht opgelegd van een perceel grond, weergegeven als het lot 27 op

het verkavelingsplan met een oppervlakte van 1281m² als 'strook voor openbaar groen'. Dit stuk grond
dient binnen het bestemmingsplan RUP 'Kom bis' ingericht te worden als 'speelweide'.
Voorstel:
De betreffende kadastrale percelen, Laakdal (Vorst), sectie A, 506/dl en 507/dl na overdracht door
IOK, op te nemen in het openbaar domein van de gemeente Laakdal.
JURIDISCH KADER
Decreet Lokaal Bestuur
Burgerlijk wetboek
BESLUIT
Met 21 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, Vankrunkelsven Willem ) en 3 onthoudingen (Laermans
Richard, De Rop Ingrid, Van Meijvis Louis).
Artikel 1
De kosteloze overdracht te aanvaarden door de Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de
Kempen, Antwerpseweg 1, 2440 Geel, van een gronddeel met een oppervlakte van 1281m²,
weergegeven als lot 27 op een opmetingsplan dat werd opgemaakt door landmeter Luc Bisschops
van IOK op 02/10/2014.
Artikel 2
De door Vlaams Commissaris Marc Luyckx van de Afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse
Belastingsdienst te Antwerpen 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.

17.02

Voortzetting samenaankoop gas en elektriciteit door Aspiravi Energy.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
De gemeente moet periodiek een overheidsopdracht voor de aankoop van elektriciteit plaatsen. Op
heden koopt de gemeente elektriciteit aan bij Aspiravi Energy. De gemeente moet in de nabije

toekomst een nieuw contract voor de levering van elektriciteit voor de periode vanaf 1 januari 2022
afsluiten.
Bovendien moet de gemeente in de nabije toekomst opnieuw één of meerdere contracten voor de
levering van aardgas afsluiten, en wenst de gemeente zich bij de voorbereiding en het voeren van de
plaatsingsprocedure van deze opdracht te laten bijstaan.
Argumentatie
De gemeente kan rechtstreeks energieleverancier Aspiravi Energy nv contracteren voor (i) zowel de
overheidsopdracht voor de aankoop van elektriciteit, (ii) als de overheidsopdracht voor
adviesverlening bij de voorbereiding en de plaatsingsprocedure van opdrachten voor de levering van
aardgas.
Meerdere zowel inhoudelijke als juridische elementen ondersteunen die keuze.
Aspiravi Energy is een vennootschap waarvan de Gemeente samen met andere Gemeenten, via haar
aandeel in FINEG, een onrechtstreekse aandeelhouder is. Aspiravi Energy staat voor 4 kernwaarden:
groen, lokaal, sociaal en voordelig. De onderneming levert groene of hernieuwbare elektriciteit. Deze
wordt lokaal, in België opgewekt uit productie-installaties van dochtervennootschappen van Aspiravi
Holding. Dit in tegenstelling tot grijze energie die groen wordt gekleurd met (buitenlandse) certificaten.
Zo draagt Aspiravi Energy haar steentje bij aan de klimaatdoelstellingen van het
burgemeestersconvenant.
Daarnaast is Aspiravi Energy ook sociaal geëngageerd, iedere klant schenkt immers een bijdrage aan
het goede doel. Tenslotte is de elektriciteitslevering via Aspiravi Energy voordelig. Uit de twee
voorgaande overheidsopdrachten bleek reeds dat Aspiravi Energy als goedkoopste leverancier werd
weerhouden. Deze prijszetting wordt ook doorgezet naar de toekomst. Dankzij de werking van
Aspiravi Energy, die erop gericht is om louter kostendekkend te zijn, is uw gemeente verzekerd van
een zo laag mogelijke energiefactuur.
Voor het sluiten van overeenkomsten met Aspiravi Energy kan de Gemeente beroep doen op een
specifieke vrijstelling van de regels inzake overheidsopdrachten. Immers zijn de voorwaarden voor
een in house-relatie, in de zin van artikel 30, §3 van de wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni
2016 van toepassing.
Er is sprake van een in house-relatie indien de verhouding tussen de gemeente en Aspiravi Energy
aan de volgende voorwaarden voldoet:
 De gemeente oefent op Aspiravi Energy toezicht uit zoals op haar eigen diensten. In dit geval
wordt dit toezicht uitgeoefend samen met andere gemeenten, door middel van de
tussenkomst van enkele tussenliggende vennootschappen uit de FINEG-groep, waarvan de
gemeente aandeelhouder is.
 meer dan 80 % van de activiteiten van Aspiravi Energy zal de uitvoering van taken, die hem
zijn toegewezen door de ultieme gemeentelijke aandeelhouders en door de gemeenten
gecontroleerde rechtspersonen, behelzen; en
 In Aspiravi Energy is er geen directe participatie van privékapitaal. Alle kapitaal is terug te
brengen tot de ultieme publieke aandeelhouders, met name de gemeenten.
Als onrechtstreekse aandeelhouder oefent de Gemeente het toezicht op Aspiravi Energy nv
(gezamenlijk met andere gemeenten) uit via haar participatie in FINEG en de onderliggende
vennootschappen. Als ultieme publieke aandeelhouder bepaalt de gemeente, samen met de andere
betrokken gemeentelijke aandeelhouders, de koers van Aspiravi Energy nv. Deze vorm van toezicht

via een onrechtstreekse participatie (over verschillende tussenstructuren heen) is uitdrukkelijk
toegelaten, volgens artikel 30, § 1, derde lid, van de wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni
2016.
Om ervoor te zorgen dat het toezicht van de ultieme gemeentelijke aandeelhouders voldoende
effectief is, wordt er een statutair adviescomité ingericht binnen Aspiravi Energy nv. Het adviescomité
zal advies geven aan de raad van bestuur betreffende het voorstel van beslissing over de aankoopen verkoopvoorwaarden voor hun benodigde energie en het beleidsplan. Het adviescomité zal
bestaan uit vertegenwoordigers, van FINEG en de andere aandeelhouders van Aspiravi Holding
(moedervennootschap van Aspiravi Energy nv), met name de financieringsholdings Nuhma, Efin en
Creadiv. Deze vertegenwoordigers zullen geen lid zijn van de Raad van Bestuur van Aspiravi Energy
of Aspiravi Holding. De betrokken gemeenten zijn allen lid van FINEG of één van deze
financieringsholdings. Hierdoor wordt de betrokkenheid van de gemeente, via haar respectievelijke
holdingvennootschap, bij de strategische en belangrijke beslissingen van Aspiravi Energy nv,
versterkt.
De gemeenteraad is bevoegd om de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van een
overheidsopdracht vast te stellen. Bijgevolg kan de gemeenteraad beslissen dat de gemeente voor (i)
de aankoop van elektriciteit, en (ii) de aankoop van adviesverleningsdiensten bij de voorbereiding en
de plaatsingsprocedure van opdrachten voor de levering van aardgas, rechtstreeks met Aspiravi
Energy nv zal contracteren.
JURIDISCH KADER
Artikel 41, tweede lid, 10° van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017;
Artikel 30, § 3 van de wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016;
BESLUIT
Met 16 stemmen voor (Smets Benny, Sels Frank, Mensch Jurgen, Van Hove Ils, Gielis Tine, Broeckx
Gerda, Moons Raf, Nysmans Bob, Vanbel Felix, Devoghel Nele, Lintermans Hanne, Van de Weyer
Theo, Baumans Bart, Hoes Stefaan, De Rop Ingrid, Van Meijvis Louis) en 8 onthoudingen
(Mondelaers Paul, Laermans Richard, Vankrunkelsven Willem, Williams Anja, Daems Leander,
Janssens Caroline, Vermeulen Niels, Helsen Jeroen).
Artikel 1.
De gemeente zal voor de plaatsing van de toekomstige overheidsopdracht voor de levering van
elektriciteit, voor de leveringsperiode 2022 t.e.m. 2025 beroep doen op de energieleverancier Aspiravi
Energy nv.
Artikel 2.
De gemeente zal voor de plaatsing van de toekomstige overheidsopdracht voor adviesverlening bij de
voorbereiding en de plaatsingsprocedure van opdrachten voor de levering van aardgas, in de periode
vanaf sluiting van de opdracht tot aan het einde van bovenvermelde leveringsperiode beroep doen op
Aspiravi Energy nv.
Artikel 3.

De gemeenteraad machtigt het College van Burgemeester en Schepenen om de voorwaarden van de
in artikel 1 en artikel 2 bedoelde overeenkomsten met Aspiravi Energy vast te stellen.

29.01

Pidpa. Uitnodiging algemene vergadering van 19 juni 2020. Vaststellen mandaat
gemeentelijke afgevaardigde.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
De gemeente is deelnemer aan de opdrachthoudende vereniging Pidpa.
Op vrijdag 19 juni 2020 om 11 uur 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 2019.
Verslag van de commissaris over het jaar 2019.
Goedkeuring van de jaarrekening, afgesloten op 31 december 2019.
Decharge te verlenen aan bestuurders en commissaris.
Toetredingen/uitbreidingen van opdracht
Benoemingen
Goedkeuring van het verslag van de algemene vergadering.

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om deze agendapunten goed te keuren.
Historiek
Brief van Pidpa van 24 april 2020 met agenda en bijlagen :







verslag van de raad van bestuur over het jaar 2019
de jaarrekening over het boekjaar 2019
het verslag van de commissaris over 2019
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 2019. 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 16 stemmen voor (Smets Benny, Sels Frank, Mensch Jurgen, Van Hove Ils, Gielis Tine, Broeckx
Gerda, Moons Raf, Nysmans Bob, Vanbel Felix, Devoghel Nele, Lintermans Hanne, Van de Weyer
Theo, Baumans Bart, Hoes Stefaan, De Rop Ingrid, Van Meijvis Louis) en 8 onthoudingen
(Mondelaers Paul, Laermans Richard, Vankrunkelsven Willem, Williams Anja, Daems Leander,
Janssens Caroline, Vermeulen Niels, Helsen Jeroen).
Artikel 1
Het verslag van de raad van bestuur over het jaar 2019, de jaarrekening over het boekjaar 2019 en
het verslag van de commissaris worden goedgekeurd.
Artikel 2
Het verlenen van decharge aan de bestuurders en de commissaris over het boekjaar 2019, 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 19 juni 2020, 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 10 juni 2020. Vaststellen mandaat
gemeentelijke afgevaardigde.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
De intergemeentelijke vereniging PONTES heeft een uitnodiging gestuurd voor een algemene
vergadering op 10 juni 2020. 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.
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 16 stemmen voor (Smets Benny, Sels Frank, Mensch Jurgen, Van Hove Ils, Gielis Tine, Broeckx
Gerda, Moons Raf, Nysmans Bob, Vanbel Felix, Devoghel Nele, Lintermans Hanne, Van de Weyer
Theo, Baumans Bart, Hoes Stefaan, De Rop Ingrid, Van Meijvis Louis) en 8 onthoudingen
(Mondelaers Paul, Laermans Richard, Vankrunkelsven Willem, Williams Anja, Daems Leander,
Janssens Caroline, Vermeulen Niels, Helsen Jeroen).
Artikel 1
Er wordt kennis genomen van de agenda van de gewone algemene vergadering van de
intergemeentelijke vereniging PONTES van 10 juni 2020, die er als volgt uit ziet:

1.

Algemene vergadering: verslag 18 december 2019 - goedkeuring

2.

Financiën: balans, resultatenrekening en jaarverslag over het boekjaar 2019 - goedkeuring

3.

Financiën: verslag van de bedrijfsrevisor-commissaris over de jaarrekening 2019 - aktename

4.

Financiën: verdeling van het batig saldo van de resultatenrekening 2019 - 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 10 juni 2020 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 25 juni 2020. Vaststellen mandaat
gemeentelijke afgevaardigde.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 ('DLB') en in het bijzonder op art. 40
inzake de bevoegdheid van de gemeenteraad en inzake de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van de dienstverlenende vereniging Cipal (hierna
kortweg 'Cipal');
Gelet op de statuten van Cipal;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26 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 25 juni 2020 met de volgende
agendapunten:
1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers
2. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de enkelvoudige
jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2019
3. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2019, afgesloten
op 31 december 2019

4. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de geconsolideerde
jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2019
5. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2019,
afgesloten op 31 december 2019
6. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris voor de
uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2019
7. Vervanging bestuurder
8. Wijziging maatschappelijke zetel
9. 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 16 stemmen voor (Smets Benny, Sels Frank, Mensch Jurgen, Van Hove Ils, Gielis Tine, Broeckx
Gerda, Moons Raf, Nysmans Bob, Vanbel Felix, Devoghel Nele, Lintermans Hanne, Van de Weyer
Theo, Baumans Bart, Hoes Stefaan, De Rop Ingrid, Van Meijvis Louis) en 8 onthoudingen
(Mondelaers Paul, Laermans Richard, Vankrunkelsven Willem, Williams Anja, Daems Leander,
Janssens Caroline, Vermeulen Niels, Helsen Jeroen).
Artikel 1
Op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota worden de agendapunten van de
Algemene Vergadering van Cipal van 25 juni 2020 goedgekeurd.
Artikel 2
De vertegenwoordiger van de gemeente de heer Stefaan Hoes wordt gemandateerd om op de
Algemene Vergadering van Cipal van 25 juni 2020 te handelen en te beslissen conform dit besluit.
Indien deze Algemene Vergadering niet geldig zou kunnen beraadslagen of indien deze Algemene
Vergadering om welke reden dan ook zou worden verdaagd, dan blijft de vertegenwoordiger van de
gemeente gemachtigd om deel te nemen aan elke volgende vergadering met dezelfde agenda.
Artikel 3
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van onderhavig besluit en
in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan Cipal.

29.04

IOK. Uitnodiging voor de algemene vergadering van 30 juni 2020. Goedkeuring
agenda. Vaststellen mandaat gemeentelijke afgevaardigde.

BESCHRIJVING

Aanleiding en Feitelijke context
Gelet op de statuten van IOK;
Overwegende dat de agenda van de algemene vergadering van 30 juni 2020 volgende agendapunten
bevat:
1.
2.
3.
4.
5.

Goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2019
Verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar 2019
Resultaatsbestemming 2019
Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2019, afgesloten per 31 december 2019
Kwijting te geven afzonderlijk aan de bestuurders en commissaris-revisor over de uitoefening
van hun mandaat in 2019
6. Varia
Overwegende dat de raad kennis neemt van de uitnodiging met toelichtende nota (als bijlage) d.d.
11 mei 2020 ter voorbereiding van de algemene vergadering IOK van
30 juni 2020;
Overwegende dat de raad kennis neemt van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar
2019;
Overwegende dat de raad kennis neemt van de jaarrekening over het boekjaar 2019, houdende de
balans, de resultatenrekening en het voorstel van bestemming van het resultaat evenals de ter zake
vereiste wettelijke toelichtingen;
Overwegende dat de raad kennis neemt van het verslag van de commissaris-revisor;
Overwegende dat goedkeuring kan worden gegeven aan het jaarverslag, de jaarrekening met inbegrip
van de resultaatsbestemming die het voorwerp uitmaken van de klassieke jaarvergadering;
Overwegende dat om die reden kwijting kan worden gegeven afzonderlijk aan de bestuurders en de
commissaris-revisor voor de uitoefening van hun mandaat in 2019;
JURIDISCH KADER
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur;
BESLUIT
Met 16 stemmen voor (Smets Benny, Sels Frank, Mensch Jurgen, Van Hove Ils, Gielis Tine, Broeckx
Gerda, Moons Raf, Nysmans Bob, Vanbel Felix, Devoghel Nele, Lintermans Hanne, Van de Weyer
Theo, Baumans Bart, Hoes Stefaan, De Rop Ingrid, Van Meijvis Louis) en 8 onthoudingen
(Mondelaers Paul, Laermans Richard, Vankrunkelsven Willem, Williams Anja, Daems Leander,
Janssens Caroline, Vermeulen Niels, Helsen Jeroen).
Artikel 1
Goedkeuring te verlenen aan het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2019.

Artikel 2
Goedkeuring te verlenen aan de jaarrekening over het boekjaar 2019, afgesloten per 31 december
20198, houdende de balans, de resultatenrekening en het voorstel van bestemming van het resultaat
evenals de ter zake vereiste wettelijke toelichtingen.
Artikel 3
Goedkeuring te verlenen aan de kwijting, afzonderlijk aan de bestuurders en de commissaris-revisor
voor de uitoefening van hun mandaat in 2019.
Artikel 4
Bovenstaande besluitvorming bepaalt het mandaat van de volmachtdrager de heer Bart Baumans van
de algemene vergadering.

29.05

IOK Afvalbeheer. Uitnodiging voor de algemene vergadering van 30 juni 2020.
Goedkeuring agenda. Vaststellen mandaat gemeentelijke afgevaardigde.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
Gelet op de statuten van IOK Afvalbeheer;
Overwegende dat de agenda van de algemene vergadering van 30 juni 2020 volgende agendapunten
bevat:
1.
2.
3.
4.
5.

Goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2019
Verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar 2019
Resultaatsbestemming 2019
Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2019, afgesloten per 31 december 2019
Kwijting te geven afzonderlijk aan de bestuurders en commissaris-revisor over de uitoefening
van hun mandaat in 2019
6. Varia
Overwegende dat de gemeenteraad kennis neemt van de uitnodiging met toelichtende nota (als
bijlage) d.d. 11 mei 2020 ter voorbereiding van de algemene vergadering IOK Afvalbeheer van
30 juni 2020;
Overwegende dat de gemeenteraad kennis neemt van het verslag van de raad van bestuur over het
boekjaar 2019;
Overwegende dat de gemeenteraad kennis neemt van de jaarrekening over het boekjaar 2019,
houdende de balans, de resultatenrekening en het voorstel van bestemming van het resultaat evenals
de ter zake vereiste wettelijke toelichtingen;
Overwegende dat de gemeenteraad kennis neemt van het verslag van de commissaris-revisor;

Overwegende dat goedkeuring kan worden gegeven aan het jaarverslag, de jaarrekening met inbegrip
van de resultaatsbestemming die het voorwerp uitmaken van de klassieke jaarvergadering;
Overwegende dat om die reden kwijting kan worden gegeven afzonderlijk aan de bestuurders en de
commissaris-revisor voor de uitoefening van hun mandaat in 2019;
JURIDISCH KADER
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur;
BESLUIT
Met 16 stemmen voor (Smets Benny, Sels Frank, Mensch Jurgen, Van Hove Ils, Gielis Tine, Broeckx
Gerda, Moons Raf, Nysmans Bob, Vanbel Felix, Devoghel Nele, Lintermans Hanne, Van de Weyer
Theo, Baumans Bart, Hoes Stefaan, De Rop Ingrid, Van Meijvis Louis) en 8 onthoudingen
(Mondelaers Paul, Laermans Richard, Vankrunkelsven Willem, Williams Anja, Daems Leander,
Janssens Caroline, Vermeulen Niels, Helsen Jeroen).
Artikel 1
Goedkeuring te verlenen aan het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2019.
Artikel 2
Goedkeuring te verlenen aan de jaarrekening over het boekjaar 2019, afgesloten per 31 december
2019, houdende de balans, de resultatenrekening en het voorstel van bestemming van het resultaat
evenals de ter zake vereiste wettelijke toelichtingen.
Artikel 3
Goedkeuring te verlenen aan de kwijting, afzonderlijk aan de bestuurders en de commissaris-revisor
voor de uitoefening van hun mandaat in 2019.
Artikel 4
Bovenstaande besluitvorming bepaalt het mandaat van de volmachtdrager de heer Bart Baumans van
de algemene vergadering.

30.00.a

Mondelinge vraag (Richard Laermans): Zichtbaar maken verkeersborden.

BESCHRIJVING
Raadslid Richard Laermans heeft een vraag over het vrijmaken van verkeersborden. Op sommige
plaatsen zijn die slecht zichtbaar door takken die ervoor hangen. Als voorbeeld wordt Langedijk
aangehaald.
Dit agendapunt geeft verder geen aanleiding tot een beslissing.

30.00.b

Mondelinge vraag (Richard Laermans): Gemeenschappelijke Sociale Dienst
Gemeente/OCMW.

BESCHRIJVING
Raadslid Richard Laermans heeft een vraag over de GSD van de gemeente. Werknemers krijgen voor
sommige zaken een premie en dat geldt waarschijnlijk ook voor mensen die gepensioneerd zijn. Klopt
dat? Wat kost de GSD voor de gemeente? Het raadslid heeft gehoord dat de GSD ook tussenkomt
voor tandimplantaten. Het raadslid vraagt uitleg.
De voorzitter antwoordt dat de vragen zijn genoteerd. Binnen de gepaste tijden wordt een antwoord
gegeven.
Dit agendapunt geeft verder geen aanleiding tot een beslissing.

30.00.c

Mondelinge vraag (Willem Vankrunkelsven): Looproute in Laakdal.

BESCHRIJVING
Raadslid Willem Vankrunkelsven vraagt aan schepen Benny Smets of er nog enige beweging is
geweest inzake het voorstel om de looproute in Laakdal te promoten.
Schepen Benny Smets antwoordt dat mensen van de sportdienst de route hebben
afgefietst. Ondertussen hebben ze ook een paar lussen erbij gemaakt, zodat men in elke
deelgemeente een toertje kan maken van 7-8 km. De promotie moet echter nog gebeuren. In het
volgende Laakdal Leeft wordt hieraan aandacht geschonken.
Dit agendapunt geeft verder geen aanleiding tot een beslissing.

31.00.a

Interpellatie: Fietsstraten.

BESCHRIJVING
Raadslid Paul Mondelaers stelt dat onlangs de milieudienst inwoners heeft opgeroepen om deel te
nemen aan het project Straatvinken. Dat is een onderzoek naar verkeersleefbaarheid. Op een
vijftiental plaatsen zijn verschillende vervoersmiddelen geteld waaruit blijkt dat we in Laakdal toch
vooral van 'automobiliteit' mogen spreken. Groen vraagt om meer ruimte vrij te maken voor fietsers en
voetgangers. Er is een actie van het middenveld, genoemd Verover de Ruimte en Groen wil zich
volledig daarachter scharen. Een van de middelen om die ruimte te veroveren is het middel van de
fietsstraten. Dat kan zonder een groot budget. Het raadslid wil niet langer wachten totdat men ergens
kan aansluiten op een fietssnelweg, maar dit al op korte termijn doen. Men kan zich immers niet
beperken tot één fietsstraat in Veerle op vier jaar. Het raadslid vraagt naar de mening van schepen
Frank Sels. Andere fracties kunnen zich hierbij echter ook aansluiten.
Schepen Frank Sels dankt raadslid Paul Mondelaers voor het pleidooi voor fietsstraten in Laakdal. De
schepen is hiervan ook een enthousiast supporter. Voor de schepen heeft het woordje ‘snel’
verschillende betekenissen. De gemeente wil echter ook graag snel te werk gaan en doet dat ook.
Deze ambitie staat ook in het bestuursakkoord met dertien of veertien prioriteiten. De bedoeling is om
een fietsstraat aan te leggen van Veerle tot Klein-Vorst. Deze maand – als alles meezit – zal gestart

worden met de asfaltering in Eindhout in De Beemden en wordt aansluitend daarvan een fietsstraat
gemaakt. Er zullen nog meer fietsstraten volgen, maar dit wordt wel gecombineerd met openbare
werken. Verder zijn ook al heel veel gelden voor voetgangers en voetpaden voorzien. De ruimte wordt
dus terug veroverd.
Dit agendapunt geeft verder geen aanleiding tot een beslissing.

De voorzitter verklaart de zitting geheven om 22:45 uur.
Algemeen directeur

Voorzitter

Jerry Verspreet

Ils Van Hove

