NOTULEN VAN DE ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2019

Aanwezig:

Ils Van Hove - Voorzitter
Tine Gielis - Burgemeester
Benny Smets - Schepen
Frank Sels - Schepen
Gerda Broeckx - Schepen
Jurgen Mensch - Schepen
Raf Moons - Schepen
Anja Williams - Raadslid
Louis Van Meijvis - Raadslid
Bart Baumans - Raadslid
Caroline Janssens - Raadslid
Richard Laermans - Raadslid
Felix Vanbel - Raadslid
Hanne Lintermans - Raadslid
Ingrid De Rop - Raadslid
Jeroen Helsen - Raadslid
Leander Daems - Raadslid
Nele Devoghel - Raadslid
Niels Vermeulen - Raadslid
Paul Mondelaers - Raadslid
Stefaan Hoes - Raadslid
Theo Van de Weyer - Raadslid
Bob Nysmans - Raadslid
Willem Vankrunkelsven - Raadslid
Jerry Verspreet - Algemeen directeur

Verontschuldigd:
Afwezig:

Lien Van Thielen - Raadslid

DE GEMEENTERAAD VAN LAAKDAL
De voorzitter verklaar de zitting geopend om 20.00 uur.

01.01

Notulen voorgaande zitting.

BESLUIT
De notulen van 22 januari 2019 worden goedgekeurd met 13 stemmen voor (Smets Benny, Sels
Frank, Mensch Jurgen, Moons Raf, Gielis Tine, Broeckx Gerda, Van Hove Ils, Vanbel Felix, Devoghel
Nele, Lintermans Hanne, Van de Weyer Theo, Baumans Bart, Hoes Stefaan) en 8 onthoudingen
(Mondelaers Paul, Vankrunkelsven Willem, De Rop Ingrid, Williams Anja, Daems Leander, Janssens
Caroline, Vermeulen Niels, Helsen Jeroen).

01.02

Kennisname van het ontslag van een raadslid - Annicq DE NEVE.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
Bij schrijven van 29 januari 2019 heeft raadslid Annicq De Neve haar ontslag ingediend als gemeenteen OCMW raadslid.
Argumentatie

Het ontslag wordt definitief door het loutere feit van ontvangst door de voorzitter van de
gemeenteraad. In principe moet er niet op formele wijze kennis genomen worden van het ontslag of
hoeft dit niet geakteerd te worden door de gemeenteraad. Het lijkt echter opportuun dit mee te delen
aan de gemeenteraad.
JURIDISCH KADER
Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.
BESLUIT
Enig artikel
De gemeenteraad neemt kennis van het ontslag van raadslid Annicq De Neve, ingediend bij schrijven
van 29 januari 2019.

01.03

Kennisname van het ontslag van een raadslid - An HELSEN.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
Bij schrijven van 30 januari 2019 heeft An Helsen haar ontslag ingediend als gemeente- en OCMW
raadslid.
Argumentatie
Het ontslag wordt definitief door het loutere feit van ontvangst door de voorzitter van de
gemeenteraad. In principe moet er niet op formele wijze kennis genomen worden van het ontslag of
hoeft dit niet geakteerd te worden door de gemeenteraad. Het lijkt echter opportuun dit mee te delen
aan de gemeenteraad.
JURIDISCH KADER
Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.
BESLUIT
Enig artikel
De gemeenteraad neemt kennis van het ontslag van An Helsen als raadslid, ingediend bij schrijven
van 30 januari 2019.

01.04

Kennisname van het ontslag van een raadslid - Emily VERBEEK.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
Bij schrijven van 12 februari 2019 heeft Emily Verbeek haar ontslag ingediend als gemeente- en
OCMW raadslid.
Argumentatie
Het ontslag wordt definitief door het loutere feit van ontvangst door de voorzitter van de
gemeenteraad. In principe moet er niet op formele wijze kennis genomen worden van het ontslag of
hoeft dit niet geakteerd te worden door de gemeenteraad. Het lijkt echter opportuun dit mee te delen
aan de gemeenteraad.
JURIDISCH KADER
Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.
BESLUIT
Enig artikel
De gemeenteraad neemt kennis van het ontslag van Emily Verbeek als raadslid, ingediend bij
schrijven van 12 februari 2019.

01.05

Aanstelling en eedaflegging van een gemeenteraadslid - opvolger - Louis VAN
MEIJVIS.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
Bij schrijven van 29 januari 2019 heeft mevrouw Annicq DE NEVE haar ontslag ingediend als raadslid
van het Vlaams Belang.
Er dient zo snel mogelijk te worden overgegaan tot de aanstelling van een opvolger.
Argumentatie
Het ontslag is definitief van zodra de voorzitter van de gemeenteraad er kennis van heeft. Er moet niet
op formele wijze kennis van genomen worden en er is geen kennisneming door de raad verreist.
Het ontslagnemend raadslid wordt vervangen door de opvolger die wordt aangewezen
overeenkomstig artikel 169 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011. Uit het proces
verbaal van het gemeentelijk hoofdbureau van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018
blijkt dat de heer Louis VAN MEIJVIS de 2de opvolger is op lijst nr. 5 (Vlaams Belang). De 1ste
opvolgster (mevrouw Ingrid DE ROP) is reeds geïnstalleerd als raadslid.

Uit het onderzoek van de geloofsbrieven van de heer Louis VAN MEIJVIS blijkt dat hij voldoet aan de
verkiesbaarheidsvoorwaarden en dat er geen formele onverenigbaarheid bestaat in hoofde van
betrokkene. Hij kan aldus tot de eedaflegging worden toegelaten.
Opvolgers die als raadslid worden geïnstalleerd, na de installatievergadering, worden onderaan de
ranglijst bijgeschreven, volgens de datum van eedaflegging. Bij gelijktijdige
ambtsaanvaarding/eedaflegging wordt onder hen de voorrang bepaald naar het aantal bekomen
naamstemmen. Uit het PV van het hoofdbureau van de verkiezingen van 14 oktober 2018 blijkt dat
Louis VAN MEIJVIS 118 naamstemmen heeft bekomen.
De heer Louis VAN MEIJVIS wordt onmiddellijk ter zitting uitgenodigd en verzocht in de openbare
vergadering in handen van de voorzitter van de gemeenteraad de voorgeschreven eed af te leggen
als volgt:
'Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen'
JURIDISCH KADER
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.
Het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011, inzonderheid artikel 169.
Het proces verbaal van het gemeentelijk hoofdbureau van de gemeenteraadsverkiezingen van 14
oktober 2018.
BESLUIT
Artikel 1
De raad hecht goedkeuring aan de geloofsbrieven van de heer Louis VAN MEIJVIS.
Louis VAN MEIJVIS wordt tot gemeenteraadslid-titularis aangesteld en hij zal het mandaat van
mevrouw Annicq DE NEVE voleindigen.
Artikel 2
Betrokkene zal als 25ste en laatste voorkomen op de voorrangstabel van de raadsleden.
Artikel 3
Afschrift van dit besluit zal op de voorgeschreven manier worden overgemaakt aan de Vlaamse
regering.

01.06

Aanstelling en eedaflegging van een gemeenteraadslid - opvolger - Bob
NYSMANS.

BESCHRIJVING

Aanleiding en Feitelijke context
Bij schrijven van 30 januari 2019 heeft An HELSEN haar ontslag ingediens als raadslid van CD & V.
Er dient zo snel mogelijk te worden overgegaan tot de aanstelling van een opvolger.
Argumentatie
Het ontslag is definitief van zodra de voorzitter van de gemeenteraad er kennis van heeft. Er moet niet
op formele wijze kennis van genomen worden en er is geen kennisneming door de raad verreist.
Het ontslagnemend raadslid wordt vervangen door de opvolger die wordt aangewezen
overeenkomstig artikel 169 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011. Uit het proces
verbaal van het gemeentelijk hoofdbureau van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018
blijkt dat de heer Bob NYSMANS de 2de opvolger is op lijst nr. 3 (CD & V). De 1ste opvolger (de heer
Felix VANBEL) is reeds geïnstalleerd als raadslid.
Uit het onderzoek van de geloofsbrieven van de heer Bob NYSMANS blijkt dat hij voldoet aan de
verkiesbaarheidsvoorwaarden en dat er geen formele onverenigbaarheid bestaat in hoofde van
betrokkene. Hij kan aldus tot de eedaflegging worden toegelaten.
Opvolgers die als raadslid worden geïnstalleerd, na de installatievergadering, worden onderaan de
ranglijst bijgeschreven, volgens de datum van eedaflegging. Bij gelijktijdige
ambtsaanvaarding/eedaflegging wordt onder hen de voorrang bepaald naar het aantal bekomen
naamstemmen. Uit het PV van het hoofdbureau van de verkiezingen van 14 oktober 2018 blijkt
dat Bob NYSMANS 307 naamstemmen heeft bekomen.
De heer Bob NYSMANS wordt onmiddellijk ter zitting uitgenodigd en verzocht in de openbare
vergadering in handen van de voorzitter van de gemeenteraad de voorgeschreven eed af te leggen
als volgt:
'Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen'
JURIDISCH KADER
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.
Het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011, inzonderheid artikel 169.
Het proces verbaal van het gemeentelijk hoofdbureau van de gemeenteraadsverkiezingen van 14
oktober 2018.
BESLUIT
Artikel 1
De raad hecht goedkeuring aan de geloofsbrieven van de heer Bob NYSMANS.

Bob NYSMANS wordt tot gemeenteraadslid - titularis aangesteld en hij zal het mandaat van mevrouw
An HELSEN voleindigen.
Artikel 2
Betrokkene zal als 23ste voorkomen op de voorrangstabel van de raadsleden.
Artikel 3
Afschrift van dit besluit zal op de voorgeschreven manier worden overgemaakt aan de Vlaamse
regering.

01.07

Aanstelling en eedaflegging van een gemeenteraadslid - opvolger - Richard
LAERMANS.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
Bij schrijven van 12 februari 2019 heeft mevrouw Emily VERBEEK haar ontslag ingediend als raadslid
van het Stem! & Open Vld .
Er dient zo snel mogelijk te worden overgegaan tot de aanstelling van een opvolger.
Argumentatie
Het ontslag is definitief van zodra de voorzitter van de gemeenteraad er kennis van heeft. Er moet niet
op formele wijze kennis van genomen worden en er is geen kennisneming door de raad verreist.
Het ontslagnemend raadslid wordt vervangen door de opvolger die wordt aangewezen
overeenkomstig artikel 169 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011. Uit het proces
verbaal van het gemeentelijk hoofdbureau van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018
blijkt dat de heer Richard LAERMANS de 2de opvolger is op lijst nr. 7 (Stem! & Open Vld ).
Uit het onderzoek van de geloofsbrieven van de heer Richard Laermans blijkt dat hij voldoet aan de
verkiesbaarheidsvoorwaarden en dat er geen formele onverenigbaarheid bestaat in hoofde van
betrokkene. Hij kan aldus tot de eedaflegging worden toegelaten.
Opvolgers die als raadslid worden geïnstalleerd, na de installatievergadering, worden onderaan de
ranglijst bijgeschreven, volgens datum van ambtsaanvaarding/eedaflegging. Bij gelijktijdige
ambtsaanvaarding/eedaflegging wordt onder hen de voorrang bepaald naar het aantal bekomen
naamstemmen. Uit het PV van het hoofdbureau van de verkiezingen van 14 oktober 2018 blijkt dat
Richard LAERMANS 208 naamstemmen heeft bekomen.
De heer Richard LAERMANS wordt onmiddellijk ter zitting uitgenodigd en verzocht in de openbare
vergadering in handen van de voorzitter van de gemeenteraad de voorgeschreven eed af te leggen
als volgt:

'Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen'
JURIDISCH KADER
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.
Het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011, inzonderheid artikel 169.
Het proces verbaal van het gemeentelijk hoofdbureau van de gemeenteraadsverkiezingen van 14
oktober 2018.
BESLUIT
Artikel 1
De raad hecht goedkeuring aan de geloofsbrieven van de heer Richard LAERMANS.
Richard LAERMANS wordt tot gemeenteraadslid-titularis aangesteld en hij zal het mandaat van
mevrouw Emily VERBEEK voleindigen.
Artikel 2
Betrokkene zal als 24ste voorkomen op de voorrangstabel van de raadsleden.
Artikel 3
Afschrift van dit besluit zal op de voorgeschreven manier worden overgemaakt aan de Vlaamse
regering.

01.08

Kennisname van het ontslag van de voorzitter van de gemeenteraad - Raf MOONS.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
Bij schrijven van 31 januari 2019 heeft Raf Moons zijn ontslag ingediend als voorzitter van de
gemeente- en OCMW raad.
Argumentatie
Het ontslag is definitief van zodra de persoon die de voorzitter vervangt in toepassing van artikel 7 van
het decreet over het lokaal bestuur er kennis van genomen heeft. Bij opdracht van 31 januari 2019
heeft Raf Moons Tine Gielis aangeduid als zijn plaatsvervanger.
Het ontslag als voorzitter geldt voor gemeente- en OCMW raad.

Het lijkt echter opportuun om het ontslag mee te delen aan de gemeenteraad.
JURIDISCH KADER
Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.
BESLUIT
Enig artikel
De gemeenteraad neemt kennis van het ontslag van de heer Raf Moons als voorzitter van de
gemeenteraad, zoals meegedeeld bij schrijven van 31 januari 2019.

01.09

Verkiezing van de voorzitter van de gemeenteraad - Ils VAN HOVE.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
De heer Raf MOONS heeft bij schrijven van 31 januari 2019 zijn ontslag ingediend als voorzitter van
de gemeenteraad. Er dient aldus te worden overgegaan tot de verkiezing van een nieuwe voorzitter
van de gemeenteraad die tevens van rechtswege ook voorzitter van de OCMW raad is.
Argumentatie
Er werd een geldige gezamenlijke akte van voordracht op naam van Ils VAN HOVE overhandigd aan
de algemeen directeur op 12 februari 2019. De akte werd tijdig ingediend, zijnde 8 dagen voor de
vergadering van de gemeenteraad.
De voorzitter van de gemeenteraad heeft de akte onderzocht op de decretaal voorziene
ontvankelijkheidsvereisten en er wordt vastgesteld dat:
• de akte ondertekend is door meer dan de helft van de gemeenteraadsleden;
• de akte ondertekend is door een meerderheid van de gemeenteraadsleden die op dezelfde
lijst als de voorgedragen kandidaat zijn verkozen.
Aangezien de akte van voordracht ontvankelijk is, wordt de voorgedragen kandidaat verkozen
verklaard en dient er geen stemming plaats te vinden. De kandidaat-voorzitter heeft reeds de eed
afgelegd als gemeenteraadslid en moet geen specifieke eed als voorzitter nog afleggen.
JURIDISCH KADER
Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, inzonderheid artikel 7.
Omzendbrief KB / ABB 2018 /3 van 26 oktober betreffende de start van de lokale en provinciale
bestuursperiode.
BESLUIT

Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van de gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat voorzitter op naam van Ils VAN HOVE.
Artikel 2
De voorgedragen kandidaat - voorzitter, mevrouw Ils VAN HOVE, wordt verkozen verklaard tot
voorzitter van de gemeenteraad.
Artikel 3
De verkozen verklaarde kandidaat, mevrouw Ils VAN HOVE, neemt met onmiddellijke ingang het
voorzitterschap over voor de rest van de vergadering.

02.01

Kennisname correctie jaarrekening 2017 Welzijnszorg Kempen.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
Tijdens de zitting van 25/09/2018 nam de gemeenteraad van Laakdal kennis van de jaarrekening
2017 van Welzijnszorg Kempen.
Op basis van een opmerking van het Agentschap Binnenlands Bestuur werd een technische correctie
doorgevoerd aan deze jaarrekening 2017. Op 12/12/2018 keurde de algemene vergadering van
Welzijnszorg Kempen de gecorrigeerde jaarrekening 2017 goed.
Argumentatie
De gemeenteraad heeft de mogelijkheid zijn opmerkingen ter kennis te brengen van de
provinciegouverneur.
JURIDISCH KADER
• OCMW-decreet van 19 december 2008, zoals later gewijzigd;
FINANCIELE EN BELEIDSINFORMATIE
De technische correctie heeft geen invloed op het eindresultaat van Welzijnszorg Kempen.
BESLUIT
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van de gecorrigeerd jaarrekening boekjaar 2017 van Welzijnszorg
Kempen.

Artikel 2
De gemeenteraad formuleert geen opmerkingen.
Artikel 3
Dit besluit zal worden overgemaakt aan de gouverneur.

02.02

Kennisname budgetwijziging 2018 Welzijnszorg Kempen.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
De Algemene Vergadering van Welzijnszorg Kempen keurde in zitting van 12/12/2018 de
budgetwijziging 2018 volgens het stramien van de beheers- en beleidscyclus met eenparigheid van
stemmen goed. Op 07/02/2019 werd deze budgetwijziging bezorgd aan de gemeente Laakdal.
Argumentatie
Welzijnszorg Kempen is als Vereniging van OCMW’s onderworpen aan het OCMW-decreet.
Welzijnszorg Kempen volgt dezelfde regelgeving zoals deze ook geldt voor haar vennoten, de 27
OCMW’s van het arrondissement Turnhout.
Bijgevolg wordt de budgetwijziging voorgelegd aan de individuele gemeenteraden. De gemeenteraden
hebben een termijn van 50 dagen om dit punt te agenderen.
Het budget 2018, na wijziging, past binnen het laatst aangepaste meerjarenplan zodat hiervan alleen
kennis moet worden genomen.
JURIDISCH KADER
• Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen;
• OCMW-decreet van 19 december 2008, en latere wijzigingen;
• Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 omtrent beleids- en beheerscyclus
gemeenten, provincies en OCMW's, en latere wijzigingen;
• Statuten van Welzijnszorg Kempen;
BESLUIT
Enig artikel
De gemeenteraad neemt kennis van de budgetwijziging 2018 en toelichting van Welzijnszorg
Kempen.

02.03

Kennisname budget 2019 Welzijnszorg Kempen.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
De Algemene Vergadering van Welzijnszorg Kempen keurde in zitting van 12/12/2018 het budget
2019 volgens het stramien van de beheers- en beleidscyclus met eenparigheid van stemmen goed.
Op 07/02/2019 werd dit budget 2019 bezorgd aan de gemeente Laakdal.
Argumentatie
Welzijnszorg Kempen is als Vereniging van OCMW’s onderworpen aan het OCMW-decreet.
Welzijnszorg Kempen volgt dezelfde regelgeving zoals deze ook geldt voor haar vennoten, de 27
OCMW’s van het arrondissement Turnhout.
Bijgevolg wordt het budget voorgelegd aan de individuele gemeenteraden. De gemeenteraden
hebben een termijn van 50 dagen om dit punt te agenderen.
Het budget 2019 hoeft niet te passen binnen het laatst aangepaste meerjarenplan.
Er dient alleen kennis genomen te worden van budget 2019.
JURIDISCH KADER
• Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen;
• OCMW-decreet van 19 december 2008, en latere wijzigingen;
• Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 omtrent beleids- en beheerscyclus
gemeenten, provincies en OCMW's, en latere wijzigingen;
• Statuten van Welzijnszorg Kempen;
BESLUIT
Enig artikel
De gemeenteraad neemt kennis van het budget 2019 en toelichting van Welzijnszorg Kempen.

02.04

Verdeling toelage aan oudercomités-budget 2018.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
In het budget 2018 is onder budgetcode 6491200/AB/0879 een globaal krediet van 10.000 euro
ingeschreven als toelage aan de oudercomités van de verschillende lagere- en kleuterscholen van
Laakdal.

Argumentatie
In het verleden werd dit krediet verdeeld onder de oudercomités à rato van het aantal leerlingen
ingeschreven op 1 oktober en wonende te Laakdal, van de school of het gedeelte van een school dat
zij vertegenwoordigen.
BESLUIT
met 24 stemmen voor (Smets Benny, Sels Frank, Mensch Jurgen, Moons Raf, Gielis Tine, Broeckx
Gerda, Van Hove Ils, Nysmans Bob, Vanbel Felix, Devoghel Nele, Lintermans Hanne, Van de Weyer
Theo, Baumans Bart, Hoes Stefaan, Mondelaers Paul, Laermans Richard, Vankrunkelsven Willem, De
Rop Ingrid, Van Meijvis Louis, Daems Leander, Williams Anja, Janssens Caroline, Vermeulen Niels,
Helsen Jeroen).
Artikel 1
Het budget 2018, opgenomen onder budgetcodel 6491200/AB/0879, wordt verdeeld over de hieronder
vermelde oudercomités à rato van het aantal leerlingen, op 01 oktober 2018 wonende te Laakdal, van
de school of het gedeelte van een school dat zij vertegenwoordigen:
*Oudercomité VBS Groot-Vorst: 1.748,09 euro
*Ouderraad lagere school (onderbouw), Vrije Basisschool Meerlaar: 687,02 euro
*Ouderraad lagere school (bovenbouw), Vrije Basisschool Meerlaar : 648,85 euro
*Ouderraad kleuterschool, Vrije Basisschool Meerlaar: 709,92 euro
*VZW Oudercomité Spring, Gemeentelijke Basisschool Veerle: 1.549,62 euro
*Ouderraad De Wijngaard, VBS De Wijngaard: 1.671,76 euro
*Oudercomité De Wissel, BS GO Veerle: 931,30 euro
*Oudervereniging VAMO kleuters, gemeentelijke basisschool Eindhout: 633,59 euro
*Oudervereniging VAMO lager, gemeentelijke basisschool Eindhout: 1.419,85 euro
Artikel 2
Het College wordt gelast met de uitvoering van dit besluit.

02.05

Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar
domein.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context

De gemeente en de burgers worden voortdurend geconfronteerd met de plaatsing van en/of
onderhoud aan verschillende nutsvoorzieningen op gemeentelijk grondgebied.
Deze nutsvoorzieningen vergen werkzaamheden langs de gemeentelijke wegen en hebben aldus een
impact op het openbaar domein.
Op het vlak van het onderhoud en de herstellingen moeten er ook geregeld dringende werken
uitgevoerd worden die verband houden met de continuïteit van de dienstverlening en daarnaast zijn
er een aantal werken zoals aansluitingswerken, herstellingen en andere kleine onderhoudswerken die
omzeggens constant een impact hebben op het openbaar domein.
Het huidig retributiereglement dat op 23 februari 2016 door de gemeenteraad definitief
werd vastgesteld, vervalt per 31 december 2018.
JURIDISCH KADER
• Code voor Infrastructuur- en Nutswerken langs gemeentewegen, onderschreven door de
gemeenteraad van Laakdal op 25 april 2017. Deze code heeft tot doel een snelle en vlotte
uitvoering van de werken te bevorderen, teneinde de hinder en de duur van de werken tot een
minimum te herleiden. Hij werd opgemaakt door een overlegplatform bestaande uit een
delegatie van nutsbedrijven en een delegatie van de gemeenten. In 2017 werd deze code
geactualiseerd naar aanleiding van meer aandacht voor minder hinder, meer oog voor het
totaal concept en het gebruik van nieuwe e-instrumenten GIPOD, KLIP...
• Het nieuwe Decreet Lokaal Bestuur.
BESLUIT
met 15 stemmen voor (Smets Benny, Sels Frank, Mensch Jurgen, Moons Raf, Gielis Tine, Broeckx
Gerda, Van Hove Ils, Nysmans Bob, Vanbel Felix, Devoghel Nele, Lintermans Hanne, Van de Weyer
Theo, Baumans Bart, Hoes Stefaan, De Rop Ingrid), 1 tegen (Laermans Richard) en 8 onthoudingen
(Mondelaers Paul, Vankrunkelsven Willem, Van Meijvis Louis, Daems Leander, Williams
Anja, Janssens Caroline, Vermeulen Niels, Helsen Jeroen).
Artikel 1 - Algemeen
Er wordt aan de eigenaar van elke nuts-voor-ziening een retributie aangerekend op de gemeentelijke
dienstverlening en het gebruik van het ge-meen-telijk openbaar domein naar aanleiding van werken
aan permanente nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein, in uitvoering en met
toepassing van de Code voor Infrastructuur- en Nutswerken langs gemeen-te-we-gen.
Permanente nutsvoorzieningen zijn :
• alle installaties (zoals kabels, leidingen, buizen,…), inclusief hun aanhorigheden (zoals kabel-,
ver-deel-, aansluit-, e.a. kasten , palen, masten, toezichts-, verbindings-, e.a. putten…)
dienstig voor het transport van elektriciteit, gas, gasachtige producten, stoom, drink-, hemelen afvalwater, warm water, brandstof,
• telecommunicatie,
• radiodistributie en kabeltelevisie,
• de transmissie van enigerlei data, ongeacht of een privé-gebruiker al dan niet op die
installaties kan aangesloten worden,
• alle trein- en tramsporen die zich bevinden op de openbare weg worden eveneens aanzien als
nuts-voorzieningen.

De retributie is niet verschuldigd indien de werken worden uitgevoerd samen met of onmiddellijk
voor-af-gaand aan wegen- of rioleringswerken uitgevoerd door de gemeente of indien het werken zijn
die uitgevoerd worden op verzoek van de gemeente.
Onderhavig retributiereglement gaat in vanaf 01 januari 2019 voor een termijn eindigend op
31 de-cember 2019.
Artikel 2 - Retributie naar aanleiding van sleufwerken
De retributie naar aanleiding van sleufwerken is verschuldigd per dag en per lopende meter
open-lig-gende sleuflengte voor alle sleufwerken. Zij bedraagt voor werken in rijwegen 2,17 euro, voor
werken in voet-paden 1,63 euro en voor werken in aardewegen 0,98 euro.
Wanneer in dezelfde sleuf gelijktijdig werken uitgevoerd worden voor twee of meer
nutsvoor-zie-nin-gen bedraagt voormelde retributie voor de eigenaar van elke nutsvoorziening 60 %
van hoger-ver-meld(e) bedrag(en).
Een begonnen dag geldt voor een volledige dag.
Elk deel van een lopende meter wordt als een volledige lopende meter in rekening gebracht.
Artikel 3 - Retributie voor dringende werken, aansluitingswerken, herstellingen, kleine
onder----houdswerken en ter compensatie van diverse heffingen en belastingen
Voor de hinder veroorzaakt door de dringende werken, aan-sluitingswerken, herstellingen en kleine
onder---houdswerken met een sleufoppervlakte van maxi-mum 3 m², wordt per kalenderjaar een
retributie geheven van 1,09 euro per op het grond-gebied van de gemeente aanwezig
aansluitingspunt.
Ter compensatie van diverse heffingen en belastingen in hoofde van zowel de distributienetbeheerder
als haar werkmaatschappij wordt een retributie voorzien van 0,54 euro per aanwezig aansluitingspunt
op het grondgebied van de gemeente.
Deze retributies zijn verschuldigd vóór het einde van ieder jaar. In dit kader doet iedere
nutsmaatschappij vóór 15 december van ieder jaar opgave van het aantal aansluitings-punten op het
grondgebied van de gemeente.
Artikel 4 – Inning
De retributie dient te worden betaald binnen de 30 kalenderdagen na toezending van de facturen.
Artikel 5 – Definitief karakter
Van dit retributiereglement wordt melding gemaakt bij de toezichthoudende overheid overeenkomstig
artikel 330 van het Decreet Lokaal Bestuur.
Het retributiereglement wordt overeenkomstig artikel 286, 287 en 288 van het Decreet Lokaal Bestuur
afgekondigd en bekendgemaakt.

02.05.a

Opheffing belastingreglement op kampeerterreinen.

BESLUIT
Raadslid Paul Mondelaers constateert dat de financieel directeur heeft bevestigd dat er één
belastingplichtige is. De laatste aangifte dateert van 15 juli 2008 en er is geen officiële herroeping van
de aangifte meer gebeurd tot nu toe. In 2013 is de exploitatievergunning van het kampeerterrein
geschorst en er vindt geen uitbating meer plaats. Ook zijn er geen plannen meer voor een herstart. In
een brief van 4 februari jl. vraagt de eigenaar om herroeping van de aangifte. Schepen
Jurgen Mensch meldt dat het belastingreglement in het kader van de meerjarenplanning wordt
heroverwogen. Het reglement meldt niet dat het een vergund of erkend of toeristisch kampeerterrein
betreft, dus de vraag is niet ter zake doende. Hij heeft de brief van 4 februari waarvan sprake nog niet
ontvangen. Raadslid Paul Mondelaers meent dat zonder vergunningplicht iedereen met een
kleinschalig of particulier kampeerterrein belastingplichtig is en dat kan niet de bedoeling
zijn. Schepen Jurgen Mensch stelt voor de analyse van alle belastingreglementen af te wachten. De
brief van 4 februari zal zo snel mogelijk behandeld worden. Raadslid Richard Laermans meldt dat als
er geen vergunning wordt verleend, er ook geen belasting kan worden geheven. Raadslid
Paul Mondelaers verzoekt om een stemming over zijn voorstel om het belastingreglement op
kampeerterreinen met onmiddellijke ingang op te heffen.
De voorzitter legt dit ter stemming voor.
Met 8 stemmen voor (Mondelaers Paul, Laermans Richard, Vankrunkelsven Willem, Daems Leander,
Williams Anja, Janssens Caroline, Vermeulen Niels, Helsen Jeroen), 14 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) en 2
onthoudingen (De Rop Ingrid, Van Meijvis Louis) wordt het voostel verworpen.

03.01

Goedkeuring Jaarverslag 2018 Interlokale Vereniging 'Intergemeentelijk
Archiefbeheer'.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
Artikel 13 van de statuten bepaalt dat het Beheerscomité het jaarrapport van de interlokale vereniging
moet goedkeuren. Het rapport dient eveneens door de gemeenteraad goedgekeurd te worden.
JURIDISCH KADER
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, gelet inzonderheid op artikel 196;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 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';
Gelet op het voorliggende Jaarverslag 2018 van de Interlokale Vereniging ‘Intergemeentelijk
Archiefbeheer’;
Gelet inzonderheid op artikel 13 van bovengenoemde statuten waarin wordt gestipuleerd dat het
(eind)rapport in december aan de gemeenteraden ter goedkeuring zal worden voorgelegd;
Gelet op de goedkeuring van dit Jaarverslag 2018 in het Beheerscomité van 14 november 2018.
BESLUIT
met 14 stemmen voor (Smets Benny, Sels Frank, Mensch Jurgen, Van Hove Ils, Gielis Tine, Broeckx
Gerda, Moons Raf, Nysmans Bob, Vanbel Felix, Devoghel Nele, Lintermans Hanne, Van de Weyer
Theo, Baumans Bart, Hoes Stefaan) en 10 onthoudingen(Mondelaers Paul, Laermans
Richard, Vankrunkelsven Willem, Daems Leander, Williams Anja, Janssens Caroline, Vermeulen
Niels, Helsen Jeroen, De Rop Ingrid, Van Meijvis Louis).
Artikel 1
De gemeenteraad keurt het Jaarverslag 2018 van de Interlokale Vereniging ‘Intergemeentelijk
Archiefbeheer’ goed.
Artikel 2
Afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de deelnemende gemeenten van de vereniging.

03.02

Goedkeuring concessie tot uitbating van ontmoetingsplaats ' oud-gemeentehuis
Eindhout', Eindhoutdorp 13 te Laakdal.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
Het oud-gemeentehuis van Eindhout staat sinds 2014 te koop.
Gezien er zich tot op heden geen kandidaat-koper heeft aangeboden is een herbestemming van het
waardevolle gebouw aangewezen.
Omwille van de centrale ligging in de dorpskern van Eindhout wordt voorgesteld om het uit te bouwen
tot een ontmoetingsplaats met een uitbating onder de vorm van een 'concessie openbare dienst'.
De raad wordt voorgesteld de voorgelegde concessievoorwaarden, het inschrijvingsformulier en het
ontwerp van concessieovereenkomst goed te keuren.
Argumentatie

Overwegende dat de gemeente Laakdal eigenaar is van een gebouw gelegen in de deelgemeente
Eindhout, Eindhoutdorp 13, gekend onder ' oud-gemeentehuis Eindhout';
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 23/9/2014 tot de publieke verkoop van een perceel
grond en gebouw ' oud-gemeentehuis Eindhout', gelegen Eindhoutdorp 13;
Overwegende dat in voormeld raadsbesluit d.d.23/9/2014 het bedoelde gebouw werd gedesaffecteerd
waardoor het zijn publieke bestemming verloor;
Overwegende dat de intentie tot een verkoop, ondanks de begeleiding door FED-net, tot op heden
geen resultaat heeft gehad;
Overwegende dat het gebouw in kwestie centraal is gelegen binnen de woonkern van het deeldorp
Eindhout en het zou getuigen van een onbehoorlijk bestuur indien het niet wordt benut;
Overwegende dat de gemeente Laakdal het versterken van een gemeenschapsgevoel als doel heeft
gesteld en het bedoelde pand kan dienstig zijn als ontmoetingsruimte voor mensen uit verschillende
milieus, gezindten en culturen binnen de gemeente;
Overwegende dat, binnen het kader van een behoorlijk bestuur, de uitbating van deze
ontmoetingsplaats het meest optimaal kan gebeuren via een 'concessie openbare dienst' binnen de
regels van het Administratief recht;
Overwegende dat hierbij een aantal voorwaarden dienen te worden vast gesteld;
Overwegende dat de 'concessie openbare dienst' als rechtsvorm niet onder de toepassing valt van de
wetgeving op de overheidsopdrachten;
Overwegende dat echter voldoende relevante rechtspraak bestaat die stelt dat de toepassing van de
principes van de benuttigingsgelijkheid, de transparantie en de mededinging moet
spelen;Overwegende dat het daarom opportuun is in de concessievoorwaarden regels vast te leggen
teneinde in alle neutraliteit en objectiviteit de uitbating te kunnen toewijzen aan de meest geschikte
kandidaat;
Overwegende het voorliggende ontwerp van bestek en concessievoorwaarden met betrekking tot de
uitbating van een ontmoetingsplaats, Eindhoutdorp 13 te Laakdal;
Gelet op een schattingsverslag, opgemaakt op 4/3/2017 door landmeter Jan Celen, met onder meer
de vermelding van de huurwaarde van het betreffende gebouw;
Overwegende dat het gebouw, Eindhoutdorp 13, opnieuw een publieke bestemming krijgt
aangemeten en het derhalve opnieuw in het publieke domein dient te worden opgenomen;
JURIDISCH KADER
Decreet Lokaal Bestuur - Administratief recht.
FINANCIELE EN BELEIDSINFORMATIE
Inkomsten: een concessievergoeding van minimum 1.100 €/maand.

BESLUIT
met 17 stemmen voor (Smets Benny, Sels Frank, Mensch Jurgen, Van Hove Ils, Gielis Tine, Broeckx
Gerda, Moons Raf, Nysmans Bob, Vanbel Felix, Devoghel Nele, Lintermans Hanne, Van de Weyer
Theo, Baumans Bart, Hoes Stefaan, Mondelaers Paul, De Rop Ingrid, Van Meijvis Louis), 1
tegen (Daems Leander) en 6 onthoudingen (Laermans Richard, Vankrunkelsven Willem, Williams
Anja, Janssens Caroline, Vermeulen Niels, Helsen Jeroen).
Artikel 1
De raadsbeslissing d.d.23/9/2014, houdende de publieke verkoop van een perceel grond en gebouw,
gelegen Eindhoutdorp 13 te Laakdal ( oud-gemeentehuis Eindhout) op te heffen met ingang van
heden.
Artikel 2
Het gebouw, eigendom van de gemeente Laakdal en gelegen Eindhoutdorp 13 te Laakdal, gekend als
het 'oud-gemeentehuis van Eindhout' een publieke bestemming als ontmoetingsplaats te geven en het
dan ook terug op te nemen in het voor publiek toegankelijke openbare domein van de gemeente
Laakdal.
Artikel 3
De voorgelegde concessievoorwaarden, inclusief het inschrijvingsformulier en de
concessieovereenkomst, betreffende de uitbating van ontmoetingsruimte 'oud-gemeentehuis Eindhout'
te Laakdal, Eindhoutdorp 13, goed te keuren.

03.03

Beslissing tot aanvaarding van een eenzijdige belofte tot aankoop van een
restperceel grond langs Verboekt, sectie C, deel van 1007/02.

BESCHRIJVING
Kerkfabriek St.Niklaas te Laakdal is eigenaar van een perceel grond langs Verboekt, kadastraal
gekend onder Laakdal, afdeling 4, sectie C 1007B. Dit perceel heeft een oppervalkte van 3105 m² en
is gelegen in een woongebied.
Een strook grond, horende tot het publieke privaatdomein van de gemeente Laakdal, sectie C,
1007/02, vormt een obstakel tot de bereikbaarheid naar de wegenis Verboekt voor dit achterliggend
perceel van de kerkfabriek St.Niklaas.
Regel is dat grond in een woonzone slechts voor bebouwing in aanmerking komt indien de
bereikbaarheid via een openbare wegenis kan worden gegarandeerd.
In overwegende nemende dat de bedoelde grondstrook, die wel eigendom is van de gemeente
Laakdal maar slechts een geringe oppervlakte en geen publieke functie heeft, enkel van nut kan zijn
voor de achterliggende grondeigenaar.

Om een onduidelijke juridische toestand, wat betreft de mogelijkheid tot het realiseren van een
verkaveling op het achterliggende perceel 1007B, uit te klaren wordt voorgesteld om een deel van de
voorliggende grondstrook te koop aan te bieden aan de Kerkfabriek.
Overwegende dat deze voorliggende strook grond, groot 179 m² en aangeduid als lot 1 op een
meetplan dat werd opgemaakt door landmeter Luc Bisschops op 21/9/2017, hoort tot het privatief
openbaar domein van de gemeente Laakdal.
Gelet op een schattingsverslag dat werd opgemaakt door landmeter Luc Bisschops te Geel op
10/10/2017 en waarbij de koopwaarde van het bedoelde restperceel wordt geschat op 160 euro/m²;
Gelet op het ontwerp van koopakte door notaris Marc Demaeght te Laakdal en de voorgelegde
administratie stukken die hebben geleid tot de opmaak er van.
Gelet op de door Kerkfabriek St.Niklaas, als eigenaar van het achterliggende perceel, op 6/9/2018
ondertekende eenzijdige belofte tot aankoop;
JURIDISCH KADER
Decreet Lokaal Bestuur - Burgerlijk recht.
BESLUIT
met 20 stemmen voor (Smets Benny, Sels Frank, Mensch Jurgen, Van Hove Ils, Gielis Tine, Broeckx
Gerda, Moons Raf, Nysmans Bob, Vanbel Felix, Devoghel Nele, Lintermans Hanne, Van de Weyer
Theo, Baumans Bart, Hoes Stefaan, Mondelaers Paul, Daems Leander, Williams Anja, Janssens
Caroline, Vermeulen Niels, Helsen Jeroen) en 4 onthoudingen (Laermans Richard, Vankrunkelsven
Willem, De Rop Ingrid, Van Meijvis Louis).
Artikel 1
De eenzijdige belofte tot aankoop, door Kerkfabriek St.Niklaas op 6/9/2018 ondertekend, ter
verwerving van een perceel grond, gelegen te Laakdal, Verboekt, 4° afdeling, Vorst, sectie C, deel van
1007/02 , met een grootte van 179 m², zoals weergegeven als lot 1 op een meetplan dat werd
opgemaakt op 21/09/2017 door landmeter Luc Bisschops, aan de koopwaarde zoals vast gesteld door
landmeter Luc Bisschops d.d.10/10/2017 van 160 € per m² of 28.640 € voor het ganse perceel, te
aanvaarden en aldus de verkoop definitief goed te keuren.
Artikel 2
Het door notaris Marc Demaeght uit Laakdal opgemaakte en aan de raad voorgelegde ontwerp van
akte goed te keuren.
Artikel 3
Het schepencollege te machtigen tot de verdere uitvoering van de verkoopprocedure.

03.03.a

Stand van zaken verkiezingen politieraad 03/01/2019.

BESLUIT
Raadslid Willem Vankrunkelsven meldt dat de stemming voor de politieraad goed is verlopen, maar
dat geldt niet voor de toekenning van de mandaten. De provincie heeft daarom besloten om die
stemming ongeldig te verklaren. Wat zijn de argumenten van de provincie en hoe is de communicatie
met de gemeente verlopen? Waarom kunnen niet alle documenten worden ingezien op het gewenste
moment? Burgemeester Tine Gielis antwoordt dat er door een fractie van de gemeenteraad een
klacht is ingediend en op basis daarvan is de volledige stemming ongeldig verklaard. Afgewacht moet
worden of er beroep wordt ingesteld door de betreffende fractie. In het huishoudelijk reglement staan
de regels opgenomen omtrent de beschikbaarheid van documenten. Vragen van een raadslid worden
eerst door het college beoordeeld. Raadslid Jeroen Helsen is van mening dat het huishoudelijk
reglement niet van toepassing is op deze situatie. Het college heeft niet het recht om het raadslid
zeven dagen te laten wachten en het college het besluit te laten nemen. Elk raadslid mag elk
document inzien en de secretaris beoordeelt of het wel of niet voor een raadslid bestemd is. In dit
geval gaat het waarschijnlijk om een openbaar document. Burgemeester Tine Gielis benadrukt dat er
inzake de klacht geen officiële briefwisseling is geweest tussen de provincie en het schepencollege.
De vraag om inzage zal door het college behandeld worden.

03.03.b

Pleegzorgvriendelijke gemeente.

BESLUIT
Raadslid Caroline Janssens constateert dat de vraag naar pleeggezinnen enorm groot is. Momenteel
is er een tekort van 600 pleegouders in Vlaanderen. Elke gemeente kan zich kandidaat stellen als
pleegzorggemeente om samen met pleegzorg Vlaanderen een duurzame samenwerking aan te gaan
om pleegzorg te promoten en mensen te informeren. Laakdal heeft hier nooit op ingetekend. Het
college wordt verzocht hier nu toe over te gaan. Burgemeester Tine Gielis draagt het initiatief een
warm hart toe en het college heeft zich inmiddels principieel akkoord verklaard om in te tekenen. Wel
is meer context gevraagd over het gebruik van communicatiekanalen en infrastructuur voor overleg
met potentiële pleegouders.
Raadslid Caroline Janssens verzoekt om een stemming over haar voorstel om Laakdal te registreren
als pleegzorgvriendelijke gemeente en om samen met Pleegzorg Vlaanderen een actieplan op te
stellen.
Met 23 stemmen voor (Smets Benny, Sels Frank, Mensch Jurgen, Van Hove Ils, Gielis Tine, Broeckx
Gerda, Moons Raf, Nysmans Bob, Vanbel Felix, Devoghel Nele, Lintermans Hanne, Van de Weyer
Theo, Baumans Bart, Hoes Stefaan, Mondelaers Paul, Daems Leander, Williams Anja, Janssens
Caroline, Vermeulen Niels, Helsen Jeroen, Laermans Richard, Vankrunkelsven Willem, Van Meijvis
Louis) en 1 onthouding (De Rop Ingrid) wordt dit voorstel aangenomen.

07.00.a

Schooltje Veerle-Heide.

BESLUIT
Raadslid Anja Williams heeft signalen over problemen aangaande het schooltje op de
Heide ontvangen. Wat is de stand van zaken? Burgemeester Tine Gielis citeert de tekst over dit
onderwerp uit de notulen van de vergadering van de gemeenteraad van januari aangezien de situatie
sindsdien niet gewijzigd is. Wel is er toen het engagement aangegaan een infosessie te geven en die
is vanavond doorgegaan. Er is op dit moment nog geen besluit genomen. Na de paasvakantie wordt
een gezamenlijk standpunt gecommuniceerd na raadpleging van alle actoren.

08.00.a

Controle op lozing in grachten waar riolering ligt.

BESLUIT
Raadslid Willem Vankrunkelsven vraagt of de gemeente controleert of mensen lozen in de gracht
terwijl er een riolering aanwezig is. Nog steeds wordt op verschillende plaatsen Laakdal in de gracht
geloosd waar wel riolering ter beschikking is. Het is niet verantwoord dat de gemeenschap zwaar
investeert in riolering die vervolgens niet gebruikt wordt door alle aansluitbaren. Dit veroorzaakt een
enorme geurhinder voor omwonenden en is bovendien niet conform de Vlaamse wetgeving. Een
voorbeeld is de vliet die langs het Verboekt loopt en afwatert in de Laak.
Burgemeester Tine Gielis antwoordt dat de milieuhandhaving bevoegd is om te controleren maar dat
gebeurt niet proactief. Verwacht wordt dat dergelijke zaken bij de gemeente gemeld worden, waarna
gericht actie wordt ondernomen om strafbare feiten vast te stellen.

11.00.a

Verhoogde concentratie stikstofdioxides.

BESLUIT
Raadslid Paul Mondelaers meldt dat in mei 2018 een onderzoek is uitgevoerd en de parameters
luchtverontreiniging zijn gemeten ('Curieuzeneuzen'). De resultaten voor Laakdal waren heel goed,
maar dat geldt niet voor Veerle-Centrum waar de maximale waarde werd overschreden, namelijk 42,9
(terwijl de huidige EU-norm 40 is), vergelijkbaar met de binnenstad van Antwerpen en de Gentse ring.
Hij vraagt de overige gemeenteraadsleden zijn voorstel te steunen om de situatie verder te
onderzoeken en snel de resultaten te presenteren. Raadslid Richard Laermans heeft vernomen dat
de metingen niet kloppen, dus die moeten eerst gecorrigeerd worden. Er moet eerst een nieuw
meetsysteem beschikbaar komen. Raadslid Paul Mondelaers is hiervan op de hoogte en verzoekt
daarom de gemeente opnieuw onderzoeken uit te voeren en dan met name naar langdurige
blootstelling van minstens acht uur omdat er dan gezondheidsrisico’s ontstaan. Schepen Benny
Smets meldt dat de onderzoeken op juistheid worden getoetst. Ook in andere gemeenten met drukke
verkeerspunten bestaan hogere concentraties. Daarom wordt ook ingezet op het verminderen van het
autoverkeer. Hij zegt toe zich in te zetten voor een gezonde leefomgeving.
Raadslid Paul Mondelaers verzoekt om een stemming over zijn voorstel om het college de situatie
grondig te laten onderzoeken en dit aan de raad te rapporteren.
Met 20 stemmen voor (Smets Benny, Sels Frank, Van Hove Ils, Gielis Tine, Broeckx Gerda, Moons
Raf, Nysmans Bob, Vanbel Felix, Lintermans Hanne, Van de Weyer Theo, Baumans Bart, Hoes
Stefaan, Mondelaers Paul, Daems Leander, Williams Anja, Janssens Caroline, Vermeulen Niels,
Helsen Jeroen, Vankrunkelsven Willem, Van Meijvis Louis) en 4 onthoudingen (De Rop Ingrid,
Laermans Richard, Mensch Jurgen, Devoghel Nele) wordt dit voorstel aangenomen.

20.01

IOK. Aanduiding van een vertegenwoordiger in de algemene vergadering.

BESCHRIJVING

Aanleiding en Feitelijke context
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een volmachtdrager te mandateren in de algemene
vergadering van IOK gedurende de ganse legislatuur.
Argumentatie
Overwegende dat conform de decretale en statutaire bepalingen elke vennoot bij IOK recht heeft op
één volmachtdrager op de algemene vergadering;
Gelet op de voordracht van de heer Bart Baumans;
JURIDISCH KADER
Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur (DLB);
Gelet op de statuten van IOK;
Gelet op artikel 432 van het Decreet over het Lokaal Bestuur (DLB) dat de samenstelling en
samenroeping van de algemene vergadering reglementeert;
BESLUIT
Gaat over tot de geheime stemming
- 24 raadsleden nemen deel aan de stemming
- er worden 21 ja-stemmen geteld
- er worden 3 onthoudingen geteld
Gelet op het resultaat van de geheime stemming;
Enig artikel
De heer Bart Baumans wordt gemandateerd als volmachtdrager in de algemene vergadering
gedurende de huidige legislatuur.

20.02

IOK. RvB - Bevestiging samenstelling.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context

Artikel 445 van het Decreet over het Lokaal Bestuur bepaalt dat alle mandatarissen binnen de
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden ontslagnemend zijn bij verlies van hun openbaar
mandaat, uitgezonderd in geval van algehele vernieuwing van de gemeenteraden.
In dat geval moet binnen de eerste drie maanden van het jaar volgend op dat van de verkiezingen,
een algemene vergadering worden bijeengeroepen waarbij tot een algehele vervanging van de raad
van bestuur wordt overgegaan, voor zover de raden van de deelnemende besturen reeds in hun
nieuwe samenstelling hebben vergaderd.
De raden van bestuur van IOK en IOK Afvalbeheer hebben in zitting van 15 januari 2019 beslist om de
algemene vergaderingen van IOK en IOK Afvalbeheer waarbij de raden van bestuur zullen worden
benoemd achtereenvolgens te organiseren op dinsdagavond 19 maart 2019.
De informatie en de opgevraagde besluitvorming in verband met de organisatie van deze algemene
vergadering werd overgemaakt aan de deelnemers via het schrijven van 28 januari 2019.
De agenda van deze buitengewone algemene vergadering is beperkt tot de samenstelling van de raad
van bestuur:
1. Samenstelling van de raad van bestuur
1. Benoeming van de raad van bestuur
2. Akteneming van de voordracht van de bestuurders met raadgevende stem.
2. Varia
Argumentatie
Samenstelling raad van bestuur IOK
In de statutenwijziging die werd goedgekeurd door de algemene vergadering van december 2018
wordt de voordrachtregeling en de wijze van benoeming van de raden van bestuur als volgt
beschreven:
'De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur, waarvan de leden door de algemene
vergadering worden benoemd op voordracht van de deelnemers, conform de bepalingen van artikel
434 en 435 van het DLB.
Het aantal leden van de raad van bestuur vanaf de eerste algehele vervanging van de raad van
bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen bedraagt 15 leden.
Een vergadering van de burgemeesters die door de deelnemende gemeenten worden voorgedragen
na de gemeenteraadsverkiezingen, werkt een consultatie- en formatieopdracht uit waarbij formateurs
de opdracht krijgen om in overleg met de deelnemers, tot een lijst van 15 kandidaat-bestuurders te
komen aan de hand van volgende bindende criteria:
1. Maximaal 2/3 van de leden is van het zelfde geslacht
2. Minstens 9 leden van de 15 worden gekozen volgens de volgende opdeling van gemeenten
gebaseerd op het aantal aandelen waarover de gemeente beschikt
Aandelen

Gemeente

< 15000

Baarle-Hertog

Minimum aantal zetels in de raad van
bestuur
3

Dessel
Grobbendonk
Herenthout
Hulshout
Meerhout
Merksplas
Olen
Retie
Rijkevorsel
Vorselaar
Vosselaar
15000 – 30000 Arendonk
Balen
Beerse
Herselt
Hoogstraten
Kasterlee
Laakdal
Lille
Nijlen
Oud-Turnhout
Ravels
Westerlo
Geel
> 30000
Heist-op-den-Berg
Herentals
Mol
Turnhout

3

3

Daarnaast wordt in de samenstelling van de raad van bestuur gestreefd naar een ruime regionale
spreiding en voldoende politieke pluriformiteit.
De lijst van bestuurders wordt voorgesteld aan de bevoegde organen van de deelnemers, die dan tot
de besluitvorming over de samenstelling van en vertegenwoordiging in de raad van bestuur volgens
bovenstaande criteria overgaan.
Er dient bij de voordracht en benoeming rekening te worden gehouden met de onverenigbaarheden
zoals voorzien in artikel 436 van het DLB.
De benoeming van bestuurders gebeurt bij geheime stemming.
De bestuurders worden benoemd voor een periode van 6 jaar tot aan de algehele hernieuwing van de
raad van bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen.
Het mandaat kan te allen tijde gemotiveerd worden ingetrokken door de algemene vergadering.
Alleen natuurlijke personen kunnen lid zijn van de raad van bestuur.'
In uitvoering van deze statutaire opdracht kwam de vergadering van voorgedragen burgemeesters op
voorstel van het formatieorgaan op 26 januari 2019 tot volgende voorstel van samenstelling van de
raden van bestuur. De vergadering van burgemeesters kwam tot de formatie van een identieke
samenstelling van de raad van bestuur van IOK en de raad van bestuur van IOK Afvalbeheer:

Adriaensen Karolien (Retie)
Adriaensens Stijn (Turnhout)
Celis Bert (Nijlen)
Hannes Fons (Meerhout)
Julliams Bart (Geel)
Keymeulen Peter (Herselt)
Lenaerts Karel (Merksplas)
Leysen Johan (Balen)
Peeters Marleen (Lille)
Raeymaekers Stijn (Herenthout)
Van Goubergen Inge (Vosselaar)
Van Hirtum Guy (Westerlo)
Van Olmen Mien (Herentals)
Verhaert Marianne (Grobbendonk)
Vleugels Luc (Heist-op-den-Berg)
Aan de deelnemers werd in het schrijven van 28 januari 2019 gevraagd de 15 kandidaat-bestuurders
op de lijst voor te dragen in functie van de mandaatbepaling van de volmachtdrager op de algemene
vergadering van 19 maart 2019 waarop de raad van bestuur wordt geïnstalleerd.
Bestuurders met raadgevende stem IOK
Overeenkomstig de statuten van IOK heeft elke gemeente het recht een gemeenteraadslid uit de
oppositie aan te duiden.
Indien het aantal gemeenten dat van dit recht gebruik maakt ten hoogste twee bedraagt, neemt de
algemene vergadering akte van de gemeenteraadsbeslissingen en wonen de aldus aangeduide leden
met raadgevende stem vanaf dat ogenblik de zittingen van de raad van bestuur bij.
Indien het aantal gemeenten dat van dit recht gebruik maakt meer dan twee bedraagt, neemt de
algemene vergadering akte van de gemeenteraadsbeslissingen en bepaalt zij de rangorde van de
aangeduide leden in afdalende rangorde waarbij in eerste instantie de leden aan bod komen die met

eenparigheid van stemmen door hun gemeenteraad aangeduid werden. In ondergeschikte orde
gelden volgende criteria:
• De ononderbroken dienstanciënniteit in de betrokken gemeenteraad waarbij voorrang wordt
gegeven aan de aangeduide leden met de hoogste anciënniteit.
• De leeftijd waarbij voorrang wordt gegeven aan in eerste instantie de oudste aangeduide
leden in de jaren die de leeftijd van zestig jaar niet bereikt hebben, in tweede instantie aan de
jongst aangeduide leden die de leeftijd van zestig jaar hebben bereikt.
De eerste twee volgens deze rangorde aangeduide leden met raadgevende stem wonen vanaf dat
ogenblik de zittingen van de raad van bestuur bij.
Aanduiding vertegenwoordiger in de raad van bestuur
De toepassing van de in-house-exceptie vormt al enkele jaren de basis van de werking van
dienstverlenende vereniging IOK.
Deze exceptie is opgenomen in de Wet overheidsopdrachten en maakt het mogelijk dat de
deelnemers aan IOK opdrachten geven aan hun in-houserechtspersoon IOK zonder dat de formele
aanbestedingsprocedure moet worden gevoerd.
Ondertussen werd ook de kwalificatie van IOK ook als kostendelende vereniging bevestigd met btwvrijstelling op de kostenbijdragen van de deelnemers ingevolge de btw-ruling van 3 oktober 2017.
De argumentatie die aan de basis lag van de rulingsaanvraag is grotendeels vergelijkbaar met de
toepassingsvoorwaarden van de in-house-exceptie, zodat het ook in het kader van de BTW-vrijstelling
aangewezen is om de gezamenlijke controlevereiste in te vullen. Een toename van de kostenbijdrage
met 21% moet alleszins vermeden worden.
De in-house-exceptie is onder meer gebaseerd op het principe van gezamenlijke controle zoals
beschreven in de Wet Overheidsopdrachten en de Europese Richtlijn Public Procurement:
De aanbestedende overheden oefenen gezamenlijk toezicht uit op een rechtspersoon indien aan elk
van de volgende voorwaarden is voldaan:
1° de besluitvormingsorganen van de gecontroleerde rechtspersoon zijn samengesteld uit
vertegenwoordigers van alle deelnemende aanbestedende overheden. Individuele
vertegenwoordigers kunnen verscheidene of alle deelnemende aanbestedende overheden
vertegenwoordigen; (eigen onderlijning)
2° deze aanbestedende overheden zijn in staat gezamenlijk beslissende invloed uit te oefenen op de
strategische doelstellingen en belangrijke beslissingen van de gecontroleerde rechtspersoon; en
3° de gecontroleerde rechtspersoon mag geen belangen nastreven die in strijd zijn met de belangen
van de controlerende aanbestedende overheden
De gezamenlijke controle houdt dus concreet in dat de besluitvormingsorganen van IOK moeten
worden samengesteld uit vertegenwoordigers van alle deelnemers, waarbij individuele
vertegenwoordigers verscheidene of alle deelnemers kunnen vertegenwoordigen.
In een eerstvolgende statutenwijziging die wordt voorgelegd aan de deelnemers in functie van de
algemene vergadering van juni 2019 zal in dit verband ook een verslagplicht en ontslagregeling

worden beschreven zodat de vereiste gezamenlijke controle geen juridische fictie is en zodat er
sprake is van een gezamenlijke controle waarbij de deelnemers effectief zijn vertegenwoordigd door
individuele vertegenwoordigers.
Daarnaast is er, in tegenstelling tot het vroegere Decreet Intergemeentelijke Samenwerking, in het
DLB niet langer bepaald is dat niemand door meer dan één deelnemer kan worden voorgedragen of
benoemd. Deze bepaling was niet langer compatibel met de beperking van het aantal mandaten in de
raad van bestuur van intercommunales met meer dan 15 leden, zodat meervoudige voordracht
decretaal mogelijk wordt gemaakt.
De invulling van het principe van de gezamenlijke controle houdt vanuit juridisch oogpunt dan ook in
dat elke deelnemer een individuele vertegenwoordiger dient aan te duiden binnen de raad van
bestuur.
Voor de gemeenten die een vertegenwoordiger hebben vanuit de eigen gemeenteraad is het
vanzelfsprekend dat deze bestuurder de gemeente vertegenwoordigt.
Aan de andere deelnemers werd in het schrijven van 28 januari 2019 gevraagd om een individuele
vertegenwoordiger aan te duiden binnen de lijst van 15 kandidaat-bestuurders als individuele
vertegenwoordiger binnen de raden van bestuur.
Opvragen besluiten en mandaten in de schoot van IOK
In het schrijven vanwege IOK van 28 januari 2019 werden volgende besluiten en mandaten
opgevraagd.
• Voor alle deelnemers van IOK:
o De gezamenlijke voordracht te bevestigen van de 15 kandidaat-bestuurders zodat de
algemene vergadering kan overgaan tot de benoeming van de raad van bestuur.
• De individuele vertegenwoordiger van de deelnemer aan te duiden binnen de lijst van 15
kandidaat-bestuurders.
o Het eigen gemeenteraadslid voor de gemeenten die een bestuurder voordragen.
o Een bestuurder uit de lijst voor de andere deelnemers.
• Voor de gemeenten in voorkomend geval en bijkomend:
o Kandidaat-bestuurder met raadgevende stem IOK (vermelding van geboortedatum,
vermelding van duur van ononderbroken dienstanciënniteit en vermelding van
eenparigheid bij aanduiding of niet).
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 16 ja-stemmen geteld
- er worden 6 onthoudingen geteld
Gelet op het resultaat van de geheime stemming;
Artikel 1
De gemeenteraad bevestigt de gezamenlijke voordracht van de 15 kandidaat-bestuurders zodat de
algemene vergadering kan overgaan tot benoeming van de raad van bestuur.
Artikel 2
Bovenstaande besluitvorming van de gemeenteraad bepaalt het mandaat van de volmachtdrager op
deze algemene vergadering van 19 maart 2019.

20.03

IOK. RvB - Aanduiding individuele vertegenwoordiger - mandatering.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
Artikel 445 van het Decreet over het Lokaal Bestuur bepaalt dat alle mandatarissen binnen de
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden ontslagnemend zijn bij verlies van hun openbaar
mandaat, uitgezonderd in geval van algehele vernieuwing van de gemeenteraden.
In dat geval moet binnen de eerste drie maanden van het jaar volgend op dat van de verkiezingen,
een algemene vergadering worden bijeengeroepen waarbij tot een algehele vervanging van de raad
van bestuur wordt overgegaan, voor zover de raden van de deelnemende besturen reeds in hun
nieuwe samenstelling hebben vergaderd.
De raden van bestuur van IOK en IOK Afvalbeheer hebben in zitting van 15 januari 2019 beslist om de
algemene vergaderingen van IOK en IOK Afvalbeheer waarbij de raden van bestuur zullen worden
benoemd achtereenvolgens te organiseren op dinsdagavond 19 maart 2019.
De informatie en de opgevraagde besluitvorming in verband met de organisatie van deze algemene
vergadering werd overgemaakt aan de deelnemers via het schrijven van 28 januari 2019.
De agenda van deze buitengewone algemene vergadering is beperkt tot de samenstelling van de raad
van bestuur:
1. Samenstelling van de raad van bestuur
1. Benoeming van de raad van bestuur
2. Akteneming van de voordracht van de bestuurders met raadgevende stem.
2. Varia
Argumentatie

Samenstelling raad van bestuur IOK
In de statutenwijziging die werd goedgekeurd door de algemene vergadering van december 2018
wordt de voordrachtregeling en de wijze van benoeming van de raden van bestuur als volgt
beschreven:
'De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur, waarvan de leden door de algemene
vergadering worden benoemd op voordracht van de deelnemers, conform de bepalingen van artikel
434 en 435 van het DLB.
Het aantal leden van de raad van bestuur vanaf de eerste algehele vervanging van de raad van
bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen bedraagt 15 leden.
Een vergadering van de burgemeesters die door de deelnemende gemeenten worden voorgedragen
na de gemeenteraadsverkiezingen, werkt een consultatie- en formatieopdracht uit waarbij formateurs
de opdracht krijgen om in overleg met de deelnemers, tot een lijst van 15 kandidaat-bestuurders te
komen aan de hand van volgende bindende criteria:
1. Maximaal 2/3 van de leden is van het zelfde geslacht
2. Minstens 9 leden van de 15 worden gekozen volgens de volgende opdeling van gemeenten
gebaseerd op het aantal aandelen waarover de gemeente beschikt
Aandelen

Gemeente

Baarle-Hertog
Dessel
Grobbendonk
Herenthout
Hulshout
Meerhout
Merksplas
Olen
Retie
Rijkevorsel
Vorselaar
Vosselaar
15000 – 30000 Arendonk
Balen
Beerse
Herselt
Hoogstraten
Kasterlee
Laakdal
Lille
Nijlen
Oud-Turnhout
Ravels
Westerlo
Geel
> 30000
Heist-op-den-Berg
Herentals
Mol
Turnhout

Minimum aantal zetels in de raad van
bestuur

< 15000

3

3

3

Daarnaast wordt in de samenstelling van de raad van bestuur gestreefd naar een ruime regionale
spreiding en voldoende politieke pluriformiteit.
De lijst van bestuurders wordt voorgesteld aan de bevoegde organen van de deelnemers, die dan tot
de besluitvorming over de samenstelling van en vertegenwoordiging in de raad van bestuur volgens
bovenstaande criteria overgaan.
Er dient bij de voordracht en benoeming rekening te worden gehouden met de onverenigbaarheden
zoals voorzien in artikel 436 van het DLB.
De benoeming van bestuurders gebeurt bij geheime stemming.
De bestuurders worden benoemd voor een periode van 6 jaar tot aan de algehele hernieuwing van de
raad van bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen.
Het mandaat kan te allen tijde gemotiveerd worden ingetrokken door de algemene vergadering.
Alleen natuurlijke personen kunnen lid zijn van de raad van bestuur.'
In uitvoering van deze statutaire opdracht kwam de vergadering van voorgedragen burgemeesters op
voorstel van het formatieorgaan op 26 januari 2019 tot volgende voorstel van samenstelling van de
raden van bestuur. De vergadering van burgemeesters kwam tot de formatie van een identieke
samenstelling van de raad van bestuur van IOK en de raad van bestuur van IOK Afvalbeheer:
Adriaensen Karolien (Retie)
Adriaensens Stijn (Turnhout)
Celis Bert (Nijlen)
Hannes Fons (Meerhout)
Julliams Bart (Geel)
Keymeulen Peter (Herselt)
Lenaerts Karel (Merksplas)
Leysen Johan (Balen)
Peeters Marleen (Lille)
Raeymaekers Stijn (Herenthout)
Van Goubergen Inge (Vosselaar)

Van Hirtum Guy (Westerlo)
Van Olmen Mien (Herentals)
Verhaert Marianne (Grobbendonk)
Vleugels Luc (Heist-op-den-Berg)
Aan de deelnemers werd in het schrijven van 28 januari 2019 gevraagd de 15 kandidaat-bestuurders
op de lijst voor te dragen in functie van de mandaatbepaling van de volmachtdrager op de algemene
vergadering van 19 maart 2019 waarop de raad van bestuur wordt geïnstalleerd.
Bestuurders met raadgevende stem IOK
Overeenkomstig de statuten van IOK heeft elke gemeente het recht een gemeenteraadslid uit de
oppositie aan te duiden.
Indien het aantal gemeenten dat van dit recht gebruik maakt ten hoogste twee bedraagt, neemt de
algemene vergadering akte van de gemeenteraadsbeslissingen en wonen de aldus aangeduide leden
met raadgevende stem vanaf dat ogenblik de zittingen van de raad van bestuur bij.
Indien het aantal gemeenten dat van dit recht gebruik maakt meer dan twee bedraagt, neemt de
algemene vergadering akte van de gemeenteraadsbeslissingen en bepaalt zij de rangorde van de
aangeduide leden in afdalende rangorde waarbij in eerste instantie de leden aan bod komen die met
eenparigheid van stemmen door hun gemeenteraad aangeduid werden. In ondergeschikte orde
gelden volgende criteria:
• De ononderbroken dienstanciënniteit in de betrokken gemeenteraad waarbij voorrang wordt
gegeven aan de aangeduide leden met de hoogste anciënniteit.
• De leeftijd waarbij voorrang wordt gegeven aan in eerste instantie de oudste aangeduide
leden in de jaren die de leeftijd van zestig jaar niet bereikt hebben, in tweede instantie aan de
jongst aangeduide leden die de leeftijd van zestig jaar hebben bereikt.
De eerste twee volgens deze rangorde aangeduide leden met raadgevende stem wonen vanaf dat
ogenblik de zittingen van de raad van bestuur bij.
Aanduiding vertegenwoordiger in de raad van bestuur
De toepassing van de in-house-exceptie vormt al enkele jaren de basis van de werking van
dienstverlenende vereniging IOK.
Deze exceptie is opgenomen in de Wet overheidsopdrachten en maakt het mogelijk dat de
deelnemers aan IOK opdrachten geven aan hun in-houserechtspersoon IOK zonder dat de formele
aanbestedingsprocedure moet worden gevoerd.
Ondertussen werd ook de kwalificatie van IOK ook als kostendelende vereniging bevestigd met btwvrijstelling op de kostenbijdragen van de deelnemers ingevolge de btw-ruling van 3 oktober 2017.

De argumentatie die aan de basis lag van de rulingsaanvraag is grotendeels vergelijkbaar met de
toepassingsvoorwaarden van de in-house-exceptie, zodat het ook in het kader van de BTW-vrijstelling
aangewezen is om de gezamenlijke controlevereiste in te vullen. Een toename van de kostenbijdrage
met 21% moet alleszins vermeden worden.
De in-house-exceptie is onder meer gebaseerd op het principe van gezamenlijke controle zoals
beschreven in de Wet Overheidsopdrachten en de Europese Richtlijn Public Procurement:
De aanbestedende overheden oefenen gezamenlijk toezicht uit op een rechtspersoon indien aan elk
van de volgende voorwaarden is voldaan:
1° de besluitvormingsorganen van de gecontroleerde rechtspersoon zijn samengesteld uit
vertegenwoordigers van alle deelnemende aanbestedende overheden. Individuele
vertegenwoordigers kunnen verscheidene of alle deelnemende aanbestedende overheden
vertegenwoordigen; (eigen onderlijning)
2° deze aanbestedende overheden zijn in staat gezamenlijk beslissende invloed uit te oefenen op de
strategische doelstellingen en belangrijke beslissingen van de gecontroleerde rechtspersoon; en
3° de gecontroleerde rechtspersoon mag geen belangen nastreven die in strijd zijn met de belangen
van de controlerende aanbestedende overheden
De gezamenlijke controle houdt dus concreet in dat de besluitvormingsorganen van IOK moeten
worden samengesteld uit vertegenwoordigers van alle deelnemers, waarbij individuele
vertegenwoordigers verscheidene of alle deelnemers kunnen vertegenwoordigen.
In een eerstvolgende statutenwijziging die wordt voorgelegd aan de deelnemers in functie van de
algemene vergadering van juni 2019 zal in dit verband ook een verslagplicht en ontslagregeling
worden beschreven zodat de vereiste gezamenlijke controle geen juridische fictie is en zodat er
sprake is van een gezamenlijke controle waarbij de deelnemers effectief zijn vertegenwoordigd door
individuele vertegenwoordigers.
Daarnaast is er, in tegenstelling tot het vroegere Decreet Intergemeentelijke Samenwerking, in het
DLB niet langer bepaald is dat niemand door meer dan één deelnemer kan worden voorgedragen of
benoemd. Deze bepaling was niet langer compatibel met de beperking van het aantal mandaten in de
raad van bestuur van intercommunales met meer dan 15 leden, zodat meervoudige voordracht
decretaal mogelijk wordt gemaakt.
De invulling van het principe van de gezamenlijke controle houdt vanuit juridisch oogpunt dan ook in
dat elke deelnemer een individuele vertegenwoordiger dient aan te duiden binnen de raad van
bestuur.
Voor de gemeenten die een vertegenwoordiger hebben vanuit de eigen gemeenteraad is het
vanzelfsprekend dat deze bestuurder de gemeente vertegenwoordigt.
Aan de andere deelnemers werd in het schrijven van 28 januari 2019 gevraagd om een individuele
vertegenwoordiger aan te duiden binnen de lijst van 15 kandidaat-bestuurders als individuele
vertegenwoordiger binnen de raden van bestuur.
Opvragen besluiten en mandaten in de schoot van IOK
In het schrijven vanwege IOK van 28 januari 2019 werden volgende besluiten en mandaten
opgevraagd.

• Voor alle deelnemers van IOK:
o De gezamenlijke voordracht te bevestigen van de 15 kandidaat-bestuurders zodat de
algemene vergadering kan overgaan tot de benoeming van de raad van bestuur.
• De individuele vertegenwoordiger van de deelnemer aan te duiden binnen de lijst van 15
kandidaat-bestuurders.
o Het eigen gemeenteraadslid voor de gemeenten die een bestuurder voordragen.
o Een bestuurder uit de lijst voor de andere deelnemers.
• Voor de gemeenten in voorkomend geval en bijkomend:
o Kandidaat-bestuurder met raadgevende stem IOK (vermelding van geboortedatum,
vermelding van duur van ononderbroken dienstanciënniteit en vermelding van
eenparigheid bij aanduiding of niet).
Gelet op de voordracht van de heer Guy Van Hirtum;
JURIDISCH KADER
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur;
BESLUIT
Gaat over tot de geheime stemming
- 23 raadsleden nemen deel aan de stemming
- er worden 16 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 in de lijst van 15 kandidaat-bestuurders volgende individuele
vertegenwoordiger aan: de heer Guy Van Hirtum.
Artikel 2
Bovenstaande besluitvorming van de gemeenteraad bepaalt het mandaat van de volmachtdrager op
deze algemene vergadering van 19 maart 2019.

20.04

IOK. Voordracht van een kandidaat bestuurder met raadgevende stem.

BESCHRIJVING

Aanleiding en Feitelijke context
Artikel 445 van het Decreet over het Lokaal Bestuur bepaalt dat alle mandatarissen binnen de
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden ontslagnemend zijn bij verlies van hun openbaar
mandaat, uitgezonderd in geval van algehele vernieuwing van de gemeenteraden.
In dat geval moet binnen de eerste drie maanden van het jaar volgend op dat van de verkiezingen,
een algemene vergadering worden bijeengeroepen waarbij tot een algehele vervanging van de raad
van bestuur wordt overgegaan, voor zover de raden van de deelnemende besturen reeds in hun
nieuwe samenstelling hebben vergaderd.
De raden van bestuur van IOK en IOK Afvalbeheer hebben in zitting van 15 januari 2019 beslist om de
algemene vergaderingen van IOK en IOK Afvalbeheer waarbij de raden van bestuur zullen worden
benoemd achtereenvolgens te organiseren op dinsdagavond 19 maart 2019.
De informatie en de opgevraagde besluitvorming in verband met de organisatie van deze algemene
vergadering werd overgemaakt aan de deelnemers via het schrijven van 28 januari 2019.
De agenda van deze buitengewone algemene vergadering is beperkt tot de samenstelling van de raad
van bestuur:
1. Samenstelling van de raad van bestuur
1. Benoeming van de raad van bestuur
2. Akteneming van de voordracht van de bestuurders met raadgevende stem.
2. Varia
Argumentatie
Samenstelling raad van bestuur IOK
In de statutenwijziging die werd goedgekeurd door de algemene vergadering van december 2018
wordt de voordrachtregeling en de wijze van benoeming van de raden van bestuur als volgt
beschreven:
'De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur, waarvan de leden door de algemene
vergadering worden benoemd op voordracht van de deelnemers, conform de bepalingen van artikel
434 en 435 van het DLB.
Het aantal leden van de raad van bestuur vanaf de eerste algehele vervanging van de raad van
bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen bedraagt 15 leden.
Een vergadering van de burgemeesters die door de deelnemende gemeenten worden voorgedragen
na de gemeenteraadsverkiezingen, werkt een consultatie- en formatieopdracht uit waarbij formateurs
de opdracht krijgen om in overleg met de deelnemers, tot een lijst van 15 kandidaat-bestuurders te
komen aan de hand van volgende bindende criteria:
1. Maximaal 2/3 van de leden is van het zelfde geslacht
2. Minstens 9 leden van de 15 worden gekozen volgens de volgende opdeling van gemeenten
gebaseerd op het aantal aandelen waarover de gemeente beschikt

Aandelen

Gemeente

Baarle-Hertog
Dessel
Grobbendonk
Herenthout
Hulshout
Meerhout
Merksplas
Olen
Retie
Rijkevorsel
Vorselaar
Vosselaar
15000 – 30000 Arendonk
Balen
Beerse
Herselt
Hoogstraten
Kasterlee
Laakdal
Lille
Nijlen
Oud-Turnhout
Ravels
Westerlo
Geel
> 30000
Heist-op-den-Berg
Herentals
Mol
Turnhout

Minimum aantal zetels in de raad van
bestuur

< 15000

3

3

3

Daarnaast wordt in de samenstelling van de raad van bestuur gestreefd naar een ruime regionale
spreiding en voldoende politieke pluriformiteit.
De lijst van bestuurders wordt voorgesteld aan de bevoegde organen van de deelnemers, die dan tot
de besluitvorming over de samenstelling van en vertegenwoordiging in de raad van bestuur volgens
bovenstaande criteria overgaan.
Er dient bij de voordracht en benoeming rekening te worden gehouden met de onverenigbaarheden
zoals voorzien in artikel 436 van het DLB.
De benoeming van bestuurders gebeurt bij geheime stemming.
De bestuurders worden benoemd voor een periode van 6 jaar tot aan de algehele hernieuwing van de
raad van bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen.
Het mandaat kan te allen tijde gemotiveerd worden ingetrokken door de algemene vergadering.
Alleen natuurlijke personen kunnen lid zijn van de raad van bestuur.'

In uitvoering van deze statutaire opdracht kwam de vergadering van voorgedragen burgemeesters op
voorstel van het formatieorgaan op 26 januari 2019 tot volgende voorstel van samenstelling van de
raden van bestuur. De vergadering van burgemeesters kwam tot de formatie van een identieke
samenstelling van de raad van bestuur van IOK en de raad van bestuur van IOK Afvalbeheer:
Adriaensen Karolien (Retie)
Adriaensens Stijn (Turnhout)
Celis Bert (Nijlen)
Hannes Fons (Meerhout)
Julliams Bart (Geel)
Keymeulen Peter (Herselt)
Lenaerts Karel (Merksplas)
Leysen Johan (Balen)
Peeters Marleen (Lille)
Raeymaekers Stijn (Herenthout)
Van Goubergen Inge (Vosselaar)
Van Hirtum Guy (Westerlo)
Van Olmen Mien (Herentals)
Verhaert Marianne (Grobbendonk)
Vleugels Luc (Heist-op-den-Berg)
Aan de deelnemers werd in het schrijven van 28 januari 2019 gevraagd de 15 kandidaat-bestuurders
op de lijst voor te dragen in functie van de mandaatbepaling van de volmachtdrager op de algemene
vergadering van 19 maart 2019 waarop de raad van bestuur wordt geïnstalleerd.
Bestuurders met raadgevende stem IOK
Overeenkomstig de statuten van IOK heeft elke gemeente het recht een gemeenteraadslid uit de
oppositie aan te duiden.

Indien het aantal gemeenten dat van dit recht gebruik maakt ten hoogste twee bedraagt, neemt de
algemene vergadering akte van de gemeenteraadsbeslissingen en wonen de aldus aangeduide leden
met raadgevende stem vanaf dat ogenblik de zittingen van de raad van bestuur bij.
Indien het aantal gemeenten dat van dit recht gebruik maakt meer dan twee bedraagt, neemt de
algemene vergadering akte van de gemeenteraadsbeslissingen en bepaalt zij de rangorde van de
aangeduide leden in afdalende rangorde waarbij in eerste instantie de leden aan bod komen die met
eenparigheid van stemmen door hun gemeenteraad aangeduid werden. In ondergeschikte orde
gelden volgende criteria:
• De ononderbroken dienstanciënniteit in de betrokken gemeenteraad waarbij voorrang wordt
gegeven aan de aangeduide leden met de hoogste anciënniteit.
• De leeftijd waarbij voorrang wordt gegeven aan in eerste instantie de oudste aangeduide
leden in de jaren die de leeftijd van zestig jaar niet bereikt hebben, in tweede instantie aan de
jongst aangeduide leden die de leeftijd van zestig jaar hebben bereikt.
De eerste twee volgens deze rangorde aangeduide leden met raadgevende stem wonen vanaf dat
ogenblik de zittingen van de raad van bestuur bij.
Aanduiding vertegenwoordiger in de raad van bestuur
De toepassing van de in-house-exceptie vormt al enkele jaren de basis van de werking van
dienstverlenende vereniging IOK.
Deze exceptie is opgenomen in de Wet overheidsopdrachten en maakt het mogelijk dat de
deelnemers aan IOK opdrachten geven aan hun in-houserechtspersoon IOK zonder dat de formele
aanbestedingsprocedure moet worden gevoerd.
Ondertussen werd ook de kwalificatie van IOK ook als kostendelende vereniging bevestigd met btwvrijstelling op de kostenbijdragen van de deelnemers ingevolge de btw-ruling van 3 oktober 2017.
De argumentatie die aan de basis lag van de rulingsaanvraag is grotendeels vergelijkbaar met de
toepassingsvoorwaarden van de in-house-exceptie, zodat het ook in het kader van de BTW-vrijstelling
aangewezen is om de gezamenlijke controlevereiste in te vullen. Een toename van de kostenbijdrage
met 21% moet alleszins vermeden worden.
De in-house-exceptie is onder meer gebaseerd op het principe van gezamenlijke controle zoals
beschreven in de Wet Overheidsopdrachten en de Europese Richtlijn Public Procurement:
De aanbestedende overheden oefenen gezamenlijk toezicht uit op een rechtspersoon indien aan elk
van de volgende voorwaarden is voldaan:
1° de besluitvormingsorganen van de gecontroleerde rechtspersoon zijn samengesteld uit
vertegenwoordigers van alle deelnemende aanbestedende overheden. Individuele
vertegenwoordigers kunnen verscheidene of alle deelnemende aanbestedende overheden
vertegenwoordigen; (eigen onderlijning)
2° deze aanbestedende overheden zijn in staat gezamenlijk beslissende invloed uit te oefenen op de
strategische doelstellingen en belangrijke beslissingen van de gecontroleerde rechtspersoon; en
3° de gecontroleerde rechtspersoon mag geen belangen nastreven die in strijd zijn met de belangen
van de controlerende aanbestedende overheden

De gezamenlijke controle houdt dus concreet in dat de besluitvormingsorganen van IOK moeten
worden samengesteld uit vertegenwoordigers van alle deelnemers, waarbij individuele
vertegenwoordigers verscheidene of alle deelnemers kunnen vertegenwoordigen.
In een eerstvolgende statutenwijziging die wordt voorgelegd aan de deelnemers in functie van de
algemene vergadering van juni 2019 zal in dit verband ook een verslagplicht en ontslagregeling
worden beschreven zodat de vereiste gezamenlijke controle geen juridische fictie is en zodat er
sprake is van een gezamenlijke controle waarbij de deelnemers effectief zijn vertegenwoordigd door
individuele vertegenwoordigers.
Daarnaast is er, in tegenstelling tot het vroegere Decreet Intergemeentelijke Samenwerking, in het
DLB niet langer bepaald is dat niemand door meer dan één deelnemer kan worden voorgedragen of
benoemd. Deze bepaling was niet langer compatibel met de beperking van het aantal mandaten in de
raad van bestuur van intercommunales met meer dan 15 leden, zodat meervoudige voordracht
decretaal mogelijk wordt gemaakt.
De invulling van het principe van de gezamenlijke controle houdt vanuit juridisch oogpunt dan ook in
dat elke deelnemer een individuele vertegenwoordiger dient aan te duiden binnen de raad van
bestuur.
Voor de gemeenten die een vertegenwoordiger hebben vanuit de eigen gemeenteraad is het
vanzelfsprekend dat deze bestuurder de gemeente vertegenwoordigt.
Aan de andere deelnemers werd in het schrijven van 28 januari 2019 gevraagd om een individuele
vertegenwoordiger aan te duiden binnen de lijst van 15 kandidaat-bestuurders als individuele
vertegenwoordiger binnen de raden van bestuur.
Opvragen besluiten en mandaten in de schoot van IOK
In het schrijven vanwege IOK van 28 januari 2019 werden volgende besluiten en mandaten
opgevraagd.
• Voor alle deelnemers van IOK:
o De gezamenlijke voordracht te bevestigen van de 15 kandidaat-bestuurders zodat de
algemene vergadering kan overgaan tot de benoeming van de raad van bestuur.
• De individuele vertegenwoordiger van de deelnemer aan te duiden binnen de lijst van 15
kandidaat-bestuurders.
o Het eigen gemeenteraadslid voor de gemeenten die een bestuurder voordragen.
o Een bestuurder uit de lijst voor de andere deelnemers.
• Voor de gemeenten in voorkomend geval en bijkomend:
• Kandidaat-bestuurder met raadgevende stem IOK (vermelding van geboortedatum,
vermelding van duur van ononderbroken dienstanciënniteit en vermelding van eenparigheid bij
aanduiding of niet).
Gelet op de voordracht van Jeroen Helsen;
JURIDISCH KADER
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur;

BESLUIT
Gaat over tot de geheime stemming
- 23 raadsleden nemen deel aan de stemming
- er worden 21 ja-stemmen geteld
- er worden 2 onthoudingen geteld
Gelet op het resultaat van de geheime stemming;
Artikel 1
De gemeenteraad draagt volgende kandidaat-bestuurder met raadgevende stem voor: de heer Jeroen
Helsen.
Artikel 2
Bovenstaande besluitvorming van de gemeenteraad bepaalt het mandaat van de volmachtdrager op
deze algemene vergadering van 19 maart 2019.

20.05

IOK Afvalbeheer. Aanduiding van een vertegenwoordiger in de algemene
vergadering.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een volmachtdrager te mandateren in de algemene
vergadering van IOK Afvalbeheer gedurende de ganse legislatuur.
Argumentatie
Overwegende dat conform de decretale en statutaire bepalingen elke vennoot bij IOK Afvalbeheer
recht heeft op één volmachtdrager op de algemene vergadering;
Gelet op de voordracht van de heer Bart Baumans;
JURIDISCH KADER
Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur (DLB);
Gelet op de statuten van IOK Afvalbeheer;

Gelet op artikel 432 van het Decreet over het Lokaal Bestuur (DLB) dat de samenstelling en
samenroeping van de algemene vergadering reglementeert;
BESLUIT
Gaat over tot de geheime stemming
- 23 raadsleden nemen deel aan de stemming
- er worden 20 ja-stemmen geteld
- er worden 3 onthoudingen geteld
Gelet op het resultaat van de geheime stemming;
Enig artikel
De heer Bart Baumans wordt gemandateerd als volmachtdrager in de algemene vergadering van IOK
Afvalbeheer gedurende de huidige legislatuur.

20.06

IOK Afvalbeheer. RvB - bevestiging samenstelling.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
Artikel 445 van het Decreet over het Lokaal Bestuur bepaalt dat alle mandatarissen binnen de
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden ontslagnemend zijn bij verlies van hun openbaar
mandaat, uitgezonderd in geval van algehele vernieuwing van de gemeenteraden.
In dat geval moet binnen de eerste drie maanden van het jaar volgend op dat van de verkiezingen,
een algemene vergadering worden bijeengeroepen waarbij tot een algehele vervanging van de raad
van bestuur wordt overgegaan, voor zover de raden van de deelnemende besturen reeds in hun
nieuwe samenstelling hebben vergaderd.
De raden van bestuur van IOK en IOK Afvalbeheer hebben in zitting van 15 januari 2019 beslist om de
algemene vergaderingen van IOK en IOK Afvalbeheer waarbij de raden van bestuur zullen worden
benoemd achtereenvolgens te organiseren op dinsdagavond 19 maart 2019.
De informatie en de opgevraagde besluitvorming in verband met de organisatie van deze algemene
vergadering werd overgemaakt aan de deelnemers via het schrijven van 28 januari 2019.
De agenda van deze buitengewone algemene vergadering is beperkt tot de samenstelling van de raad
van bestuur:
1. Samenstelling van de raad van bestuur
1. Benoeming van de raad van bestuur
2. Akteneming van de voordracht van de bestuurders met raadgevende stem.

2. Varia
Argumentatie
Samenstelling raad van bestuur IOK Afvalbeheer
In de statutenwijziging die werd goedgekeurd door de algemene vergadering van december 2018
wordt de voordrachtregeling en de wijze van benoeming van de raden van bestuur als volgt
beschreven:
'De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur, waarvan de leden door de algemene
vergadering worden benoemd op voordracht van de deelnemers, conform de bepalingen van artikel
434 en 435 van het DLB.
Het aantal leden van de raad van bestuur vanaf de eerste algehele vervanging van de raad van
bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen bedraagt 15 leden.
Een vergadering van de burgemeesters die door de deelnemende gemeenten worden voorgedragen
na de gemeenteraadsverkiezingen, werkt een consultatie- en formatieopdracht uit waarbij formateurs
de opdracht krijgen om in overleg met de deelnemers, tot een lijst van 15 kandidaat-bestuurders te
komen aan de hand van volgende bindende criteria:
1. Maximaal 2/3 van de leden is van het zelfde geslacht
2. Minstens 9 leden van de 15 worden gekozen volgens de volgende opdeling van gemeenten
gebaseerd op het aantal aandelen waarover de gemeente beschikt
Aandelen

Gemeente

< 1200

Baarle-Hertog
Dessel
Grobbendonk
Herenthout
Hulshout
Meerhout
Merksplas
Olen
Retie
Rijkevorsel
Vorselaar
Vosselaar
Arendonk
Balen
Beerse
Herselt
Hoogstraten
Kasterlee
Laakdal
Lille
Nijlen
Oud-Turnhout
Ravels
Westerlo
Geel

1200 – 2500

> 2500

Minimum aantal zetels in de raad van
bestuur

3

3

3

Heist-op-den-Berg
Herentals
Mol
Turnhout
Daarnaast wordt in de samenstelling van de raad van bestuur gestreefd naar een ruime regionale
spreiding en voldoende politieke pluriformiteit.
De lijst van bestuurders wordt voorgesteld aan de bevoegde organen van de deelnemers, die dan tot
de besluitvorming over de samenstelling van en vertegenwoordiging in de raad van bestuur volgens
bovenstaande criteria overgaan.
Er dient bij de voordracht en benoeming rekening te worden gehouden met de onverenigbaarheden
zoals voorzien in artikel 436 van het DLB.
De benoeming van bestuurders gebeurt bij geheime stemming.
De bestuurders worden benoemd voor een periode van 6 jaar tot aan de algehele hernieuwing van de
raad van bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen.
Het mandaat kan te allen tijde gemotiveerd worden ingetrokken door de algemene vergadering.
Alleen natuurlijke personen kunnen lid zijn van de raad van bestuur.'
In uitvoering van deze statutaire opdracht kwam de vergadering van voorgedragen burgemeesters op
voorstel van het formatieorgaan op 26 januari 2019 tot volgende voorstel van samenstelling van de
raden van bestuur. De vergadering van burgemeesters kwam tot de formatie van een identieke
samenstelling van de raad van bestuur van IOK en de raad van bestuur van IOK Afvalbeheer:
Adriaensen Karolien (Retie)
Adriaensens Stijn (Turnhout)
Celis Bert (Nijlen)
Hannes Fons (Meerhout)
Julliams Bart (Geel)
Keymeulen Peter (Herselt)
Lenaerts Karel (Merksplas)
Leysen Johan (Balen)
Peeters Marleen (Lille)
Raeymaekers Stijn (Herenthout)

Van Goubergen Inge (Vosselaar)
Van Hirtum Guy (Westerlo)
Van Olmen Mien (Herentals)
Verhaert Marianne (Grobbendonk)
Vleugels Luc (Heist-op-den-Berg)
Aan de deelnemers (gemeenten) werd in het schrijven van 28 januari 2019 gevraagd de 15 kandidaatbestuurders op de lijst voor te dragen in functie van de mandaatbepaling van de volmachtdrager op de
algemene vergadering van 19 maart 2019 waarop de raad van bestuur wordt geïnstalleerd.
Bestuurders met raadgevende stem IOK Afvalbeheer
Overeenkomstig de statuten van IOK Afvalbeheer heeft elke gemeente het recht een
gemeenteraadslid uit de oppositie aan te duiden.
Indien het aantal gemeenten dat van dit recht gebruik maakt ten hoogste twee bedraagt, neemt de
algemene vergadering akte van de gemeenteraadsbeslissingen en wonen de aldus aangeduide leden
met raadgevende stem vanaf dat ogenblik de zittingen van de raad van bestuur bij.
Indien het aantal gemeenten dat van dit recht gebruik maakt meer dan twee bedraagt, neemt de
algemene vergadering akte van de gemeenteraadsbeslissingen en bepaalt zij de rangorde van de
aangeduide leden in afdalende rangorde waarbij in eerste instantie de leden aan bod komen die met
eenparigheid van stemmen door hun gemeenteraad aangeduid werden. In ondergeschikte orde
gelden volgende criteria:
• De ononderbroken dienstanciënniteit in de betrokken gemeenteraad waarbij voorrang wordt
gegeven aan de aangeduide leden met de hoogste anciënniteit.
• De leeftijd waarbij voorrang wordt gegeven aan in eerste instantie de oudste aangeduide
leden in de jaren die de leeftijd van zestig jaar niet bereikt hebben, in tweede instantie aan de
jongst aangeduide leden die de leeftijd van zestig jaar hebben bereikt.
De eerste twee volgens deze rangorde aangeduide leden met raadgevende stem wonen vanaf dat
ogenblik de zittingen van de raad van bestuur bij.
Aanduiding vertegenwoordiger in de raad van bestuur
De toepassing van de in-house-exceptie vormt al enkele jaren de basis van de werking van
opdrachthoudende vereniging IOK Afvalbeheer waar er sprake is van beheersoverdracht.
Deze exceptie is opgenomen in de Wet overheidsopdrachten en maakt het mogelijk dat de
deelnemers aan IOK Afvalbeheer opdrachten geven aan hun in-houserechtspersoon IOK Afvalbeheer
zonder dat de formele aanbestedingsprocedure moet worden gevoerd.
De in-house-exceptie is onder meer gebaseerd op het principe van gezamenlijke controle zoals
beschreven in de Wet Overheidsopdrachten en de Europese Richtlijn Public Procurement:

De aanbestedende overheden oefenen gezamenlijk toezicht uit op een rechtspersoon indien aan elk
van de volgende voorwaarden is voldaan:
1° de besluitvormingsorganen van de gecontroleerde rechtspersoon zijn samengesteld uit
vertegenwoordigers van alle deelnemende aanbestedende overheden. Individuele
vertegenwoordigers kunnen verscheidene of alle deelnemende aanbestedende overheden
vertegenwoordigen; (eigen onderlijning)
2° deze aanbestedende overheden zijn in staat gezamenlijk beslissende invloed uit te oefenen op de
strategische doelstellingen en belangrijke beslissingen van de gecontroleerde rechtspersoon; en
3° de gecontroleerde rechtspersoon mag geen belangen nastreven die in strijd zijn met de belangen
van de controlerende aanbestedende overheden
De gezamenlijke controle houdt dus concreet in dat de besluitvormingsorganen van IOK Afvalbeheer
moeten worden samengesteld uit vertegenwoordigers van alle deelnemers, waarbij individuele
vertegenwoordigers verscheidene of alle deelnemers kunnen vertegenwoordigen.
In een eerstvolgende statutenwijziging die wordt voorgelegd aan de deelnemers in functie van de
algemene vergadering van juni 2019 zal in dit verband ook een verslagplicht en ontslagregeling
worden beschreven zodat de vereiste gezamenlijke controle geen juridische fictie is en zodat er
sprake is van een gezamenlijke controle waarbij de deelnemers effectief zijn vertegenwoordigd door
individuele vertegenwoordigers.
Daarnaast is er, in tegenstelling tot het vroegere Decreet Intergemeentelijke Samenwerking, in het
DLB niet langer bepaald is dat niemand door meer dan één deelnemer kan worden voorgedragen of
benoemd. Deze bepaling was niet langer compatibel met de beperking van het aantal mandaten in de
raad van bestuur van intercommunales met meer dan 15 leden, zodat meervoudige voordracht
decretaal mogelijk wordt gemaakt.
De invulling van het principe van de gezamenlijke controle houdt vanuit juridisch oogpunt dan ook in
dat elke deelnemer een individuele vertegenwoordiger dient aan te duiden binnen de raad van
bestuur.
Voor de gemeenten die een vertegenwoordiger hebben vanuit de eigen gemeenteraad is het
vanzelfsprekend dat deze bestuurder de gemeente vertegenwoordigt.
Aan de andere deelnemers (gemeenten) werd in het schrijven van 28 januari 2019 gevraagd om een
individuele vertegenwoordiger aan te duiden binnen de lijst van 15 kandidaat-bestuurders als
individuele vertegenwoordiger binnen de raden van bestuur.
Opvragen besluiten en mandaten in de schoot van IOK Afvalbeheer
In het schrijven vanwege IOK Afvalbeheer van 28 januari 2019 werden volgende besluiten en
mandaten opgevraagd.
• Voor alle deelnemers (gemeenten) van IOK Afvalbeheer:
o De gezamenlijke voordracht te bevestigen van de 15 kandidaat-bestuurders zodat de
algemene vergadering kan overgaan tot de benoeming van de raad van bestuur.
• De individuele vertegenwoordiger van de deelnemer aan te duiden binnen de lijst van 15
kandidaat-bestuurders.

o Het eigen gemeenteraadslid voor de gemeenten die een bestuurder voordragen.
o Een bestuurder uit de lijst voor de andere deelnemers.
o In voorkomend geval: een kandidaat-bestuurder met raadgevende stem IOK
Afvalbeheer (vermelding van geboortedatum, vermelding van duur van
ononderbroken dienstanciënniteit en vermelding van eenparigheid bij aanduiding of
niet).
JURIDISCH KADER
Gelet op het decreet over het 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
De gemeenteraad bevestigt de gezamenlijke voordracht van de 15 kandidaat-bestuurders zodat de
algemene vergadering kan overgaan tot benoeming van de raad van bestuur
Artikel 2
Bovenstaande besluitvorming van de gemeenteraad bepaalt het mandaat van de volmachtdrager op
deze algemene vergadering van 19 maart 2019.

20.07

IOK Afvalbeheer. RvB - Aanduiding individuele vertegenwoordiger - mandatering.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
Artikel 445 van het Decreet over het Lokaal Bestuur bepaalt dat alle mandatarissen binnen de
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden ontslagnemend zijn bij verlies van hun openbaar
mandaat, uitgezonderd in geval van algehele vernieuwing van de gemeenteraden.
In dat geval moet binnen de eerste drie maanden van het jaar volgend op dat van de verkiezingen,
een algemene vergadering worden bijeengeroepen waarbij tot een algehele vervanging van de raad
van bestuur wordt overgegaan, voor zover de raden van de deelnemende besturen reeds in hun
nieuwe samenstelling hebben vergaderd.

De raden van bestuur van IOK en IOK Afvalbeheer hebben in zitting van 15 januari 2019 beslist om de
algemene vergaderingen van IOK en IOK Afvalbeheer waarbij de raden van bestuur zullen worden
benoemd achtereenvolgens te organiseren op dinsdagavond 19 maart 2019.
De informatie en de opgevraagde besluitvorming in verband met de organisatie van deze algemene
vergadering werd overgemaakt aan de deelnemers via het schrijven van 28 januari 2019.
De agenda van deze buitengewone algemene vergadering is beperkt tot de samenstelling van de raad
van bestuur:
1. Samenstelling van de raad van bestuur
1. Benoeming van de raad van bestuur
2. Akteneming van de voordracht van de bestuurders met raadgevende stem.
2. Varia
Argumentatie
Samenstelling raad van bestuur IOK Afvalbeheer
In de statutenwijziging die werd goedgekeurd door de algemene vergadering van december 2018
wordt de voordrachtregeling en de wijze van benoeming van de raden van bestuur als volgt
beschreven:
'De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur, waarvan de leden door de algemene
vergadering worden benoemd op voordracht van de deelnemers, conform de bepalingen van artikel
434 en 435 van het DLB.
Het aantal leden van de raad van bestuur vanaf de eerste algehele vervanging van de raad van
bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen bedraagt 15 leden.
Een vergadering van de burgemeesters die door de deelnemende gemeenten worden voorgedragen
na de gemeenteraadsverkiezingen, werkt een consultatie- en formatieopdracht uit waarbij formateurs
de opdracht krijgen om in overleg met de deelnemers, tot een lijst van 15 kandidaat-bestuurders te
komen aan de hand van volgende bindende criteria:
1. Maximaal 2/3 van de leden is van het zelfde geslacht
2. Minstens 9 leden van de 15 worden gekozen volgens de volgende opdeling van gemeenten
gebaseerd op het aantal aandelen waarover de gemeente beschikt
Aandelen

Gemeente

Minimum aantal zetels in de raad van
bestuur

< 1200

Baarle-Hertog
Dessel
Grobbendonk
Herenthout
Hulshout
Meerhout
Merksplas
Olen
Retie
Rijkevorsel
Vorselaar

3

1200 – 2500

> 2500

Vosselaar
Arendonk
Balen
Beerse
Herselt
Hoogstraten
Kasterlee
Laakdal
Lille
Nijlen
Oud-Turnhout
Ravels
Westerlo
Geel
Heist-op-den-Berg
Herentals
Mol
Turnhout

3

3

Daarnaast wordt in de samenstelling van de raad van bestuur gestreefd naar een ruime regionale
spreiding en voldoende politieke pluriformiteit.
De lijst van bestuurders wordt voorgesteld aan de bevoegde organen van de deelnemers, die dan tot
de besluitvorming over de samenstelling van en vertegenwoordiging in de raad van bestuur volgens
bovenstaande criteria overgaan.
Er dient bij de voordracht en benoeming rekening te worden gehouden met de onverenigbaarheden
zoals voorzien in artikel 436 van het DLB.
De benoeming van bestuurders gebeurt bij geheime stemming.
De bestuurders worden benoemd voor een periode van 6 jaar tot aan de algehele hernieuwing van de
raad van bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen.
Het mandaat kan te allen tijde gemotiveerd worden ingetrokken door de algemene vergadering.
Alleen natuurlijke personen kunnen lid zijn van de raad van bestuur.'
In uitvoering van deze statutaire opdracht kwam de vergadering van voorgedragen burgemeesters op
voorstel van het formatieorgaan op 26 januari 2019 tot volgende voorstel van samenstelling van de
raden van bestuur. De vergadering van burgemeesters kwam tot de formatie van een identieke
samenstelling van de raad van bestuur van IOK en de raad van bestuur van IOK Afvalbeheer:
Adriaensen Karolien (Retie)
Adriaensens Stijn (Turnhout)
Celis Bert (Nijlen)
Hannes Fons (Meerhout)

Julliams Bart (Geel)
Keymeulen Peter (Herselt)
Lenaerts Karel (Merksplas)
Leysen Johan (Balen)
Peeters Marleen (Lille)
Raeymaekers Stijn (Herenthout)
Van Goubergen Inge (Vosselaar)
Van Hirtum Guy (Westerlo)
Van Olmen Mien (Herentals)
Verhaert Marianne (Grobbendonk)
Vleugels Luc (Heist-op-den-Berg)
Aan de deelnemers (gemeenten) werd in het schrijven van 28 januari 2019 gevraagd de 15 kandidaatbestuurders op de lijst voor te dragen in functie van de mandaatbepaling van de volmachtdrager op de
algemene vergadering van 19 maart 2019 waarop de raad van bestuur wordt geïnstalleerd.
Bestuurders met raadgevende stem IOK Afvalbeheer
Overeenkomstig de statuten van IOK Afvalbeheer heeft elke gemeente het recht een
gemeenteraadslid uit de oppositie aan te duiden.
Indien het aantal gemeenten dat van dit recht gebruik maakt ten hoogste twee bedraagt, neemt de
algemene vergadering akte van de gemeenteraadsbeslissingen en wonen de aldus aangeduide leden
met raadgevende stem vanaf dat ogenblik de zittingen van de raad van bestuur bij.
Indien het aantal gemeenten dat van dit recht gebruik maakt meer dan twee bedraagt, neemt de
algemene vergadering akte van de gemeenteraadsbeslissingen en bepaalt zij de rangorde van de
aangeduide leden in afdalende rangorde waarbij in eerste instantie de leden aan bod komen die met
eenparigheid van stemmen door hun gemeenteraad aangeduid werden. In ondergeschikte orde
gelden volgende criteria:
• De ononderbroken dienstanciënniteit in de betrokken gemeenteraad waarbij voorrang wordt
gegeven aan de aangeduide leden met de hoogste anciënniteit.
• De leeftijd waarbij voorrang wordt gegeven aan in eerste instantie de oudste aangeduide
leden in de jaren die de leeftijd van zestig jaar niet bereikt hebben, in tweede instantie aan de
jongst aangeduide leden die de leeftijd van zestig jaar hebben bereikt.

De eerste twee volgens deze rangorde aangeduide leden met raadgevende stem wonen vanaf dat
ogenblik de zittingen van de raad van bestuur bij.
Aanduiding vertegenwoordiger in de raad van bestuur
De toepassing van de in-house-exceptie vormt al enkele jaren de basis van de werking van
opdrachthoudende vereniging IOK Afvalbeheer waar er sprake is van beheersoverdracht.
Deze exceptie is opgenomen in de Wet overheidsopdrachten en maakt het mogelijk dat de
deelnemers aan IOK Afvalbeheer opdrachten geven aan hun in-houserechtspersoon IOK Afvalbeheer
zonder dat de formele aanbestedingsprocedure moet worden gevoerd.
De in-house-exceptie is onder meer gebaseerd op het principe van gezamenlijke controle zoals
beschreven in de Wet Overheidsopdrachten en de Europese Richtlijn Public Procurement:
De aanbestedende overheden oefenen gezamenlijk toezicht uit op een rechtspersoon indien aan elk
van de volgende voorwaarden is voldaan:
1° de besluitvormingsorganen van de gecontroleerde rechtspersoon zijn samengesteld uit
vertegenwoordigers van alle deelnemende aanbestedende overheden. Individuele
vertegenwoordigers kunnen verscheidene of alle deelnemende aanbestedende overheden
vertegenwoordigen; (eigen onderlijning)
2° deze aanbestedende overheden zijn in staat gezamenlijk beslissende invloed uit te oefenen op de
strategische doelstellingen en belangrijke beslissingen van de gecontroleerde rechtspersoon; en
3° de gecontroleerde rechtspersoon mag geen belangen nastreven die in strijd zijn met de belangen
van de controlerende aanbestedende overheden
De gezamenlijke controle houdt dus concreet in dat de besluitvormingsorganen van IOK Afvalbeheer
moeten worden samengesteld uit vertegenwoordigers van alle deelnemers, waarbij individuele
vertegenwoordigers verscheidene of alle deelnemers kunnen vertegenwoordigen.
In een eerstvolgende statutenwijziging die wordt voorgelegd aan de deelnemers in functie van de
algemene vergadering van juni 2019 zal in dit verband ook een verslagplicht en ontslagregeling
worden beschreven zodat de vereiste gezamenlijke controle geen juridische fictie is en zodat er
sprake is van een gezamenlijke controle waarbij de deelnemers effectief zijn vertegenwoordigd door
individuele vertegenwoordigers.
Daarnaast is er, in tegenstelling tot het vroegere Decreet Intergemeentelijke Samenwerking, in het
DLB niet langer bepaald is dat niemand door meer dan één deelnemer kan worden voorgedragen of
benoemd. Deze bepaling was niet langer compatibel met de beperking van het aantal mandaten in de
raad van bestuur van intercommunales met meer dan 15 leden, zodat meervoudige voordracht
decretaal mogelijk wordt gemaakt.
De invulling van het principe van de gezamenlijke controle houdt vanuit juridisch oogpunt dan ook in
dat elke deelnemer een individuele vertegenwoordiger dient aan te duiden binnen de raad van
bestuur.
Voor de gemeenten die een vertegenwoordiger hebben vanuit de eigen gemeenteraad is het
vanzelfsprekend dat deze bestuurder de gemeente vertegenwoordigt.

Aan de andere deelnemers (gemeenten) werd in het schrijven van 28 januari 2019 gevraagd om een
individuele vertegenwoordiger aan te duiden binnen de lijst van 15 kandidaat-bestuurders als
individuele vertegenwoordiger binnen de raden van bestuur.
Opvragen besluiten en mandaten in de schoot van IOK Afvalbeheer
In het schrijven vanwege IOK Afvalbeheer van 28 januari 2019 werden volgende besluiten en
mandaten opgevraagd.
• Voor alle deelnemers (gemeenten) van IOK Afvalbeheer:
o De gezamenlijke voordracht te bevestigen van de 15 kandidaat-bestuurders zodat de
algemene vergadering kan overgaan tot de benoeming van de raad van bestuur.
• De individuele vertegenwoordiger van de deelnemer aan te duiden binnen de lijst van 15
kandidaat-bestuurders.
o Het eigen gemeenteraadslid voor de gemeenten die een bestuurder voordragen.
o Een bestuurder uit de lijst voor de andere deelnemers.
o In voorkomend geval: een kandidaat-bestuurder met raadgevende stem IOK
Afvalbeheer (vermelding van geboortedatum, vermelding van duur van
ononderbroken dienstanciënniteit en vermelding van eenparigheid bij aanduiding of
niet).
Gelet op de voordracht van de heer Guy Van Hirtum;
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 16 ja-stemmen geteld
- er wordt 1 neen-stem geteld
- er worden 7 onthoudingen geteld
Gelet op het resultaat van de geheime stemming;
Artikel 1
De gemeenteraad duidt in de lijst van 15 kandidaat-bestuurders volgende individuele
vertegenwoordiger aan: de heer Guy Van Hirtum.
Artikel 2

Bovenstaande besluitvorming van de gemeenteraad bepaalt het mandaat van de volmachtdrager op
deze algemene vergadering van 19 maart 2019.

20.08

IOK Afvalbeheer. Voordracht van een kandidaat bestuurder met raadgevende
stem.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
Artikel 445 van het Decreet over het Lokaal Bestuur bepaalt dat alle mandatarissen binnen de
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden ontslagnemend zijn bij verlies van hun openbaar
mandaat, uitgezonderd in geval van algehele vernieuwing van de gemeenteraden.
In dat geval moet binnen de eerste drie maanden van het jaar volgend op dat van de verkiezingen,
een algemene vergadering worden bijeengeroepen waarbij tot een algehele vervanging van de raad
van bestuur wordt overgegaan, voor zover de raden van de deelnemende besturen reeds in hun
nieuwe samenstelling hebben vergaderd.
De raden van bestuur van IOK en IOK Afvalbeheer hebben in zitting van 15 januari 2019 beslist om de
algemene vergaderingen van IOK en IOK Afvalbeheer waarbij de raden van bestuur zullen worden
benoemd achtereenvolgens te organiseren op dinsdagavond 19 maart 2019.
De informatie en de opgevraagde besluitvorming in verband met de organisatie van deze algemene
vergadering werd overgemaakt aan de deelnemers via het schrijven van 28 januari 2019.
De agenda van deze buitengewone algemene vergadering is beperkt tot de samenstelling van de raad
van bestuur:
1. Samenstelling van de raad van bestuur
1. Benoeming van de raad van bestuur
2. Akteneming van de voordracht van de bestuurders met raadgevende stem.
2. Varia
Argumentatie
Samenstelling raad van bestuur IOK Afvalbeheer
In de statutenwijziging die werd goedgekeurd door de algemene vergadering van december 2018
wordt de voordrachtregeling en de wijze van benoeming van de raden van bestuur als volgt
beschreven:
'De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur, waarvan de leden door de algemene
vergadering worden benoemd op voordracht van de deelnemers, conform de bepalingen van artikel
434 en 435 van het DLB.
Het aantal leden van de raad van bestuur vanaf de eerste algehele vervanging van de raad van
bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen bedraagt 15 leden.

Een vergadering van de burgemeesters die door de deelnemende gemeenten worden voorgedragen
na de gemeenteraadsverkiezingen, werkt een consultatie- en formatieopdracht uit waarbij formateurs
de opdracht krijgen om in overleg met de deelnemers, tot een lijst van 15 kandidaat-bestuurders te
komen aan de hand van volgende bindende criteria:
1. Maximaal 2/3 van de leden is van het zelfde geslacht
2. Minstens 9 leden van de 15 worden gekozen volgens de volgende opdeling van gemeenten
gebaseerd op het aantal aandelen waarover de gemeente beschikt
Aandelen

Gemeente

< 1200

Baarle-Hertog
Dessel
Grobbendonk
Herenthout
Hulshout
Meerhout
Merksplas
Olen
Retie
Rijkevorsel
Vorselaar
Vosselaar
Arendonk
Balen
Beerse
Herselt
Hoogstraten
Kasterlee
Laakdal
Lille
Nijlen
Oud-Turnhout
Ravels
Westerlo
Geel
Heist-op-den-Berg
Herentals
Mol
Turnhout

1200 – 2500

> 2500

Minimum aantal zetels in de raad van
bestuur

3

3

3

Daarnaast wordt in de samenstelling van de raad van bestuur gestreefd naar een ruime regionale
spreiding en voldoende politieke pluriformiteit.
De lijst van bestuurders wordt voorgesteld aan de bevoegde organen van de deelnemers, die dan tot
de besluitvorming over de samenstelling van en vertegenwoordiging in de raad van bestuur volgens
bovenstaande criteria overgaan.
Er dient bij de voordracht en benoeming rekening te worden gehouden met de onverenigbaarheden
zoals voorzien in artikel 436 van het DLB.
De benoeming van bestuurders gebeurt bij geheime stemming.

De bestuurders worden benoemd voor een periode van 6 jaar tot aan de algehele hernieuwing van de
raad van bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen.
Het mandaat kan te allen tijde gemotiveerd worden ingetrokken door de algemene vergadering.
Alleen natuurlijke personen kunnen lid zijn van de raad van bestuur.'
In uitvoering van deze statutaire opdracht kwam de vergadering van voorgedragen burgemeesters op
voorstel van het formatieorgaan op 26 januari 2019 tot volgende voorstel van samenstelling van de
raden van bestuur. De vergadering van burgemeesters kwam tot de formatie van een identieke
samenstelling van de raad van bestuur van IOK en de raad van bestuur van IOK Afvalbeheer:
Adriaensen Karolien (Retie)
Adriaensens Stijn (Turnhout)
Celis Bert (Nijlen)
Hannes Fons (Meerhout)
Julliams Bart (Geel)
Keymeulen Peter (Herselt)
Lenaerts Karel (Merksplas)
Leysen Johan (Balen)
Peeters Marleen (Lille)
Raeymaekers Stijn (Herenthout)
Van Goubergen Inge (Vosselaar)
Van Hirtum Guy (Westerlo)
Van Olmen Mien (Herentals)
Verhaert Marianne (Grobbendonk)
Vleugels Luc (Heist-op-den-Berg)
Aan de deelnemers (gemeenten) werd in het schrijven van 28 januari 2019 gevraagd de 15 kandidaatbestuurders op de lijst voor te dragen in functie van de mandaatbepaling van de volmachtdrager op de
algemene vergadering van 19 maart 2019 waarop de raad van bestuur wordt geïnstalleerd.

Bestuurders met raadgevende stem IOK Afvalbeheer
Overeenkomstig de statuten van IOK Afvalbeheer heeft elke gemeente het recht een
gemeenteraadslid uit de oppositie aan te duiden.
Indien het aantal gemeenten dat van dit recht gebruik maakt ten hoogste twee bedraagt, neemt de
algemene vergadering akte van de gemeenteraadsbeslissingen en wonen de aldus aangeduide leden
met raadgevende stem vanaf dat ogenblik de zittingen van de raad van bestuur bij.
Indien het aantal gemeenten dat van dit recht gebruik maakt meer dan twee bedraagt, neemt de
algemene vergadering akte van de gemeenteraadsbeslissingen en bepaalt zij de rangorde van de
aangeduide leden in afdalende rangorde waarbij in eerste instantie de leden aan bod komen die met
eenparigheid van stemmen door hun gemeenteraad aangeduid werden. In ondergeschikte orde
gelden volgende criteria:
• De ononderbroken dienstanciënniteit in de betrokken gemeenteraad waarbij voorrang wordt
gegeven aan de aangeduide leden met de hoogste anciënniteit.
• De leeftijd waarbij voorrang wordt gegeven aan in eerste instantie de oudste aangeduide
leden in de jaren die de leeftijd van zestig jaar niet bereikt hebben, in tweede instantie aan de
jongst aangeduide leden die de leeftijd van zestig jaar hebben bereikt.
De eerste twee volgens deze rangorde aangeduide leden met raadgevende stem wonen vanaf dat
ogenblik de zittingen van de raad van bestuur bij.
Aanduiding vertegenwoordiger in de raad van bestuur
De toepassing van de in-house-exceptie vormt al enkele jaren de basis van de werking van
opdrachthoudende vereniging IOK Afvalbeheer waar er sprake is van beheersoverdracht.
Deze exceptie is opgenomen in de Wet overheidsopdrachten en maakt het mogelijk dat de
deelnemers aan IOK Afvalbeheer opdrachten geven aan hun in-houserechtspersoon IOK Afvalbeheer
zonder dat de formele aanbestedingsprocedure moet worden gevoerd.
De in-house-exceptie is onder meer gebaseerd op het principe van gezamenlijke controle zoals
beschreven in de Wet Overheidsopdrachten en de Europese Richtlijn Public Procurement:
De aanbestedende overheden oefenen gezamenlijk toezicht uit op een rechtspersoon indien aan elk
van de volgende voorwaarden is voldaan:
1° de besluitvormingsorganen van de gecontroleerde rechtspersoon zijn samengesteld uit
vertegenwoordigers van alle deelnemende aanbestedende overheden. Individuele
vertegenwoordigers kunnen verscheidene of alle deelnemende aanbestedende overheden
vertegenwoordigen; (eigen onderlijning)
2° deze aanbestedende overheden zijn in staat gezamenlijk beslissende invloed uit te oefenen op de
strategische doelstellingen en belangrijke beslissingen van de gecontroleerde rechtspersoon; en
3° de gecontroleerde rechtspersoon mag geen belangen nastreven die in strijd zijn met de belangen
van de controlerende aanbestedende overheden

De gezamenlijke controle houdt dus concreet in dat de besluitvormingsorganen van IOK Afvalbeheer
moeten worden samengesteld uit vertegenwoordigers van alle deelnemers, waarbij individuele
vertegenwoordigers verscheidene of alle deelnemers kunnen vertegenwoordigen.
In een eerstvolgende statutenwijziging die wordt voorgelegd aan de deelnemers in functie van de
algemene vergadering van juni 2019 zal in dit verband ook een verslagplicht en ontslagregeling
worden beschreven zodat de vereiste gezamenlijke controle geen juridische fictie is en zodat er
sprake is van een gezamenlijke controle waarbij de deelnemers effectief zijn vertegenwoordigd door
individuele vertegenwoordigers.
Daarnaast is er, in tegenstelling tot het vroegere Decreet Intergemeentelijke Samenwerking, in het
DLB niet langer bepaald is dat niemand door meer dan één deelnemer kan worden voorgedragen of
benoemd. Deze bepaling was niet langer compatibel met de beperking van het aantal mandaten in de
raad van bestuur van intercommunales met meer dan 15 leden, zodat meervoudige voordracht
decretaal mogelijk wordt gemaakt.
De invulling van het principe van de gezamenlijke controle houdt vanuit juridisch oogpunt dan ook in
dat elke deelnemer een individuele vertegenwoordiger dient aan te duiden binnen de raad van
bestuur.
Voor de gemeenten die een vertegenwoordiger hebben vanuit de eigen gemeenteraad is het
vanzelfsprekend dat deze bestuurder de gemeente vertegenwoordigt.
Aan de andere deelnemers (gemeenten) werd in het schrijven van 28 januari 2019 gevraagd om een
individuele vertegenwoordiger aan te duiden binnen de lijst van 15 kandidaat-bestuurders als
individuele vertegenwoordiger binnen de raden van bestuur.
Opvragen besluiten en mandaten in de schoot van IOK Afvalbeheer
In het schrijven vanwege IOK Afvalbeheer van 28 januari 2019 werden volgende besluiten en
mandaten opgevraagd.
• Voor alle deelnemers (gemeenten) van IOK Afvalbeheer:
o De gezamenlijke voordracht te bevestigen van de 15 kandidaat-bestuurders zodat de
algemene vergadering kan overgaan tot de benoeming van de raad van bestuur.
• De individuele vertegenwoordiger van de deelnemer aan te duiden binnen de lijst van 15
kandidaat-bestuurders.
o Het eigen gemeenteraadslid voor de gemeenten die een bestuurder voordragen.
o Een bestuurder uit de lijst voor de andere deelnemers.
o In voorkomend geval: een kandidaat-bestuurder met raadgevende stem IOK
Afvalbeheer (vermelding van geboortedatum, vermelding van duur van
ononderbroken dienstanciënniteit en vermelding van eenparigheid bij aanduiding of
niet).
Gelet op de voordracht van de heer Jeroen Helsen;

JURIDISCH KADER

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur;
BESLUIT
Gaat over tot de geheime stemming
- 23 raadsleden nemen deel aan de stemming
- er worden 20 ja-stemmen geteld
- er worden 3 onthoudingen geteld
Gelet op het resultaat van de geheime stemming;
Artikel 1
De gemeenteraad draagt volgende kandidaat-bestuurder met raadgevende stem voor: de heer Jeroen
Helsen.
Artikel 2
Bovenstaande besluitvorming van de gemeenteraad bepaalt het mandaat van de volmachtdrager op
deze algemene vergadering van 19 maart 2019.

20.09

Fluvius Limburg. Aanduiding vertegenwoordiger algemene vergadering.
Aanduiding plaatsvervangend vertegenwoordiger algemene vergadering.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
Gelet op het feit dat de gemeente voor één of meerdere activiteiten aangesloten is bij de
opdrachthoudende vereniging Fluvius Limburg;
Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekend schrijven van 14 januari 2019 werd opgeroepen
om deel te nemen aan de algemene ver-gadering in buitengewone zitting van Fluvius Limburg die op
18 maart 2019 plaatsheeft in gebouw D van Hogeschool PXL, Elfde-Liniestraat 24 te 3500 Hasselt;
Argumentatie
Gelet op de principenota die als documentatie aan de gemeente per brief van 21 november 2018
overgemaakt werd;
Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat de
deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers voor een algemene vergadering van een

opdrachthoudende vereniging bij ge-meen-teraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de
gemeenteraad en dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoor-diger dient te worden
herhaald voor elke algemene vergadering;
Gelet op het feit dat de vertegenwoordigers voor een algemene vergadering aangeduid kunnen
worden voor de volledige duurtijd van de gemeentelijke legislatuur, nl. tot einde 2024;
Gelet op het feit dat de decretale en statutaire onverenigbaarheden, zoals beschreven in het punt 2
van het documentatiedossier dat aan de deelnemende gemeente/stad overgemaakt werd, ook gelden
voor de vertegenwoordigers op de algemene vergadering en dat de vertegen-woordigers niet als
kandidaat-lid mogen voorgedragen worden voor het regionaal bestuurs-comité (RBC) of voor de raad
van bestuur;
Gelet op de voordracht van mevrouw Gerda Broeckx en mevrouw Ils Van Hove;
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
Mevrouw Gerda Broeckx aan te duiden als vertegenwoordiger op de (Buitengewone) Algemene
Vergaderingen voor de periode van heden tot het einde van de gemeentelijke legislatuur.
Artikel 2
Mevrouw Ils Van Hove aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger op de (Buitengewone)
Algemene Vergaderingen voor de periode van heden tot het einde van de gemeentelijke legislatuur.
Artikel 3
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde
be-slis-singen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende
vere-niging Fluvius Limburg, ter attentie van het secre-tariaat, p/a Trichterheideweg 8, 3500 Hasselt.

20.10

Fluvius Limburg. Voordracht kandidaat lid Regionaal Bestuurscomité. Voordracht
kandidaat lid Raad van Bestuur.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
Gelet op het feit dat de gemeente/stad voor één of meerder activiteiten aangesloten is bij de
opdrachthoudende vereniging Fluvius Limburg;
Gelet op het feit dat de gemeente/stad per aangetekend schrijven van 14 januari 2019 werd
opgeroepen om deel te nemen aan de algemene ver-gadering in buitengewone zitting van Fluvius
Limburg die op 18 maart 2019 plaatsheeft in gebouw D van Hogeschool PXL, Elfde-Liniestraat 24 te
3500 Hasselt;
Argumentatie
Gelet op de principenota die als documentatie aan de gemeente/stad op 21 november 2018 brief
overgemaakt werd;
Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 18 van de statuten alle huidige mandaten bij Fluvius
Limburg onmiddellijk vervallen na voornoemde alge-mene vergadering en dat deze tot een algehele
vervanging van de bestuurs-organen dient over te gaan;
Gelet op het feit dat de gemeente/stad ingedeeld is bij Regionaal Bestuurscomité Noord (RBC-Noord).
Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 17. punt 2 van de statuten elke gemeente het recht heeft
om één (1) kandidaat-lid voor te dragen voor Regionaal Bestuurscomité Noord (RBC-Noord);
Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 12. punt 2 van de statuten de deelnemende gemeenten
het recht hebben om maximaal 14 kandidaat-bestuurders voor te dragen en dat het om dezelfde
persoon moet gaan die voorgedragen wordt als kandidaat-lid voor RBC-Noord. De deelnemende
inbrengende opdrachthoudende vereniging (P.B.E.) heeft het recht om één kandidaat-bestuurder voor
te dragen en maakt geen deel uit van een RBC. Het lid met raadgevende stem maakt ook geen deel
uit van een RBC.
Gelet op het feit dat het totaal aantal door de algemene vergadering te benoemen leden van de raad
van bestuur beperkt is tot 15;
Gelet op het feit dat het om ‘onafhankelijke bestuurders’ moet gaan in de zin van artikel 1.1.1 §2 74°
en dat er een aantal decretale en statutaire onverenigbaarheden zijn, zoals beschreven in de
toelichtingsnota die aan de deelnemende gemeenten overgemaakt werd;
Gelet op de voordracht van de heer Benny Smets;
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 Benny Smets voor te dragen als kandidaat-lid voor Regionaal Bestuurscomité Noord (RBCNoord) van de opdrachthoudende vereniging Fluvius Limburg, voor een duur van zes jaar, vanaf 1
april 2019 tot aan de eerste algemene vergadering in het jaar 2025.
Artikel 2
Dezelfde persoon vermeld in artikel 1 tevens voor te dragen als kandidaat-lid voor de raad van bestuur
van de opdrachthoudende vereniging Fluvius Limburg, voor een duur van zes jaar, vanaf 1 april 2019
tot aan de eerste algemene vergadering in het jaar 2025.
Artikel 3
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde
be-slis-singen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende
vere-niging Fluvius Limburg, ter attentie van het secretariaat, p/a Trichterheideweg 8, 3500 Hasselt.

20.11

Fluvius Limburg. Goedkeuring agenda buitengewone algemene vergadering van
18/03/2019 en mandatering vertegenwoordiger.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
Gelet op het feit dat de gemeente voor één of meerder activiteiten aangesloten is bij de
opdrachthoudende vereniging Fluvius Limburg;
Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekend schrijven van 14 januari 2019 werd opgeroepen
om deel te nemen aan de algemene ver-gadering in buitengewone zitting van Fluvius Limburg die op
18 maart 2019 plaatsheeft in gebouw D van Hogeschool PXL, Elfde-Liniestraat 24 te 3500 Hasselt;
Argumentatie
Gelet op de principenota die als documentatie aan de gemeente op 21 november 2018 brief
overgemaakt werd;

Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 18 van de statuten alle huidige mandaten bij Fluvius
Limburg onmiddellijk vervallen na voornoemde algemene vergadering en dat deze tot een algehele
vervanging van de bestuursorganen dient over te gaan;
Gelet op het feit dat de gemeente ingedeeld is bij Regionaal Bestuurscomité Noord (RBC-Noord).
JURIDISCH KADER
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur;
BESLUIT
met 21 stemmen voor (Smets Benny, Sels Frank, Mensch Jurgen, Van Hove Ils, Gielis Tine, Broeckx
Gerda, Moons Raf, Nysmans Bob, Vanbel Felix, Devoghel Nele, Lintermans Hanne, Van de Weyer
Theo, Baumans Bart, Hoes Stefaan, Daems Leander, Williams Anja, Janssens Caroline, Vermeulen
Niels, Helsen Jeroen, De Rop Ingrid, Van Meijvis Louis) en 3 onthoudingen (Laermans Richard,
Mondelaers Paul, Vankrunkelsven Willem).
Artikel 1
Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering in buitengewone zitting van
de opdrachthoudende vereniging Fluvius Limburg d.d. 18 maart 2019 met als enig agendapunt
‘Statutaire ontslagnemingen en benoemingen’.
Artikel 2
De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering in
buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging Fluvius Limburg op 18 maart 2019, op te
dragen zijn/haar stem-gedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van
heden inzake voormelde arti-kelen;
Artikel 3
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde
be-slis-singen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende
vere-niging Fluvius Limburg, ter attentie van het secre-tariaat, p/a Trichterheideweg 8, 3500 Hasselt.

20.12

Fluvius Antwerpen. Aanduiding vertegenwoordiger algemene vergadering.
Aanduiding plaatsvervangend vertegenwoordiger algemene vergadering.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
Gelet op het feit dat de gemeente voor één of meerdere activiteiten aangesloten is bij de
opdrachthoudende vereniging Fluvius Antwerpen;

Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekend schrijven van 3 januari 2019 werd opgeroepen om
deel te nemen aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van Fluvius Antwerpen die op 27
maart 2019 plaatsheeft in het LINDNER HOTEL, Lange Kievietstraat 125 te 2018 Antwerpen;
Argumentatie
Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat de
deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers voor een algemene vergadering van een
opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de
gemeenteraad en dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden
herhaald voor elke algemene vergadering;
Gelet op het feit dat de vertegenwoordigers voor een algemene vergadering aangeduid kunnen
worden voor de volledige duurtijd van de gemeentelijke legislatuur, nl. tot einde 2024;
Gelet op het feit dat de decretale en statutaire onverenigbaarheden, zoals beschreven in het punt 2
van het documentatiedossier dat aan de deelnemene gemeente overgemaakt werd, ook gelden voor
de vertegenwoordigers op de algemene vergadering en dat de vertegenwoordigers niet als kandidaatlid mogen voorgedragen worden voor het regionaal bestuurscomité (RBS) of voor de raad van
bestuur;
Gelet op de voordracht van de heer Raf Moons en de heer Bob Nysmans;
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 21 ja-stemmen geteld
- er worden 3 onthoudingen geteld
Gelet op het resultaat van de geheime stemming;
Artikel 1
De heer Raf Moons aan te duiden als vertegenwoordiger op de (Buitengewone) Algemene
Vergaderingen voor de periode van heden tot het einde van de gemeentelijke legislatuur.
Artikel 2
De heer Bob Nysmans aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger op de (Buitengewone)
Algemene Vergaderingen voor de periode van heden tot het einde van de gemeentelijke legislatuur.

Artikel 3
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging
Fluvius Antwerpen, ter attentie van het secretariaat, p/a Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle.

20.13

Fluvius Antwerpen. Voordracht kandidaat lid Regionaal Bestuurscomité.
Voordracht kandidaat lid Raad van Bestuur.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
Gelet op het feit dat de gemeente voor één of meerdere activiteiten aangesloten is bij de
opdrachthoudende vereniging Fluvius Antwerpen;
Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekend schrijven van 3 januari 2019 werd opgeroepen om
deel te nemen aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van Fluvius Antwerpen die op 27
maart 2019 plaatsheeft in het LINDNER HOTEL, Lange Kievitstraat 125 te 2018 Antwerpen;
Argumentatie
Gelet op de principenota die als documentatie aan de gemeente op 23 november 2018 per brief
overgemaakt werd;
Gelet op de het feit dat overeenkomstig artikel 18 van de statuten alle huidige mandaten bij Fluvius
Antwerpen onmiddellijk vervallen na voornoemde algemene vergadering en dat deze tot een algehele
vervanging van de bestuursorganen dient over te gaan;
Gelet op het feit dat de gemeente ingedeeld i bij een regionaal bestuurscomité (RBC);
Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 17 punt 2 van de statuten elke gemeente het recht heeft
om één kandidaat-lid voor te dragen voor het regionaal bestuurscomité (RBC);
Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 12 punt 2 van de statuten de deelnemene gemeenten het
recht hebben om maximaal 15 kandidaat-bestuurders voor te dragen en dat het om dezelfde persoon
moet gaan die voorgedragen wordt als kandidaat-lid voor het RBC;
Gelet op het feit dat het totaal aantal door de algemene vergadering te benoemen leden van de raad
van bestuur beperkt is tot vijftien;
Gelet op het feit dat het om 'onafhankelijke bestuurders' moet gaan in de zin van artikel 1.1.1. §2 74°
en dat er een aantal decretale en statutaire onverenigbaarheden zijn, zoals beschreven in de
toelichtingsnota die aan de deelnemende gemeenten overgemaakt werd;
Gelet op de voordracht van de heer 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 21 ja-stemmen geteld
- er worden 3 onthoudingen geteld
Gelet op het resultaat van de geheime stemming;
Artikel 1
De heer Benny Smets voor te dragen als kandidaat-lid voor het regionaal bestuurscomité (RBC) Regio
van de opdrachthoudende vereniging, voor een duur van zes jaar, vanaf de algemene vergadering
van 27 maart 2019 tot aan de eerste algemene vergadering in het jaar 2025.
Artikel 2
Dezelfde persoon vermeld in artikel 1 voor te dragen als kandidaad lid voor de raad van bestuur van
de opdrachthoudende vereniging, voor een duur van zes jaar, vanaf de algemene vergadering van 27
maart 2019 tot aan de eerste algemene vergadering in het jaar 2025.
Artikel 3
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging
Fluvius Antwerpen, ter attentie van het secretariaat, p/a Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle.

20.14

Fluvius Antwerpen - buitengewone algemene vergadering van 27/03/2019.
Goedkeuring agenda en mandatering gemeentelijke afgevaardigde.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
Gelet op het feit dat de gemeente voor één of meerdere activiteiten aangesloten is bij de
opdrachthoudende vereniging Fluvius Antwerpen;
Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekend schrijven van 3 januari 2019 werd opgeroepen om
deel te nemen aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van Fluvius Antwerpen die op 27
maart 2019 plaatsheeft in het LINDNER HOTEL, Lange Kievitstraat 125 te 2018 Antwerpen;

Argumentatie
Gelet op de principenota die als documentatie aan de gemeente op 23 november 2018 per brief
overgemaakt werd;
Gelet op de het feit dat overeenkomstig artikel 18 van de statuten alle huidige mandaten bij Fluvius
Antwerpen onmiddellijk vervallen na voornoemde algemene vergadering en dat deze tot een algehele
vervanging van de bestuursorganen dient over te gaan;
Gelet op het feit dat de gemeente ingedeeld is bij een regionaal bestuurscomité (RBC);
JURIDISCH KADER
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur;
BESLUIT
met 21 stemmen voor (Smets Benny, Sels Frank, Mensch Jurgen, Van Hove Ils, Gielis Tine, Broeckx
Gerda, Moons Raf, Nysmans Bob, Vanbel Felix, Devoghel Nele, Lintermans Hanne, Van de Weyer
Theo, Baumans Bart, Hoes Stefaan, Daems Leander, Williams Anja, Janssens Caroline, Vermeulen
Niels, Helsen Jeroen, De Rop Ingrid, Van Meijvis Louis) en 3 onthoudingen (Laermans Richard,
Mondelaers Paul, Vankrunkelsven Willem).
Artikel 1
Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering in buitengewone zitting van
de opdrachthoudende vereniging d.d. 27 maart 2019 met als enig agendapunt 'Statutaire
ontslagnemingen en benoemingen'.
Artikel 2
De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering in
buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging op 27 maart 2019, op te dragen zijn/haar
stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake
voormelde artikelen;
Artikel 3
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging
Fluvius Antwerpen, ter attentie van het secretariaat, p/a Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle.

20.15

Fluvius O.V. Aanduiding van een effectieve vertegenwoordiger algemene
vergadering. Aanduiding van een plaatsvervanger algemene vergadering.

BESCHRIJVING

Aanleiding en Feitelijke context
Gelet op het feit dat de gemeente/stad aangesloten is bij Fluvius Opdrachthoudende Vereniging;
Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat de
deelnemende gemeenten hun ver-te-gen-woordigers voor een algemene vergadering van een
opdrachthoudende vereniging bij ge-meen-teraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de
gemeenteraad en dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoor-diger dient te worden
herhaald voor elke algemene vergadering;
Gelet op het feit dat de vertegenwoordigers voor een algemene vergadering aangeduid kunnen
worden voor de volledige duurtijd van de gemeentelijke legislatuur, nl. tot einde 2024;
Gelet op het feit dat de decretale en statutaire onverenigbaarheden ook gelden voor de
vertegenwoordigers op de algemene vergadering en dat de vertegenwoordigers niet als kandidaatbestuurder mogen voorgedragen worden.
Argumentatie
Gelet op de voordracht van de heer Benny Smets en de heer Theo Van de Weyer;
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 21 ja-stemmen geteld
- er worden 3 onthoudingen geteld
Gelet op het resultaat van de geheime stemming;
Artikel 1
De heer Benny Smets aan te duiden als vertegenwoordiger op de (Buitengewone) Algemene
Vergaderingen van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging voor de periode van heden tot het einde
van de gemeentelijke legislatuur.
Artikel 2
De heer Theo Van de Weyer aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger op de
(Buitengewone) Algemene Vergaderingen van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging voor de periode
van heden tot het einde van de gemeentelijke legislatuur.

Artikel 3
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde
be-slis-singen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan Fluvius Opdrachthoudende
Vereniging, ter attentie van het secre-tariaat, p/a Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle.

20.16

Fluvius O.V. Goedkeuring voordracht van een kandidaat-bestuurder.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
Gelet op het feit dat de gemeente/stad vanaf 1 april 2019 aangesloten is bij de opdrachthoudende
vereniging Fluvius Opdrachthoudende Vereniging;
Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 17 van de statuten alle huidige mandaten bij Fluvius
Opdrachthoudende Vereniging onmiddellijk vervallen na voornoemde algemene vergadering en dat
deze tot een algehele vervanging van de bestuurs-organen dient over te gaan;
Argumentatie
Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 17, derde alinea, van de statuten de deelnemende
gemeenten het recht hebben om maximaal 6 bestuurders, namelijk 3 namens de deelnemende
gemeenten van de provincie Limburg en telkens 1 namens de deelnemende gemeenten van
respectievelijk de provincie Antwerpen, Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen voor te dragen;
Gelet op het feit dat het totaal aantal door de algemene vergadering te benoemen leden van de raad
van bestuur beperkt is tot zes (6);
Gelet op het feit dat het om ‘onafhankelijke bestuurders’ moet gaan in de zin van artikel 1.1.1 §2 74°
en dat er een aantal decretale en statutaire onverenigbaarheden zijn;

JURIDISCH KADER
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur;
BESLUIT
met 21 stemmen voor (Smets Benny, Sels Frank, Mensch Jurgen, Moons Raf, Gielis Tine, Broeckx
Gerda, Van Hove Ils, Nysmans Bob, Vanbel Felix, Devoghel Nele, Lintermans Hanne, Van de Weyer
Theo, Baumans Bart, Hoes Stefaan, De Rop Ingrid, Van Meijvis Louis, Daems Leander, Williams
Anja, Janssens Caroline, Vermeulen Niels, Helsen Jeroen) en 3 onthoudingen (Mondelaers Paul,
Laermans Richard, Vankrunkelsven Willem).
Artikel 1

De kandidaat-bestuurder die binnen Fluvius System Operator namens Fluvius Antwerpen benoemd
wordt in de Raad van Bestuur, ook voor te dragen als kandidaat-bestuurder van Fluvius
Opdrachthoudende Vereniging, voor een duur van zes jaar, vanaf 1 april 2019 tot aan de eerste
algemene vergadering in het jaar 2025.
Artikel 2
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde
be-slis-singen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan Fluvius Opdrachthoudende
Vere-niging, ter attentie van het secre-tariaat, p/a Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle.

20.17

Fluvius O.V. - buitengewone algemene vergadering van 29/03/2019. Goedkeuring
agenda, voordracht kandidaat bestuurders en mandatering gemeentelijke
afgevaardigde.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
Gelet op het feit dat de gemeente/stad aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging Fluvius
Opdrachthoudende Vereniging;
Gelet op het feit dat de gemeente/stad per aangetekend schrijven van 17 januari 2019 werd
opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van Fluvius
Opdrachthoudende Vereniging die op 29 maart 2019 plaatsheeft te Hasselt;
Argumentatie
Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 17 van de statuten alle huidige mandaten bij Fluvius
Opdrachthoudende Vereniging onmiddellijk vervallen na voornoemde algemene vergadering en dat
deze tot een algehele vervanging van de bestuurs-organen dient over te gaan;
Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 17, derde alinea, van de statuten de deelnemende
gemeenten het recht hebben om maximaal 6 bestuurders, namelijk 3 namens de deelnemende
gemeenten van de provincie Limburg en telkens 1 namens de deelnemende gemeenten van
respectievelijk de provincie Antwerpen, Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen voor te dragen;
Gelet op het feit dat het totaal aantal door de algemene vergadering te benoemen leden van de raad
van bestuur beperkt is tot zes (6);
Gelet op het feit dat het om ‘onafhankelijke bestuurders’ moet gaan in de zin van artikel 1.1.1 §2 74°
en dat er een aantal decretale en statutaire onverenigbaarheden zijn, zoals beschreven in de
toelichtingsnota die aan de deelnemende gemeenten overgemaakt werd;
JURIDISCH KADER
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur;
BESLUIT

met 21 stemmen voor (Smets Benny, Sels Frank, Mensch Jurgen, Van Hove Ils, Gielis Tine, Broeckx
Gerda, Moons Raf, Nysmans Bob, Vanbel Felix, Devoghel Nele, Lintermans Hanne, Van de Weyer
Theo, Baumans Bart, Hoes Stefaan, Daems Leander, Williams Anja, Janssens Caroline, Vermeulen
Niels, Helsen Jeroen, De Rop Ingrid, Van Meijvis Louis) en 3 onthoudingen (Laermans Richard,
Mondelaers Paul, Vankrunkelsven Willem).
Artikel 1
Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering in buitengewone zitting van
Fluvius Opdrachthoudende Vereniging d.d. 29 maart 2019 met als agendapunten: ‘Statutaire
ontslagnemingen en benoemingen’ en ‘Statutaire mededelingen’.
Artikel 2
De drie kandidaat-bestuurders die binnen Fluvius System Operator namens Fluvius Limburg benoemd
worden in de Raad van Bestuur, ook voor te dragen als kandidaat-bestuurders van Fluvius
Opdrachthoudende Vereniging, voor een duur van zes jaar, vanaf de algemene vergadering van 29
maart 2019 tot aan de eerste algemene vergadering in het jaar 2025.
Artikel 3
De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering in
buitengewone zitting van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging op 29 maart 2019, op te dragen
zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden
inzake voormelde artikelen.
Artikel 4
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde
be-slis-singen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan Fluvius Opdrachthoudende
Vere-niging, ter attentie van het secre-tariaat, p/a Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle.

20.18

Fluvius O.V. Bevestiging van de beheersoverdracht en de onderschrijving van een
aandeel A.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
Gelet op het feit dat, door de goedkeuring van de statuten van Fluvius Antwerpen door uw gemeente
in de Algemene Vergadering van Iveg van 20 juni 2018, is voorzien in een beheersoverdracht m.b.t.
het statutair personeel van ex-Iveg richting Fluvius Opdrachthoudende Vereniging vanaf 1 april 2019;
Gelet op het aangetekend schrijven vanwege Fluvius Opdrachthoudende Vereniging d.d. 17 januari
2019 omtrent deze beheersoverdracht;
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, Daems Leander, De Rop Ingrid, Van Meijvis Louis) en 7
onthoudingen (Laermans Richard, Mondelaers Paul, Vankrunkelsven Willem, Williams Anja, Janssens
Caroline, Vermeulen Niels, Helsen Jeroen).
Artikel 1
De beheersoverdracht met ingang van 1 april 2019 met betrekking tot het statutair personeel van exIveg, zoals opgenomen in de statuten van Fluvius Antwerpen die werden goedgekeurd op 20 juni
2018, te bevestigen.
Artikel 2
Ingevolge de beslissing genomen in artikel 1, één aandeel A ter waarde van 24,79 euro te
onderschrijven en te volstorten binnen Fluvius Opdrachthoudende Vereniging.
Artikel 3
Fluvius Opdrachthoudende Vereniging te verzoeken de in artikel 1 genomen beslissing voor te leggen
aan de eerstvolgende algemene vergadering.
Artikel 4
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van
voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende
vereniging Fluvius Opdrachthoudende Vereniging, ter attentie van het secretariaat, (in pdf-versie)
uitsluitend op het emailadres vennootschapssecretariaat@fluvius.be.

20.19

Pidpa. Aanduiding van een vertegenwoordiger algemene vergadering. Aanduiding
van een plaatsvervanger algemene vergadering.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
De gemeente is deelnemer aan de opdrachthoudende vereniging Pidpa.
Op maandag 25 maart 2019 om 11.00 h organiseert Pidpa de buitengewone algemene vergadering
op het hoofdkantoor, Desguinlei 246 te 2018 Antwerpen.
De agenda van deze vergadering is als volgt :
1.
2.
3.
4.
5.

Nazicht van de volmachten/raadsbesluiten voor de afgevaardigden.
Benoeming nieuwe bestuurders.
Bepaling rangorde voorgedragen bestuurders met raadgevende stem. Aanwijzing.
Benoemingen leden adviescomités.
Goedkeuring van het verslag staande de vergadering.

Overeenkomstig de decretale bepalingen moet bij de algehele vernieuwing van de gemeenteraden,
binnen de eerste drie maanden van het jaar volgend op dat van de verkiezingen, een algemene
vergadering worden bijeengeroepen waarbij tot een algehele vervanging van de raad van bestuur
wordt overgegaan. Ook dienen er eventueel voordrachten te worden gedaan betreffende de
adviescomités en de afgevaardigde op de algemene vergadering.
Historiek
Brief van Pidpa van 4 februari 2019 met het voorstel van samenstelling van de nieuwe raad van
bestuur en toelichting betreffende de voordracht van een bestuurder met raadgevende stem, de
voordracht van de leden van de diverse adviescomité en de voordracht van de afgevaardigde op de
algemene vergadering.
Argumentatie
Bij de algehele vernieuwing van de gemeenteraden dienen er voor de intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden de nodige voordrachten gedaan worden voor de vorming van een nieuwe
raad van bestuur, adviescomités en afgevaardigde op de algemene vergadering.
Gelet op de voordracht van de heer Felix Vanbel en de heer Raf Moons;
JURIDISCH KADER
De statuten van de opdrachthoudende vereniging Pidpa.
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
BESLUIT
Gaat over tot de geheime stemming
- 23 raadsleden nemen deel aan de stemming
- er worden 20 ja-stemmen geteld
- er worden 3 onthoudingen geteld
Gelet op het resultaat van de geheime stemming;
Artikel 1
Als gemeentelijke vertegenwoordiger voor alle algemene vergaderingen van Pidpa voor de periode
van de ganse legislatuur 2019-2024, wordt aangewezen:
Mijnheer Felix Vanbel met als plaatsvervanger Raf Moons.
Artikel 2

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.

20.20

Pidpa. Voordracht gemeentelijke vertegenwoordiger voor het A-adviescomité
(watervoorziening).

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
De gemeente is deelnemer aan de opdrachthoudende vereniging Pidpa.
Op maandag 25 maart 2019 om 11.00 h organiseert Pidpa de buitengewone algemene vergadering
op het hoofdkantoor, Desguinlei 246 te 2018 Antwerpen.
De agenda van deze vergadering is als volgt :
1.
2.
3.
4.
5.

Nazicht van de volmachten/raadsbesluiten voor de afgevaardigden.
Benoeming nieuwe bestuurders.
Bepaling rangorde voorgedragen bestuurders met raadgevende stem. Aanwijzing.
Benoemingen leden adviescomités.
Goedkeuring van het verslag staande de vergadering.

Overeenkomstig de decretale bepalingen moet bij de algehele vernieuwing van de gemeenteraden,
binnen de eerste drie maanden van het jaar volgend op dat van de verkiezingen, een algemene
vergadering worden bijeengeroepen waarbij tot een algehele vervanging van de raad van bestuur
wordt overgegaan. Ook dienen er eventueel voordrachten te worden gedaan betreffende de
adviescomités en de afgevaardigde op de algemene vergadering.
Historiek
Brief van Pidpa van 4 februari 2019 met het voorstel van samenstelling van de nieuwe raad van
bestuur en toelichting betreffende de voordracht van een bestuurder met raadgevende stem, de
voordracht van de leden van de diverse adviescomité en de voordracht van de afgevaardigde op de
algemene vergadering.
Argumentatie
Bij de algehele vernieuwing van de gemeenteraden dienen er voor de intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden de nodige voordrachten gedaan worden voor de vorming van een nieuwe
raad van bestuur, adviescomités en afgevaardigde op de algemene vergadering.
Gelet op de voordracht van Mevrouw Tine Gielis;
JURIDISCH KADER
De statuten van de opdrachthoudende vereniging Pidpa.
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

BESLUIT
Gaat over tot de geheime stemming
- 24 raadsleden nemen deel aan de stemming
- er worden 21 ja-stemmen geteld
- er worden 3 onthoudingen geteld
Gelet op het resultaat van de geheime stemming;
Artikel 1
Als gemeentelijke vertegenwoordiger voor het A-adviescomité (watervoorziening) wordt voorgedragen:
mevrouw Tine Gielis.
Artikel 2
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.

20.21

Pidpa. Voordracht gemeentelijke vertegenwoordiger voor het B-adviescomité
(afvalwater en van hemelwater).

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
De gemeente is deelnemer aan de opdrachthoudende vereniging Pidpa.
Op maandag 25 maart 2019 om 11.00 h organiseert Pidpa de buitengewone algemene vergadering
op het hoofdkantoor, Desguinlei 246 te 2018 Antwerpen.
De agenda van deze vergadering is als volgt :
1.
2.
3.
4.
5.

Nazicht van de volmachten/raadsbesluiten voor de afgevaardigden.
Benoeming nieuwe bestuurders.
Bepaling rangorde voorgedragen bestuurders met raadgevende stem. Aanwijzing.
Benoemingen leden adviescomités.
Goedkeuring van het verslag staande de vergadering.

Overeenkomstig de decretale bepalingen moet bij de algehele vernieuwing van de gemeenteraden,
binnen de eerste drie maanden van het jaar volgend op dat van de verkiezingen, een algemene
vergadering worden bijeengeroepen waarbij tot een algehele vervanging van de raad van bestuur
wordt overgegaan. Ook dienen er eventueel voordrachten te worden gedaan betreffende de
adviescomités en de afgevaardigde op de algemene vergadering.

Historiek
Brief van Pidpa van 4 februari 2019 met het voorstel van samenstelling van de nieuwe raad van
bestuur en toelichting betreffende de voordracht van een bestuurder met raadgevende stem, de
voordracht van de leden van de diverse adviescomité en de voordracht van de afgevaardigde op de
algemene vergadering.
Argumentatie
Bij de algehele vernieuwing van de gemeenteraden dienen er voor de intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden de nodige voordrachten gedaan worden voor de vorming van een nieuwe
raad van bestuur, adviescomités en afgevaardigde op de algemene vergadering.
Gelet op de voordracht van Mevrouw Tine Gielis;
JURIDISCH KADER
De statuten van de opdrachthoudende vereniging Pidpa.
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
BESLUIT
Gaat over tot de geheime stemming
- 23 raadsleden nemen deel aan de stemming
- er worden 21 ja-stemmen geteld
- er worden 2 onthoudingen geteld
Gelet op het resultaat van de geheime stemming;
Artikel 1
Als gemeentelijke vertegenwoordiger voor het B-adviescomité (afvalwater en van hemelwater) wordt
voorgedragen: mevrouw Tine Gielis.
Artikel 2
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.

20.22

Pidpa. Kennisgeving en goedkeuring voordracht kandidaat-leden voor de Raad van
Bestuur.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
De gemeente is deelnemer aan de opdrachthoudende vereniging Pidpa.
Op maandag 25 maart 2019 om 11.00 h organiseert Pidpa de buitengewone algemene vergadering
op het hoofdkantoor, Desguinlei 246 te 2018 Antwerpen.
De agenda van deze vergadering is als volgt :
1.
2.
3.
4.
5.

Nazicht van de volmachten/raadsbesluiten voor de afgevaardigden.
Benoeming nieuwe bestuurders.
Bepaling rangorde voorgedragen bestuurders met raadgevende stem. Aanwijzing.
Benoemingen leden adviescomités.
Goedkeuring van het verslag staande de vergadering.

Overeenkomstig de decretale bepalingen moet bij de algehele vernieuwing van de gemeenteraden,
binnen de eerste drie maanden van het jaar volgend op dat van de verkiezingen, een algemene
vergadering worden bijeengeroepen waarbij tot een algehele vervanging van de raad van bestuur
wordt overgegaan. Ook dienen er eventueel voordrachten te worden gedaan betreffende de
adviescomités en de afgevaardigde op de algemene vergadering.
Historiek
Brief van Pidpa van 4 februari 2019 met het voorstel van samenstelling van de nieuwe raad van
bestuur en toelichting betreffende de voordracht van een bestuurder met raadgevende stem, de
voordracht van de leden van de diverse adviescomité en de voordracht van de afgevaardigde op de
algemene vergadering.
Argumentatie
Bij de algehele vernieuwing van de gemeenteraden dienen er voor de intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden de nodige voordrachten gedaan worden voor de vorming van een nieuwe
raad van bestuur, adviescomités en afgevaardigde op de algemene vergadering.
JURIDISCH KADER
De statuten van de opdrachthoudende vereniging Pidpa.
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
BESLUIT
Gaat over tot de geheime stemming
- 23 raadsleden nemen deel aan de stemming
- er worden 20 ja-stemmen geteld

- er worden 3 onthoudingen geteld
Gelet op het resultaat van de geheime stemming;
Artikel 1
Kennis wordt genomen van het voorstel betreffende de samenstelling van de nieuwe Raad van
Bestuur. Alle voorgestelde mandatarissen worden voorgedragen als kandidaat-lid voor de Raad van
Bestuur.
Artikel 2
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.

20.23

Pidpa. Voordracht van een kandidaat-lid Raad van Bestuur met raadgevende stem.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
De gemeente is deelnemer aan de opdrachthoudende vereniging Pidpa.
Op maandag 25 maart 2019 om 11.00 h organiseert Pidpa de buitengewone algemene vergadering
op het hoofdkantoor, Desguinlei 246 te 2018 Antwerpen.
De agenda van deze vergadering is als volgt :
1.
2.
3.
4.
5.

Nazicht van de volmachten/raadsbesluiten voor de afgevaardigden.
Benoeming nieuwe bestuurders.
Bepaling rangorde voorgedragen bestuurders met raadgevende stem. Aanwijzing.
Benoemingen leden adviescomités.
Goedkeuring van het verslag staande de vergadering.

Overeenkomstig de decretale bepalingen moet bij de algehele vernieuwing van de gemeenteraden,
binnen de eerste drie maanden van het jaar volgend op dat van de verkiezingen, een algemene
vergadering worden bijeengeroepen waarbij tot een algehele vervanging van de raad van bestuur
wordt overgegaan. Ook dienen er eventueel voordrachten te worden gedaan betreffende de
adviescomités en de afgevaardigde op de algemene vergadering.
Historiek
Brief van Pidpa van 4 februari 2019 met het voorstel van samenstelling van de nieuwe raad van
bestuur en toelichting betreffende de voordracht van een bestuurder met raadgevende stem, de
voordracht van de leden van de diverse adviescomité en de voordracht van de afgevaardigde op de
algemene vergadering.
Argumentatie

Bij de algehele vernieuwing van de gemeenteraden dienen er voor de intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden de nodige voordrachten gedaan worden voor de vorming van een nieuwe
raad van bestuur, adviescomités en afgevaardigde op de algemene vergadering.
Gelet op de voordracht van Mevrouw Caroline Janssens;
JURIDISCH KADER
De statuten van de opdrachthoudende vereniging Pidpa.
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
BESLUIT
Gaat over tot de geheime stemming
- 22 raadsleden nemen deel aan de stemming
- er worden 20 ja-stemmen geteld
- er worden 2 onthoudingen geteld
Gelet op het resultaat van de geheime stemming;
Artikel 1
Mevrouw Caroline Janssens wordt voorgedragen als kandidaat lid Raad van Bestuur met
raadgevende stem.
Artikel 2
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.

20.24

Pidpa. Buitengewone algemene vergadering van 25 maart 2019. Goedkeuring
agenda en mandatering gemeentelijke afgevaardigde.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
De gemeente is deelnemer aan de opdrachthoudende vereniging Pidpa.
Op maandag 25 maart 2019 om 11.00 h organiseert Pidpa de buitengewone algemene vergadering
op het hoofdkantoor, Desguinlei 246 te 2018 Antwerpen.

De agenda van deze vergadering is als volgt :
1.
2.
3.
4.
5.

Nazicht van de volmachten/raadsbesluiten voor de afgevaardigden.
Benoeming nieuwe bestuurders.
Bepaling rangorde voorgedragen bestuurders met raadgevende stem. Aanwijzing.
Benoemingen leden adviescomités.
Goedkeuring van het verslag staande de vergadering.

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om deze agendapunten goed te keuren.
Overeenkomstig de decretale bepalingen moet bij de algehele vernieuwing van de gemeenteraden,
binnen de eerste drie maanden van het jaar volgend op dat van de verkiezingen, een algemene
vergadering worden bijeengeroepen waarbij tot een algehele vervanging van de raad van bestuur
wordt overgegaan. Ook dienen er eventueel voordrachten te worden gedaan betreffende de
adviescomités en de afgevaardigde op de algemene vergadering.
Historiek
Brief van Pidpa van 4 februari 2019 met het voorstel van samenstelling van de nieuwe raad van
bestuur en toelichting betreffende de voordracht van een bestuurder met raadgevende stem, de
voordracht van de leden van de diverse adviescomité en de voordracht van de afgevaardigde op de
algemene vergadering.
JURIDISCH KADER
De statuten van de opdrachthoudende vereniging Pidpa.
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
BESLUIT
met 21 stemmen voor (Smets Benny, Sels Frank, Mensch Jurgen, Van Hove Ils, Gielis Tine, Broeckx
Gerda, Moons Raf, Nysmans Bob, Vanbel Felix, Devoghel Nele, Lintermans Hanne, Van de Weyer
Theo, Baumans Bart, Hoes Stefaan, Daems Leander, De Rop Ingrid, Van Meijvis Louis, Williams
Anja, Janssens Caroline, Vermeulen Niels, Helsen Jeroen) en 3 onthoudingen (Laermans Richard,
Mondelaers Paul, Vankrunkelsven Willem).
Artikel 1
Kennis wordt genomen van de uitnodigingsbrief van 4 februari 2019, waarmee Pidpa de agenda van
de Buitengewone Algemene Vergadering heeft meegedeeld en deze agenda heeft toegelicht.
Artikel 2
Aan de gemeentelijke vertegenwoordiger wordt de opdracht gegeven om op de Buitengewone
Algemene Vergadering van 25 maart 2019 overeenkomstig deze beslissing te stemmen, alsook de
benoemingen goed te keuren, evenals op elke andere algemene vergadering die wordt
samengeroepen ter behandeling van de agendapunten van deze vergadering.
Artikel 3

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.

20.25

Cipal. Aanduiding vertegenwoordiger algemene vergadering. Aanduiding
plaatsvervanger algemene vergadering.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
Elke vennoot heeft recht op één effectieve afgevaardigde (en één of meerdere plaatsvervangers) in de
Algemene Vergadering van Cipal dv.
Argumentatie
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van de dienstverlenende vereniging Cipal (hierna
kortweg 'Cipal');
Gelet op de statuten van Cipal en in het bijzonder op artikel 35 inzake de samenstelling van de
algemene vergadering;
Overwegende dat artikel 432 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de vertegenwoordigers op de
algemene vergadering rechtstreeks door de gemeenteraden aangewezen worden uit hun leden;
Gelet op de voordracht van De heer Stefaan Hoes en De heer Theo Van de Weyer;
JURIDISCH KADER
Gelet op het decreet lokaal bestuur en in het bijzonder op artikel 40 inzake de bevoegdheid van de
gemeenteraad en op titel 3 inzake de intergemeentelijke samenwerking;
BESLUIT
Gaat over tot de geheime stemming
- 23 raadsleden nemen deel aan de stemming
- er worden 20 ja-stemmen geteld
- er worden 3 onthoudingen geteld
Gelet op het resultaat van de geheime stemming;
Artikel 1

Als vertegenwoordiger van de gemeente op de algemene vergaderingen van Cipal wordt, voor de
duur van de legislatuur 2019-2024, aangeduid: de heer Stefaan Hoes met als plaatsvervanger de heer
Theo Van de Weyer.
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 daarvan aan Cipal.

20.26

Cipal. Voordracht van een kandidaat-bestuurder met raadgevende stem.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van de dienstverlenende vereniging Cipal ('Cipal ');
Gelet op de statuten van Cipal en meer in het bijzonder artikel 15bis dat bepaalt aan de vergaderingen
van de raad van bestuur wordt deelgenomen door ten hoogste één door een deelnemer-gemeente
aangewezen afgevaardigde die lid is met raadgevende stem;
Overwegende dat deze afgevaardigde gemeenteraadslid moet zijn en verkozen moet zijn op een lijst
waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen;
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;
Argumentatie
Gelet op de voordracht van De heer Niels Vermeulen;
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;
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;

BESLUIT
Gaat over tot de geheime stemming
- 24 raadsleden nemen deel aan de stemming
- er worden 21 ja-stemmen geteld
- er worden 3 onthoudingen geteld
Gelet op het resultaat van de geheime stemming;
Artikel 1
Als lid met raadgevende stem in de raad van bestuur van Cipal wordt voorgedragen: de heer Niels
Vermeulen.
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 daarvan aan Cipal.

20.27

Cipal. Uitnodiging bijzondere algemene vergadering van 22 maart 2019.
Vaststellen mandaat gemeentelijke afgevaardigde.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
De raad van bestuur nodigt hierbij de Deelnemers van de dienstverlenende vereniging Cipal ('Cipal
dv') uit om de bijzondere algemene vergadering van deelnemers van Cipal dv bij te wonen, die zal
worden gehouden in het seminariecomplex De Vesten, Kanaalweg 6/1, 2430 Laakdal, op vrijdag 22
maart 2019 om 10.30 uur. Er zal tevens de mogelijkheid geboden worden om de bijzondere
algemene vergadering op afstand bij te wonen via videoconferencing in het seminariecentrum Aula
Schaubroeck, Steenweg Deinze 154, 9810 Nazareth.
Personen die de bijzondere algemene vergadering bijwonen, worden verzocht om aanwezig te zijn
vanaf 10:00 uur om de registratieformaliteiten te vervullen. Aansluitend aan de bijzondere algemene
vergadering wordt een lunch aangeboden.
Argumentatie
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 26/02/2019 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 bij de agendapunten van de bijzondere algemene vergadering;
Overwegende dat geen redenen voorhanden zijn om goedkeuring van de agendapunten te weigeren;
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;
Gelet op titel 3 van het DLB inzake de intergemeentelijke samenwerking en in het bijzonder op art.
432, derde lid dat bepaalt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient
herhaald te worden voor elke algemene vergadering.
BESLUIT
met 21 stemmen voor (Smets Benny, Sels Frank, Mensch Jurgen, Van Hove Ils, Gielis Tine, Broeckx
Gerda, Moons Raf, Nysmans Bob, Vanbel Felix, Devoghel Nele, Lintermans Hanne, Van de Weyer
Theo, Baumans Bart, Hoes Stefaan, Daems Leander, De Rop Ingrid, Van Meijvis Louis, Williams
Anja, Janssens Caroline, Vermeulen Niels, Helsen Jeroen) en 3 onthoudingen (Laermans Richard,
Mondelaers Paul, Vankrunkelsven Willem).
Artikel 1
Op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota worden de agendapunten van de
bijzondere algemene vergadering van Cipal van 22 maart 2019, zoals overgemaakt per aangetekende
brief en e-mail d.d. 22 januari 2019, goedgekeurd.
Artikel 2
De gemeentelijke vertegenwoordiger wordt gemandateerd om op de bijzondere algemene vergadering
van Cipal van 22 maart 2019 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 gemeentelijke vertegenwoordiger 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 dit besluit en in het
bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan Cipal.

20.28

Pontes. Aanduiding van een vertegenwoordiger. Aanduiding plaatsvervangend
vertegenwoordiger.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
Bij het begin van iedere bestuursperiode moeten de afgevaardigden van de leden-gemeenten in de
verschillende intergemeentelijke samenwerkingsverbanden opnieuw worden aangeduid.
Aangezien de gemeente aandeelhouder is in de intergemeentelijke vereniging PONTES, moet een
gemeentelijk vertegenwoordiger worden aangeduid. Deze kan aangesteld worden voor de duur van
de hele bestuursperiode.
Argumentatie
De gemeente Laakdal is deelnemer in de intergemeentelijke vereniging PONTES.
De vertegenwoordiger van de gemeente in een intergemeentelijk samenwerkingsverband wordt door
de gemeenteraad uit zijn leden aangeduid.
De vertegenwoordiger van de gemeente moet bij geheime stemming worden aangesteld.
Deze aanstelling is herroepbaar en doet geen afbreuk aan het feit dat het individueel mandaat van de
vertegenwoordiger vooraf aan elke algemene vergadering moet worden vastgesteld.
Gelet op de voordracht van Mevrouw Gerda Broeckx en De heer Raf Moons;
JURIDISCH KADER
Artikel 34, §2, 2°, artikel 43, §2, 4° en 9° en artikel 432 van het decreet lokaal bestuur
De gemeenteraad is bevoegd voor de aangelegenheden inzake de deelname aan en de
vertegenwoordiging in instellingen, verenigingen en ondernemingen, evenals voor de
aangelegenheden die het decreet uitdrukkelijk aan de gemeenteraad voorbehoudt.
De gemeenteraden bepalen de afvaardiging en het mandaat van hun vertegenwoordigers in de
algemene vergadering van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.
De algemene vergadering is samengesteld uit vertegenwoordigers van de leden-gemeenten die door
en uit de leden van de gemeenteraad worden aangewezen. Het mandaat van de vertegenwoordiger
moet telkens voor elke algemene vergadering opnieuw worden vastgesteld.
BESLUIT
Gaat over tot de geheime stemming

- 24 raadsleden nemen deel aan de stemming
- er worden 21 ja-stemmen geteld
- er worden 3 onthoudingen geteld
Gelet op het resultaat van de geheime stemming;
Enig artikel
Mevrouw Gerda Broeckx, schepen en de heer Raf Moons, gemeenteraadslid worden aangeduid als
respectievelijk effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente op de
buitengewone en gewone algemene vergaderingen van PONTES voor de ganse legislatuur.

20.29

Pontes. Voordracht kandidaat lid Raad van Bestuur.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
Het decreet over het lokaal bestuur, dat voor de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden in
werking treedt vanaf 1 januari 2019, voorziet in een vereenvoudiging van de bestuursorganen alsook
in een vermindering van het aantal mandaten in die bestuursorganen.
PONTES heeft daartoe in juli 2018 haar statuten gewijzigd om deze in overeenstemming te brengen
met het nieuwe decreet.
Concreet betekent dit voor PONTES dat er in de toekomst geen directiecomité meer zal samengesteld
worden en dat alle bevoegdheden zullen worden uitgeoefend door de raad van bestuur. De raad van
bestuur zal bestaan uit 15 bestuurders met stemrecht en 1 bestuurder met raadgevende stem.
Argumentatie
In dit orgaan mogen de leden voor maximaal twee derden van hetzelfde geslacht zijn. Daar zal bij de
voordrachten dus rekening moeten mee gehouden worden.
Verder bepalen de statuten het volgende:
a) elke gemeente met een crematorium op het grondgebied heeft recht op één bestuurder;
b) de overige mandaten worden toegewezen volgens de grootte van de verschillende kiesdistricten en
het aantal aandelen waarover een deelnemer beschikt;
c) onze gemeenteraad kan ook een kandidaat-bestuurder met raadgevende stem voordragen die
verkozen is op een lijst bij de recente gemeenteraadsverkiezingen die na 1 januari 2019 geen deel
uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen.
Onze gemeente behoort tot het kiesdistrict Herentals en heeft recht op 1 kandidaat-bestuurder.
Indien er in totaal meerdere kandidaat-bestuurders met raadgevende stem (d.w.z. van een partij die
tot de oppositie in de gemeenteraad behoort) worden voorgedragen, dan zal dit mandaat toegewezen

worden aan de kandidaat hetzij met de meest ononderbroken anciënniteit in de gemeenteraad, hetzij
volgens leeftijd.
Gelet op de voordracht van Mevrouw Gerda Broeckx;
JURIDISCH KADER
Gelet op het decreet over het 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
Mevrouw Gerda Broeckx wordt voorgedragen als kandidaat-lid voor de raad van bestuur van Pontes,
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 Pontes.

20.30

Pontes. Voordracht kandidaat lid Raad van Bestuur met raadgevende stem.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
Het decreet over het lokaal bestuur, dat voor de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden in
werking treedt vanaf 1 januari 2019, voorziet in een vereenvoudiging van de bestuursorganen alsook
in een vermindering van het aantal mandaten in die bestuursorganen.
PONTES heeft daartoe in juli 2018 haar statuten gewijzigd om deze in overeenstemming te brengen
met het nieuwe decreet.
Concreet betekent dit voor PONTES dat er in de toekomst geen directiecomité meer zal samengesteld
worden en dat alle bevoegdheden zullen worden uitgeoefend door de raad van bestuur. De raad van
bestuur zal bestaan uit 15 bestuurders met stemrecht en 1 bestuurder met raadgevende stem.

Argumentatie
In dit orgaan mogen de leden voor maximaal twee derden van hetzelfde geslacht zijn. Daar zal bij de
voordrachten dus rekening moeten mee gehouden worden.
Verder bepalen de statuten het volgende:
a) elke gemeente met een crematorium op het grondgebied heeft recht op één bestuurder;
b) de overige mandaten worden toegewezen volgens de grootte van de verschillende kiesdistricten en
het aantal aandelen waarover een deelnemer beschikt;
c) onze gemeenteraad kan ook een kandidaat-bestuurder met raadgevende stem voordragen die
verkozen is op een lijst bij de recente gemeenteraadsverkiezingen die na 1 januari 2019 geen deel
uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen.
Onze gemeente behoort tot het kiesdistrict Herentals en heeft recht op 1 kandidaat-bestuurder.
Indien er in totaal meerdere kandidaat-bestuurders met raadgevende stem (d.w.z. van een partij die
tot de oppositie in de gemeenteraad behoort) worden voorgedragen, dan zal dit mandaat toegewezen
worden aan de kandidaat hetzij met de meest ononderbroken anciënniteit in de gemeenteraad, hetzij
volgens leeftijd.
Gelet op de voordracht van Mevrouw Anja Williams;
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 21 ja-stemmen geteld
- er worden 3 onthoudingen geteld
Gelet op het resultaat van de geheime stemming;
Artikel 1
Mevrouw Anja Williams wordt voorgedragen als kandidaat-lid met raadgevende stem voor de raad van
bestuur van Pontes, 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 Pontes.

20.31

Pontes. Bijzondere algemene vergadering van 27 maart 2019. Goedkeuring
agenda en mandatering gemeentelijke afgevaardigde.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
De intergemeentelijke vereniging PONTES heeft een uitnodiging gestuurd voor een bijzondere
algemene vergadering op 27 maart 2019. Het betreft een bijzondere algemene vergadering waarop
een wijziging van de statuten van PONTES staat geagendeerd.
Aangezien de gemeente aandeelhouder is in deze vereniging, moet een gemeentelijk
vertegenwoordiger worden aangeduid en moet tevens het mandaat van deze vertegenwoordiger
worden vastgesteld.
Vermits een bijzondere meerderheid van de leden-gemeenten een statutenwijziging moet
goedkeuren, is zowel de goedkeuring in de gemeenteraad als de aanwezigheid van de gemeentelijke
afgevaardigde tijdens de algemene vergadering van groot belang.
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.
Aangezien er geen bezwaren bestaan ten aanzien van de voorgestelde agenda, kan de voorgestelde
agenda worden goedgekeurd en het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger(s)
dienovereenkomstig worden vastgesteld.
De vertegenwoordiger van de gemeente moet – voor zover deze nog niet voor de hele
bestuursperiode werd aangeduid – bij geheime stemming worden aangesteld.
JURIDISCH KADER
Artikel 34, §2, 2°, artikel 43, §2, 4° en 9° en artikel 427 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.
Een statutenwijziging van een intergemeentelijk samenwerkingsverband moet met bijzondere
meerderheden worden goedgekeurd door de algemene vergadering.
BESLUIT
met 21 stemmen voor (Smets Benny, Sels Frank, Mensch Jurgen, Van Hove Ils, Gielis Tine, Broeckx
Gerda, Moons Raf, Nysmans Bob, Vanbel Felix, Devoghel Nele, Lintermans Hanne, Van de Weyer
Theo, Baumans Bart, Hoes Stefaan, Daems Leander, De Rop Ingrid, Van Meijvis Louis, Williams

Anja, Janssens Caroline, Vermeulen Niels, Helsen Jeroen) en 3 onthoudingen (Laermans Richard,
Mondelaers Paul, Vankrunkelsven Willem).
Artikel 1
Er wordt kennis genomen van de agenda van de bijzondere algemene vergadering van de
intergemeentelijke vereniging PONTES van 27 maart 2019, die er als volgt uit ziet:
1.
2.
3.
4.

Algemene vergadering: verslag 19 december 2018 – goedkeuring
Bestuursorganen: samenstelling raad van bestuur (effectieve leden) – goedkeuring
Bestuursorganen: samenstelling raad van bestuur (leden met raadgevende stem) – aktename
Financiën: vaststelling presentiegelden bestuursperiode 2013-2018 – goedkeuring

Artikel 2
De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de buitengewone algemene
vergadering van PONTES op 27 maart 2019 worden opgedragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen
op de besluiten van de gemeenteraad van heden inzake onderhavige aangelegenheid.

20.32

FINEG nv. Aanduiding effectief vertegenwoordiger AV. Aanduiding plaatsvervanger
AV.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
De gemeente Laakdal heeft recht op één effectieve afgevaardigde binnen de algemene vergadering
van FINEG.
Tevens kan de gemeente ook een plaatsvervanger benoemen.
Argumentatie
Overwegende dat de gemeente aandeelhouder is van FINEG nv;
Gelet op de brief van 14 januari 2019 van FINEG nv inzake het verzoek een kandidaad-bestuurder
aan te duiden, alsook een afgevaardigde en een plaatsvervanger voor de algemene vergaderingen
tijdens de huidige legislatuur (indien gewenst enkel voor de algemene vergadering van 14 mei 2019);
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 de voordracht van De heer Raf Moons en De heer Frank Sels;
JURIDISCH KADER

Gelet op artikel 13 van de statuten aangaande de samenstelling van de raad van bestuur;
Gelet op de artikels 25 en 29 van de statuten aangaande de samenstelling van en de
vertegenwoordiging op de algemene vergadering;
Gelet op het decreet 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 aan te duiden als effectief vertegenwoordiger op de algemene vergadering van
FINEG nv en dit voor de duur van de huidige legislatuur.
Artikel 2
De heer Frank Sels aan te duiden als plaatsvervanger op de algemene vergaderingen van FINEG nv
en dit voor de duur van de huidige legislatuur.
Artikel 3
Het college van burgemeester en schepen 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 2660 Hoboken.

20.33

FINEG nv. Voordracht van een kandidaat bestuurder.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
De gemeente Laakdal heeft recht op één mandaat binnen de raad van bestuur van FINEG.
Argumentatie
Overwegende dat de gemeente aandeelhouder is van FINEG nv;

Gelet op de brief van 14 januari 2019 van FINEG nv inzake het verzoek een kandidaad-bestuurder
aan te duiden, alsook een afgevaardigde en een plaatsvervanger voor de algemene vergaderingen
tijdens de huidige legislatuur (indien gewenst enkel voor de algemene vergadering van 14 mei 2019);
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;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen,
Gelet op de voordracht van De heer Benny Smets;
JURIDISCH KADER
Gelet op artikel 13 van de statuten aangaande de samenstelling van de raad van bestuur;
Gelet op de artikels 25 en 29 van de statuten aangaande de samenstelling van en de
vertegenwoordiging op de algemene vergadering;
Gelet op het decreet lokaal bestuur;
BESLUIT
Gaat over tot de geheime stemming
- 23 raadsleden nemen deel aan de stemming
- er worden 20 ja-stemmen geteld
- er worden 3 onthoudingen geteld
Gelet op het resultaat van de geheime stemming;
Artikel 1
De heer Benny Smets voor te dragen als kandidaat-bestuurder bij FINEG nv.
Artikel 2
Het college van burgemeester en schepen 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 2660 Hoboken.

20.34

Nuhma. Aanduiding effectief vertegenwoordiger AV. Aanduiding plaatsvervanger
AV.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
De gemeente Laakdal dient een effectief vertegenwoordiger en een plaatsvervanger in de algemene
vergadering van Nuhma aan te duiden.
Argumentatie
Gelet op het feit dat de gemeente aandeelhouder is van de coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Nutsbedrijven Houdstermaatschappij, afgekort Nuhma CVBA;
Gelet op artikel 37 van de statuten van Nuhma CVBA;
Overwegende dat de gemeente overeenkomstig de statutaire bepalingen een vertegenwoorder mag
aanduiden in de algemene vergadering.
Gelet op de voordracht van De heer Benny Smets en De heer Jurgen Mensch;
BESLUIT
Gaat over tot de geheime stemming
- 23 raadsleden nemen deel aan de stemming
- er worden 20 ja-stemmen geteld
- er worden 3 onthoudingen geteld
Gelet op het resultaat van de geheime stemming;
Artikel 1
Na geheime stemming wordt als vertegenwoordiger van de gemeente voor de algemene
vergaderingen van Nuhma CVBA aangesteld: de heer Benny Smets met als plaatsverganger de heer
Jurgen Mensch.
Artikel 2
Bovengenoemde vertegenwoordiger (of bij belet bovengenoemde plaatsvervanger) wordt
gemandateerd om op de algemene vergaderingen voor de komende legislatuur (2019-2024) te
handelen en te beslissen conform de beslissingen die door de gemeenteraad zijn genomen over de
agendapunten en al het nodige te doen voor de afwerking van de volledige agenda.
Artikel 3
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van onderhavige
beslissing en zal onverwijld een afschrift bezorgen van deze beslissing aan Nuhma CVBA.

20.35

Geelse Huisvesting. Aanduiding van een vertegenwoordiger algemene
vergadering. Aanduiding van een plaatsvervanger algemene vergadering.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
Gelet op de statuten van de Geelse Huisvesting CVBA;
Overwegende dat ingevolge de vernieuwing van de gemeenteraden de bestuursorganen van de
Geelse Huisvesting CVBA opnieuw dienen te worden samengesteld;
Overwegende dat conform voormelde statuten de gemeente Laakdal, als vennoot, een
vertegenwoordiger en een plaatsvervanger kan aanduiden in de algemene vergadering van de Geelse
Huisvesting CVBA;
Argumentatie
Gelet op de voordracht van De heer Stefaan Hoes en De heer Theo Van de Weyer;
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 vertegenwoordiger namens de gemeente Laakdal in de algemene vergadering van
de Geelse Huisvesting CVBA: de heer Stefaan Hoes.
Artikel 2
Aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger namens de gemeente Laakdal in de algemene
vergadering van de Geelse Huisvesting CVBA: de heer Theo Van de Weyer.

Artikel 3
Dit besluit onverwijld over te maken aan de Geelse Huisvesting CVBA, Kameinestraat 3 te 2440 Geel.

20.36

Geelse Huisvesting. Voordracht van een kandidaat bestuurder.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
Gelet op het schrijven van de Geelse Huisvesting CVBA d.d. 20 november 2018;
Gelet op de statuten van de Geelse Huisvesting CVBA;
Overwegende dat ingevolge de vernieuwing van de gemeenteraden de bestuursorganen van de
Geelse Huisvesting CVBA opnieuw dienen te worden samengesteld;
Overwegende dat conform voormelde statuten de gemeente Laakdal, als vennoot, één kandidaat –
bestuurder kan voordragen voor de raad van bestuur van de Geelse Huisvesting CVBA;
Argumentatie
Gelet op de voordracht van Mevrouw Gerda Broeckx;
JURIDISCH KADER
Gelet op het decreet over het 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
Voor te dragen als kandidaat – bestuurder namens de gemeente Laakdal in de raad van bestuur van
de Geelse Huisvesting CVBA: mevrouw Gerda Broeckx.
Artikel 2

Dit besluit onverwijld over te maken aan de Geelse Huisvesting CVBA, Kameinestraat 3 te 2440 Geel.

20.37

KLE Zuiderkempen. Aanduiding van een vertegenwoordiger algemene
vergadering. Aanduiding van een plaatsvervanger algemene vergadering.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
Gelet op de statuten van de vennootschap 'Kleine Landeigendom Zuiderkempen CVBA ';
Overwegende dat ingevolge de vernieuwing van de gemeenteraden de bestuursorganen van de
vennootschap 'Kleine Landeigendom Zuiderkempen CVBA ' opnieuw dienen te worden samengesteld;
Overwegende dat ingevolge voormelde statuten de gemeente Laakdal als vennoot een gemeentelijke
afgevaardigde en een plaatsvervanger kan aanduiden als lid van de algemene vergadering van
'Kleine Landeigendom Zuiderkempen CVBA';
Argumentatie
Gelet op de voordracht van De heer Bart Baumans en De heer Theo Van de Weyer;
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 vertegenwoordiger van KLE Zuiderkempen de heer Bart Baumans.
Artikel 2
Aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger van KLE Zuiderkempen de heer Theo Van de
Weyer.

Artikel 3
Dit besluit onverwijld over te maken aan KLE Zuiderkempen, Tongerlodorp 1, 2260 TongerloWesterlo.

20.38

KLE Zuiderkempen. Voordracht van een kandidaat bestuurder.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
Gelet op het schrijven van Kleine Landeigendom Zuiderkempen cvba d.d. 10/12/2018.
Gelet op de statuten van de vennootschap 'Kleine Landeigendom Zuiderkempen CVBA';
Overwegende dat ingevolge de vernieuwing van de gemeenteraden de bestuursorganen van de
vennootschap 'Kleine Landeigendom Zuiderkempen CVBA' opnieuw dienen te worden samengesteld;
Overwegende dat de gemeente Laakdal als vennoot conform de statuten een gemeentelijke
afgevaardigde kan voordragen in de raad van bestuur van 'Kleine Landeigendom Zuiderkempen
CVBA';
Overwegende dat de aanstelling van deze bestuurder door de algemene vergadering gebeurt.
Argumentatie
Gelet op de voordracht van Ils Van Hove;
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

Voor te dragen als kandidaat-bestuurder bij de vennootschap 'Kleine Landeigendom Zuiderkempen
CVBA', Tongerlodorp 1 te 2260 Westerlo: mevrouw Ils Van Hove.
Artikel 2
Een afschrift van dit besluit onverwijld over te maken aan de vennootschap 'Kleine Landeigendom
Zuiderkempen CVBA', Tongerlodorp 1 te 2260 Westerlo.

20.39

Zonnige Kempen. Voordracht van een kandidaat lid voor de algemene vergadering
en een plaatsvervanger.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
Gelet op de statuten van ' Zonnige Kempen CVBA';
Overwegende dat ingevolge de vernieuwing van de gemeenteraden de bestuursorganen van '
Zonnige Kempen CVBA ' opnieuw dienen te worden samengesteld;
Overwegende dat ingevolge de voormelde statuten de gemeente Laakdal als vennoot een kandidaat
lid en een plaatsvervanger voor de algemene vergadering ' Zonnige Kempen CVBA' kan voordragen;
Argumentatie
Gelet op de voordracht van De heer Theo Van de Weyer en De heer Stefaan Hoes;
JURIDISCH KADER
Gelet op het decreet over het 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

Aan te duiden als lid voor de algemene vergadering bij 'Zonnige Kempen CVBA', Grote Markt 39 te
2260 Westerlo: de heer Theo Van de Weyer.
Artikel 2
Aan te duiden als plaatsvervangend lid voor de algemene vergadering bij 'Zonnige Kempen CVBA',
Grote Markt 39 te Westerlo: de heer Stefaan Hoes.
Artikel 3
Dit besluit onverwijld over te maken aan 'Zonnige Kempen CVBA ', Grote Markt 39 te 2260 Westerlo.

20.40

Zonnige Kempen. Voordracht van een kandidaat lid voor de Raad van Bestuur.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
De gemeente Laakdal dient een kandidaat lid voor de raad van bestuur van de Zonnige Kempen voor
te dragen.
Gelet op de statuten van ' Zonnige Kempen CVBA';
Overwegende dat ingevolge de vernieuwing van de gemeenteraden de bestuursorganen van '
Zonnige Kempen CVBA ' opnieuw dienen te worden samengesteld;
Overwegende dat ingevolge de voormelde statuten de gemeente Laakdal als vennoot een
afgevaardigde als lid van de raad van bestuur van ' Zonnige Kempen CVBA' kan voordragen;
Argumentatie
Gelet op de voordracht van De heer Frank Sels;
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
Voor te dragen als kandidaat lid voor de Raad van Bestuur bij 'Zonnige Kempen CVBA', Grote Markt
39 te 2260 Westerlo: de heer Frank Sels.
Artikel 2
Dit besluit onverwijld over te maken aan 'Zonnige Kempen CVBA ', Grote Markt 39 te 2260 Westerlo.

20.41

Projectvereniging De Merode. Aanduiding van een stemgerechtigd lid. Aanduiding
van een plaatsvervanger stemgerechtigd lid.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
De projectvereniging de Merode werd opgericht voor de periode 2015 tot en met 2019.
De deelnemers aan de projectvereniging zijn de gemeenten Aarschot, Diest, Geel, Herselt, Hulshout,
Laakdal, Scherpenheuvel-Zichem, Tessenderlo en Westerlo.
De beslissing tot verlenging van de projectvereniging de Merode voor de periode 2020 – 2026 moet in
de loop van 2019 genomen worden. De huidige deelnemende gemeenten kunnen dan beslissen over
verdere deelname aan de projectverenging de Merode.
De projectvereniging wordt geleid door een raad van bestuur waarvan de leden benoemd worden door
de deelnemers.
De projectvereniging de Merode omvat twee inhoudelijke deelwerkingen:
• De intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst de Merode (IOED), waaraan de negen
gemeenten deelnemen. De IOED de Merode werkt volgens een beleidsplan en jaarlijkse
actieplannen die goedgekeurd worden door de raad van bestuur van de projectvereniging en
het agentschap onroerend erfgoed. De IOED ontvangt een subsidie van het agentschap
onroerend erfgoed. De taken van de IOED omvatten o.a.:
o Acties rond inventarisatie opzetten
o Beschermingsinitiatieven opstarten samen met de gemeenten
o Behandelen van lokale infovragen
o Adviezen geven over beschermd en niet-beschermd erfgoed waarin dit onroerend
erfgoed mee wordt afgewogen
o Ondersteuning bieden bij het opstellen van beheersplannen
o Uitbouwen van een lokaal consultatienetwerk
o Sensibiliseringsacties
o Ontsluitingsinitiatieven van erfgoed voor publiek organiseren
• De werkgroep cultureel erfgoed waarin de gemeenten Aarschot, Diest, Herselt,
Scherpenheuvel-Zichem, Tessenderlo en Westerlo samenwerken rond cultureel erfgoed in de
Merode. De werkgroep streeft ernaar een erfgoedcel op te richten wanneer de mogelijkheid
wordt geboden door de Vlaamse Overheid. Een erfgoedcel kan een erfgoedconvenant

afsluiten met de Vlaamse Overheid en een subsidie krijgen voor de uitvoering ervan. In
afwachting van een mogelijkheid voor de oprichting van een erfgoedcel, werkt de werkgroep
cultureel erfgoed aan twee projecten:
o Volksverhalen in de Merode
Fragmenten van volksverhalen in de zes deelnemende gemeenten werden
geïnventariseerd. De fragmenten werden uitgeschreven tot verhalen. Die verhalen
worden omgevormd tot een jeugdboek. Jaarlijks organiseren de zes gemeenten het
verhalenfestival de Merode.
Merodefestival: in samenwerking met vzw Wesp wordt het Merodefestival georganiseerd in de zes
gemeenten. Daarbij worden concertavonden in historische gebouwen en natuurwandelingen
georganiseerd. Verschillende culturele erfgoedelementen worden opgenomen in de concertavonden
en de wandelingen.
Argumentatie
De projectvereniging de Merode werd opgericht voor de periode 2015 tot en met 2019. Tijdens die
periode is geen uittreding mogelijk onder voorbehoud van wijzigingen van of verplichtingen opgelegd
door decretale of federale wetgeving.
De projectvereniging wordt geleid door een raad van bestuur waarvan de leden benoemd worden door
de deelnemers.
De raad van bestuur bestaat uit stemgerechtigde leden en uit leden met raadgevende stem.
• De stemgerechtigde leden bestaan uit één lid van het college van burgemeester en
schepenen van elke deelnemende gemeente.
• Elk stemgerechtigd lid beschikt over slechts één stem. Elke gemeenteraad duidt één
plaatsvervanger aan, zijnde een gemeenteraadslid verkozen op een lijst waarvan de
verkozenen deel uitmaken van het college van burgemeester en schepenen of aangesteld zijn
als voorzitter van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. Deze plaatsvervanger
kan het stemgerechtigd lid, bij diens afwezigheid, vervangen in de raad van bestuur.
• Daarnaast duidt elke deelnemende gemeente één afgevaardigde aan als lid met raadgevende
stem. Deze afgevaardigden zijn steeds raadsleden in de deelnemende gemeenten, verkozen
op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester
en schepenen. Elke deelnemende gemeente duidt één plaatsvervanger aan. Deze
plaatsvervanger kan het lid met raadgevende stem bij diens afwezigheid vervangen in de raad
van bestuur. Deze plaatsvervanger is een raadslid, verkozen op een lijst waarvan geen enkele
verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen.
• De algemeen directeurs of hun plaatsvervangers of de bevoegde ambtenaren van de
deelnemende gemeenten maken deel uit van de raad van bestuur als lid met raadgevende
stem.
• De bestuurders worden benoemd voor de duur van de projectvereniging, maar zijn van
rechtswege ontslagnemend bij verlies van hun openbaar mandaat, uitgezonderd in geval van
de algehele vernieuwing van de gemeenteraden. In voorkomend geval duiden de
deelnemende gemeenten in de loop van de maand januari volgend op het jaar van de
verkiezingen tot algehele vernieuwing van de gemeenteraden, de nieuwe bestuurders aan. Zij
treden aan op 1 februari daaropvolgend.
• Het mandaat van de bestuurder wordt eveneens beëindigd indien de respectievelijke raad die
hij vertegenwoordigt zijn mandaat intrekt en in dezelfde raadsvergadering zijn vervanger
aanduidt.
Samenvattend:

• De projectvereniging de Merode werd opgericht voor de periode 2015 tot en met 2019.
• Negen gemeenten nemen deel aan de projectvereniging: Aarschot, Diest, Geel, Herselt,
Hulshout, Laakdal, Scherpenheuvel-Zichem, Tessenderlo en Westerlo.
• Ten gevolgde van de algehele vernieuwing van de gemeenteraden duiden de deelnemende
gemeenten in de loop van januari 2019 de nieuwe bestuurders van de projectvereniging aan.
Zij treden aan op 1 februari daaropvolgend.
Gelet op de voordracht van Mevrouw Tine Gielis en Mevrouw Gerda Broeckx;
JURIDISCH KADER
De projectvereniging is onderworpen aan de bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking.
De projectvereniging is onderworpen aan de gecoördineerde statuten, toegevoegd als bijlage bij deze
nota.
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;
Enig artikel
De gemeenteraad vaardigt mevrouw Tine Gielis af als stemgerechtigd lid van de raad van bestuur van
de projectvereniging de Merode en mevrouw Gerda Broeckx als haar plaatsvervanger zoals voorzien
in artikel 7 van de statuten.

20.42

Projectvereniging De Merode. Aanduiding van een lid met raadgevende stem.
Aanduiding van een plaatsvervanger lid met raadgevende stem.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
De projectvereniging de Merode werd opgericht voor de periode 2015 tot en met 2019.
De deelnemers aan de projectvereniging zijn de gemeenten Aarschot, Diest, Geel, Herselt, Hulshout,
Laakdal, Scherpenheuvel-Zichem, Tessenderlo en Westerlo.

De beslissing tot verlenging van de projectvereniging de Merode voor de periode 2020 – 2026 moet in
de loop van 2019 genomen worden. De huidige deelnemende gemeenten kunnen dan beslissen over
verdere deelname aan de projectverenging de Merode.
De projectvereniging wordt geleid door een raad van bestuur waarvan de leden benoemd worden door
de deelnemers.
De projectvereniging de Merode omvat twee inhoudelijke deelwerkingen:
• De intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst de Merode (IOED), waaraan de negen
gemeenten deelnemen. De IOED de Merode werkt volgens een beleidsplan en jaarlijkse
actieplannen die goedgekeurd worden door de raad van bestuur van de projectvereniging en
het agentschap onroerend erfgoed. De IOED ontvangt een subsidie van het agentschap
onroerend erfgoed. De taken van de IOED omvatten o.a.:
o Acties rond inventarisatie opzetten
o Beschermingsinitiatieven opstarten samen met de gemeenten
o Behandelen van lokale infovragen
o Adviezen geven over beschermd en niet-beschermd erfgoed waarin dit onroerend
erfgoed mee wordt afgewogen
o Ondersteuning bieden bij het opstellen van beheersplannen
o Uitbouwen van een lokaal consultatienetwerk
o Sensibiliseringsacties
o Ontsluitingsinitiatieven van erfgoed voor publiek organiseren
• De werkgroep cultureel erfgoed waarin de gemeenten Aarschot, Diest, Herselt,
Scherpenheuvel-Zichem, Tessenderlo en Westerlo samenwerken rond cultureel erfgoed in de
Merode. De werkgroep streeft ernaar een erfgoedcel op te richten wanneer de mogelijkheid
wordt geboden door de Vlaamse Overheid. Een erfgoedcel kan een erfgoedconvenant
afsluiten met de Vlaamse Overheid en een subsidie krijgen voor de uitvoering ervan. In
afwachting van een mogelijkheid voor de oprichting van een erfgoedcel, werkt de werkgroep
cultureel erfgoed aan twee projecten:
o Volksverhalen in de Merode
Fragmenten van volksverhalen in de zes deelnemende gemeenten werden
geïnventariseerd. De fragmenten werden uitgeschreven tot verhalen. Die verhalen
worden omgevormd tot een jeugdboek. Jaarlijks organiseren de zes gemeenten het
verhalenfestival de Merode.
Merodefestival: in samenwerking met vzw Wesp wordt het Merodefestival georganiseerd in de zes
gemeenten. Daarbij worden concertavonden in historische gebouwen en natuurwandelingen
georganiseerd. Verschillende culturele erfgoedelementen worden opgenomen in de concertavonden
en de wandelingen.
Argumentatie
De projectvereniging de Merode werd opgericht voor de periode 2015 tot en met 2019. Tijdens die
periode is geen uittreding mogelijk onder voorbehoud van wijzigingen van of verplichtingen opgelegd
door decretale of federale wetgeving.
De projectvereniging wordt geleid door een raad van bestuur waarvan de leden benoemd worden door
de deelnemers.
De raad van bestuur bestaat uit stemgerechtigde leden en uit leden met raadgevende stem.
• De stemgerechtigde leden bestaan uit één lid van het college van burgemeester en
schepenen van elke deelnemende gemeente.

• Elk stemgerechtigd lid beschikt over slechts één stem. Elke gemeenteraad duidt één
plaatsvervanger aan, zijnde een gemeenteraadslid verkozen op een lijst waarvan de
verkozenen deel uitmaken van het college van burgemeester en schepenen of aangesteld zijn
als voorzitter van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. Deze plaatsvervanger
kan het stemgerechtigd lid, bij diens afwezigheid, vervangen in de raad van bestuur.
• Daarnaast duidt elke deelnemende gemeente één afgevaardigde aan als lid met raadgevende
stem. Deze afgevaardigden zijn steeds raadsleden in de deelnemende gemeenten, verkozen
op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester
en schepenen. Elke deelnemende gemeente duidt één plaatsvervanger aan. Deze
plaatsvervanger kan het lid met raadgevende stem bij diens afwezigheid vervangen in de raad
van bestuur. Deze plaatsvervanger is een raadslid, verkozen op een lijst waarvan geen enkele
verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen.
• De algemeen directeurs of hun plaatsvervangers of de bevoegde ambtenaren van de
deelnemende gemeenten maken deel uit van de raad van bestuur als lid met raadgevende
stem.
• De bestuurders worden benoemd voor de duur van de projectvereniging, maar zijn van
rechtswege ontslagnemend bij verlies van hun openbaar mandaat, uitgezonderd in geval van
de algehele vernieuwing van de gemeenteraden. In voorkomend geval duiden de
deelnemende gemeenten in de loop van de maand januari volgend op het jaar van de
verkiezingen tot algehele vernieuwing van de gemeenteraden, de nieuwe bestuurders aan. Zij
treden aan op 1 februari daaropvolgend.
• Het mandaat van de bestuurder wordt eveneens beëindigd indien de respectievelijke raad die
hij vertegenwoordigt zijn mandaat intrekt en in dezelfde raadsvergadering zijn vervanger
aanduidt.
Samenvattend:
• De projectvereniging de Merode werd opgericht voor de periode 2015 tot en met 2019.
• Negen gemeenten nemen deel aan de projectvereniging: Aarschot, Diest, Geel, Herselt,
Hulshout, Laakdal, Scherpenheuvel-Zichem, Tessenderlo en Westerlo.
• Ten gevolgde van de algehele vernieuwing van de gemeenteraden duiden de deelnemende
gemeenten in de loop van januari 2019 de nieuwe bestuurders van de projectvereniging aan.
Zij treden aan op 1 februari daaropvolgend.
Gelet op de voordracht van De heer Leander Daems en Mevrouw Caroline Janssens;
JURIDISCH KADER
De projectvereniging is onderworpen aan de bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking.
De projectvereniging is onderworpen aan de gecoördineerde statuten, toegevoegd als bijlage bij deze
nota.
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;
Enig artikel
De gemeenteraad vaardigt de heer Leander Daems af als lid met raadgevende stem en mevrouw
Caroline Janssens als zijn plaatsvervanger in de raad van bestuur zoals voorzien in artikel 7 van de
statuten.

20.43

Cultuurnetwerk Kempen. Aanduiding van een stemgerechtigd lid. Aanduiding van
een plaatsvervanger stemgerechtigd lid.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
Gelet op het schrijven van Erfgoedcel k.ERF d.d. 16 november 2018 i.v.m. aanstelling nieuw bestuur
intergemeentelijke projectvereniging Cultuurnetwerk Kempen;
Gelet op de statuten van Projectvereniging Cultuurnetwerk Kempen, meer bepaald artikel 7 met
betrekking tot de samenstelling raad van bestuur;
Gelet op het huishoudelijk reglement Cultuurnetwerk Kempen;
Overwegende dat de gemeenteraad 4 personen dient aan te duiden: 1 stemgerechtigd lid + 1
plaatsvervanger en 1 raadgevend lid + 1 plaatsvervanger.
Argumentatie
Gelet op de voordracht van Mevrouw Gerda Broeckx en De heer Frank Sels;
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;

Enig artikel
De gemeenteraad vaardigt mevrouw Gerda Broeckx af als stemgerechtigd lid en de heer Frank
Sels als haar plaatsvervanger in de raad van bestuur zoals voorzien in artikel 7 van de statuten.

20.44

Cultuurnetwerk Kempen. Aanduiding van een lid met raadgevende stem.
Aanduiding van een plaatsvervanger lid met raadgevende stem.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
Gelet op het schrijven van Erfgoedcel k.ERF d.d. 16 november 2018 i.v.m. aanstelling nieuw bestuur
intergemeentelijke projectvereniging Cultuurnetwerk Kempen;
Gelet op de statuten van Projectvereniging Cultuurnetwerk Kempen, meer bepaald artikel 7 met
betrekking tot de samenstelling raad van bestuur;
Gelet op het huishoudelijk reglement Cultuurnetwerk Kempen;
Overwegende dat de gemeenteraad 4 personen dient aan te duiden: 1 stemgerechtigd lid + 1
plaatsvervanger en 1 raadgevend lid + 1 plaatsvervanger.
Argumentatie
Gelet op de voordracht van De heer Niels Vermeulen en Mevrouw Anja Williams;
JURIDISCH KADER
Gelet op het decreet over het 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;
Enig artikel

De gemeenteraad vaardigt de heer Niels Vermeulen af als lid met raadgevende stem en mevrouw
Anja Williams als zijn plaatsvervanger in de raad van bestuur zoals voorzien in artikel 7 van de
statuten.

20.45

De Kringwinkel - vzw Milieu & Werk. Aanduiding van een vertegenwoordiger in de
algemene vergadering.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
Gelet op de mail van De Kringwinkel Zuiderkempen d.d. 4 februari 2019 i.v.m. de weder samenstelling
AV en RvB De Kringwinkel Zuiderkempen vzw. en Milieu en Werk vzw.
Gelet op de statuten van Milieu en Werk vzw;
Overwegende dat ingevolge de vernieuwing van de gemeenteraden de bestuursorganen van Milieu
en Werk vzw opnieuw dienen te worden samengesteld;
Overwegende dat conform voormelde statuten de gemeente Laakdal, als lid, een vertegenwoordiger
kan aanduiden in de algemene vergadering van Milieu en Werk vzw.
Argumentatie
Gelet op de voordracht van De heer 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 vertegenwoordiger namens de gemeente Laakdal in de algemene vergadering van
Milieu en Werk vzw: de heer Benny Smets.

Artikel 2
Dit besluit onverwijld over te maken aan Jan Cools - stafmedewerker De Kringwinkel Zuiderkempen
(jan.cools@dekringwinkelzuiderkempen.be).

20.46

De Kringwinkel - vzw De Kringwinkel Zuiderkempen. Aanduiding van een
vertegenwoordiger in de algemene vergadering.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
Gelet op de mail van De Kringwinkel Zuiderkempen d.d. 4 februari 2019 i.v.m. de weder samenstelling
AV en RvB De Kringwinkel Zuiderkempen vzw. en Milieu en Werk vzw.
Gelet op de statuten van De Kringwinkel Zuiderkempen vzw;
Overwegende dat ingevolge de vernieuwing van de gemeenteraden de bestuursorganen van De
Kringwinkel Zuiderkempen vzw opnieuw dienen te worden samengesteld;
Overwegende dat conform voormelde statuten de gemeente Laakdal, als lid, een vertegenwoordiger
kan aanduiden in de algemene vergadering van De Kringwinkel Zuiderkempen vzw.
Argumentatie
Gelet op de voordracht van De heer Benny Smets;
JURIDISCH KADER
Gelet op het decreet over het 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

Aan te duiden als vertegenwoordiger namens de gemeente Laakdal in de algemene vergadering van
De Kringwinkel Zuiderkempen vzw: de heer Benny Smets.
Artikel 2
Dit besluit onverwijld over te maken aan Jan Cools - stafmedewerker De Kringwinkel Zuiderkempen
(jan.cools@dekringwinkelzuiderkempen.be).

20.47

Bureau GAS. Aanduiding lid Beheerscomité.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
Gelet op de raadsbeslissing van 24/1/2012 houdende de goedkeuring wijziging van de statuten van de
Interlokale Vereniging Bureau Gemeentelijke Administratieve Sancties;
Overwegende dat artikel 2 van de statuten bepaalt dat het beheer van de interlokale vereniging wordt
toevertrouwd aan een beheerscomité;
Overwegende dat door elke deelnemende gemeente een afgevaardigde dient te worden aangeduid
onder de gemeenteraadsleden;
Argumentatie
Overwegende dat bij voorkeur het raadslid wordt aangeduid dat tevens de functie uitoefent van
burgemeester;
Gelet op de voordracht van Mevrouw Tine Gielis;
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 21 ja-stemmen geteld
- er worden 3 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
Bureau Gemeentelijke Administratieve Sancties: mevrouw Tine Gielis.
Artikel 2
Dit besluit onverwijld over te maken aan de verschillende deelnemende gemeenten en de Interlokale
Vereniging.

20.48

Vertegenwoordiging in beheerscomité ILV Tewerkstelling Zuiderkempen.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
In 2017 werd in de gemeenteraad de oprichting van de interlokale vereniging (ILV) Tewerkstelling
Zuiderkempen goedgekeurd. De vereniging heeft tot doel de regionale samenwerking tussen stad
Geel, gemeente Laakdal, gemeente Meerhout, gemeente Westerlo, gemeente Herselt, gemeente
Hulshout te stimuleren voor het organiseren van het tewerkstellings- en activeringsbeleid. Met deze
georganiseerde samenwerking wil ‘Tewerkstelling Zuiderkempen’ streven naar de uitvoering van een
gedragen beleidsvisie en uitvoering van projecten die de tewerkstellingsgraad in onze regio kunnen
verhogen. De vereniging heeft tot doel zich te organiseren als wijk-werkorganisator zoals beschreven
in het decreet 'Wijk-werken' art 14§1 2°.
In de statuten van de ILV Tewerkstelling Zuiderkempen werd de werking van het beheerscomité als
volgt opgenomen:
Artikel 8. De samenstelling
De gemeenten worden als lid in het beheerscomité uitsluitend vertegenwoordigd door
gemeenteraadsleden, burgemeester of schepenen. Voor elk effectief lid wordt door de gemeenteraad
een vervanger aangeduid met het zelfde mandaat.
De leden van het beheerscomité worden benoemd voor de periode van een bestuurslegislatuur
onverminderd de mogelijkheid van de gemeenteraden om het mandaat van hun vertegenwoordiger in
te trekken en in dezelfde raadsvergadering zijn vervanger aan te duiden. Alle beheerders zijn van
rechtswege ontslagnemend bij verlies van hun openbaar mandaat, uitgezonderd ingeval van algehele
vernieuwing van de gemeenteraden. In voorkomend geval duiden de deelnemende gemeenten in de
loop van het eerste kwartaal volgend op het jaar van de verkiezingen de nieuwe beheerders aan. Zij
treden aan op de 1ste werkdag van april daaropvolgend. In elk geval blijven de leden van het
beheerscomité in functie tot nieuwe leden werden aangesteld.
Alle deelnemende leden hebben recht op één mandaat en één stem in het beheerscomité.
De beslissingen worden genomen met gewone meerderheid met uitzondering van de beslissingen
waarvoor volgens deze statuten een bijzondere meerderheid vereist is.
Het beheerscomité zal fungeren bij wijze van dagelijks bestuur voor het reilen en zeilen van de ILV en
zal op regelmatige basis samenkomen. Voor de goede werking van de ILV zal dit beheerscomité
minimaal 3 keer per jaar samenkomen.
Argumentatie
De vertegenwoordiger van de gemeente in het beheerscomité zal mee een stempel kunnen drukken
op de uitvoering van de opdracht / doel van de vereniging. Gezien de materie is het voorstel om de
schepen bevoegd voor werk deel te laten uitmaken van het beheerscomité.
Gelet op de voordracht van De heer Raf Moons en De heer Stefaan Hoes;

JURIDISCH KADER
• Decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6/7/2001 en latere wijzigingen
• Decreet wijk-werken van 7/7/2017
• Oprichting interlokale vereniging 'Tewerkstelling Geel-Laakdal-Meerhout', GR 28/03/2017 en
gewijzigd op 24/10/2017 en op 26/06/2018
BESLUIT
Gaat over tot de geheime stemming
- 23 raadsleden nemen deel aan de stemming
- er worden 20 ja-stemmen geteld
- er worden 3 onthoudingen geteld
Gelet op het resultaat van de geheime stemming;
Artikel 1
De gemeenteraad duidt de heer Raf Moons aan als effectief lid van het beheerscomité van de
interlokale vereniging Tewerkstelling Zuiderkempen.
Artikel 2
De gemeenteraad duidt de heer Stefaan Hoes aan als plaatsvervangend lid van het beheerscomité
van de interlokale vereniging Tewerkstelling Zuiderkempen.
Artikel 3
Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan het secretariaat van de interlokale vereniging
'Tewerkstelling Zuiderkempen'.

20.49

Vertegenwoordiging in beheerscomité ILV Regierol Zuiderkempen.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
Eind 2013 werd in de gemeenteraad de oprichting van de interlokale vereniging (ILV) Regierol
Zuiderkempen goedgekeurd. De vereniging heeft tot doel de regionale samenwerking tussen stad
Geel, gemeente Laakdal, gemeente Meerhout, gemeente Westerlo, gemeente Herselt, gemeente
Hulshout en gemeente Heist-op-den-Berg te stimuleren voor het organiseren van de regierol sociale
economie in het kader van de Vlaamse beleidsprioriteit. Met deze georganiseerde samenwerking wil
‘Regierol Zuiderkempen’ streven naar de uitvoering van een gedragen beleidsvisie en uitvoering van
de regierol zoals deze werd bepaald in de beheers- en beleidscycli van de deelnemende gemeenten.

In de statuten van de ILV Regierol Zuiderkempen werd de werking van het beheerscomité als volgt
opgenomen:
Artikel 7. De samenstelling
De gemeenten worden als lid in het beheerscomité uitsluitend vertegenwoordigd door medewerkers
en schepenen van de deelnemende gemeenten en/of zorggebieden.
Alle deelnemende leden hebben recht op één mandaat en één stem in het beheerscomité. De
beslissingen worden genomen met gewone meerderheid met uitzondering van de beslissingen
waarvoor volgens deze statuten een bijzondere meerderheid vereist is.
Voor de goede werking van de ILV zal dit beheerscomité minimaal 1 keer per jaar samenkomen.
Argumentatie
De vertegenwoordiger van de gemeente in het beheerscomité zal mee een stempel kunnen drukken
op de uitvoering van de opdracht / doel van de vereniging. Gezien de materie is het voorstel om de
schepen bevoegd voor sociale economie deel te laten uitmaken van het beheerscomité.
Gelet op de voordracht van De heer Raf Moons;
JURIDISCH KADER
• Decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6/7/2001 en latere wijzigingen
• Decreet betreffende de ondersteuning van het ondernemerschap op het vlak van sociale
economie en de stimulering van het maatschappelijk verantwoord ondernemen van
17/02/2012
• Goedkeuring oprichting, statuten en huishoudelijk reglement ILV Regierol Zuiderkempen,
goedgekeurd op de gemeenteraad van 17/12/2013
BESLUIT
Gaat over tot de geheime stemming
- 24 raadsleden nemen deel aan de stemming
- er worden 21 ja-stemmen geteld
- er worden 3 onthoudingen geteld
Gelet op het resultaat van de geheime stemming;
Artikel 1
De gemeenteraad duidt de heer Raf Moons aan als effectief lid van het beheerscomité van de
interlokale vereniging Regierol Zuiderkempen.
Artikel 2

Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan het secretariaat van de interlokale vereniging
Regierol Zuiderkempen.

20.50

Netebekken. Aanduiding van een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger in het
Bekkenbestuur.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
Elke gemeente, waarvan het grondgebied geheel of gedeeltelijk deel uitmaakt van het bekken, heeft
een vertegenwoordiger in het bekkenbestuur. Netebekken vraagt om voor onze gemeente een
(nieuwe) vertegenwoordiger en plaatsvervanger aan te duiden voor het bekkenbestuur. We kunnen
enkel als mandataris afvaardigen: de burgemeester, een schepen of een lid van de gemeenteraad.
Argumentatie
Gelet op het schrijven van de provinciegouverneur, voorzitter van het bekkenbestuur Netebekken, van
23 januari 2019 m.b.t. de vraag tot afvaardiging van een gemeentelijk mandataris in het
bekkenbestuur, waarvan de gemeente Laakdal deel uitmaakt.
Overwegende dat het bekkenbestuur tot taak heeft:
1° het bekkensecretariaat te organiseren en aan te sturen;
2° het ontwerp van het bekkensprecifieke deel van het stroomgebiedbeheersplan goed te keuren,
rekening houdend met het advies dat de bekkenraad daarover heeft uitgebracht en met de resultaten
van het openbaar onderzoek, vermeld in artikel 1.6.2.5, binnen een termijn van 90 dagen na het
afsluiten van het openbaar onderzoek en uiterlijk vier maanden voor het begin van de periode waarop
het stroomgebiedbeheerplan betrekking heeft;
3° het ontwerp van het bekkenspecifieke deel van een wateruitvoeringsprogramma goed te keuren,
rekening houdend met het advies dat de bekkenraad daarover heeft uitgebracht;
4° advies te verlenen over de waterbeleidsnota en de documenten vermeld in artikel 1.6.2.5, § 1;
5° advies te verlenen over het ontwerp van zoneringsplan, vermeld in artikel 9, § 3, van het besluit van
de Vlaamse Regering van 10 maart 2006 houdende de vaststelling van de regels voor de scheiding
tussen de gemeentelijke en bovengemeentelijke saneringsverplichting en de vaststelling van de
zonderingsplannen;
6° advies te verlenen over:
a) ontwerpen van investeringsprogramma's met een rechtstreekse invloed op de watersystemen;
b) ontwerpen van investeringsprogramma's over openbare rioleringen en groot- en kleinschalige
rioolwaterzuiveringsinstallaties;

7° het voorstellen van een adequate bevoegdheidsverdeling van de waterwegen en de onbevaarbare
waterlopen om een meer geïntegreerd, logisch samenhangend en efficiënter beheer te realiseren;
8° indien gewenst, de toelichting en/of bespreking van belangrijke projecten of intenties binnen het
bekken te agenderen.
Gelet op de voordracht van De heer Benny Smets en De heer Theo Van de Weyer;
JURIDISCH KADER
Gelet op het nieuwe gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 18 juli 2003 houdende het integraal waterbeleid (gecoördinaard op 15 juni
2018 in het Waterwetboek);
BESLUIT
Gaat over tot de geheime stemming
- 24 raadsleden nemen deel aan de stemming
- er worden 21 ja-stemmen geteld
- er worden 3 onthoudingen geteld
Gelet op het resultaat van de geheime stemming;
Artikel 1
Zich akkoord te verklaren met de deelname van de gemeente in het bekkenbestuur Netebekken onder
voorzitterschap van de gouverneur van de provincie Antwerpen. Hiertoe worden volgende
gemeentelijke mandatarissen aangeduid:
- Effectief lid: de heer Benny Smets
- Plaatsvervanger: de heer Theo Van de Weyer
Artikel 2
Het antwoordformulier wordt ingevuld verzonden naar het bekkensecretariaat Nete
(secretariaat_nete@vmm.be of t.gebriels@vmm.be).

20.51

PG Leader Kempen Zuid. Aanduiding van een effectief lid. Aanduiding van
plaatsvervanger.

BESCHRIJVING

Aanleiding en Feitelijke context
Gelet op het schrijven van Leader Provincie Antwerpen d.d. 16 januari 2019;
Argumentatie
Gelet op de Overeenkomst Feitelijke Vereniging Plaatselijke Groep Leader Kempen Zuid;
Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 dient een effectief lid en een
plaatsvervanger aangeduid te worden voor de Plaatselijke Groep Leader Kempen Zuid.
Gelet op de voordracht van Mevrouw Gerda Broeckx en Mevrouw Tine Gielis;
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 21 ja-stemmen geteld
- er worden 3 onthoudingen geteld
Gelet op het resultaat van de geheime stemming;
Artikel 1
Aan te duiden als effectief lid in de Plaatselijke Groep Leader Kempen Zuid: mevrouw Gerda Broeckx.
Artikel 2
Aan te duiden als plaatsvervangend lid in de Plaatselijke Groep Leader Kempen Zuid: mevrouw Tine
Gielis.
Artikel 3
Dit besluit onverwijld over te maken aan het secretariaat van Leader Provincie Antwerpen,
Hooibeeksedijk 1, 2440 Geel.

20.52

OVSG. Aanduiding van een afgevaardigde in de algemene vergadering.

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 heeft recht op een afgevaardigde in de algemene vergadering van OVSG.
De afgevaardigde dient lid te zijn van de gemeenteraad.
Gelet op de voordracht van Mevrouw Tine Gielis;
JURIDISCH KADER
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur;
BESLUIT
Gaat over tot de geheime stemming
- 23 raadsleden nemen deel aan de stemming
- er worden 20 ja-stemmen geteld
- er worden 3 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
OVSG voor de rest van de legislatuur: mevrouw Tine Gielis.
Artikel 2
Dit besluit over te maken aan OVSG.

20.53

VVSG. Aanduiding van een vertegenwoordiger algemene vergadering.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context

Elke aangesloten gemeente heeft recht op een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering.
Overwegende dat ingevolge de vernieuwing van de gemeenteraden de bestuursorganen van de vzw
VVSG opnieuw dienen te worden samengesteld;
Argumentatie
Overwegende dat conform voormelde statuten de gemeente Laakdal, als lid, een afgevaardigde kan
aanduiden in de algemene vergadering van de VVSG vzw;
Gelet op de nota van VVSG: 'Vertegenwoordiging in de VVSG-bestuursorganen vanuit een vernieuwd
bestuursmodel'.
Gelet op de voordracht van Mevrouw Tine Gielis;
JURIDISCH KADER
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur;
Gelet op de statuten van VVSG vzw. ;
BESLUIT
Gaat over tot de geheime stemming
- 21 raadsleden nemen deel aan de stemming
- er worden 18 ja-stemmen geteld
- er worden 3 onthoudingen geteld
Gelet op het resultaat van de geheime stemming;
Artikel 1
Aan te duiden als vertegenwoordiger namens de gemeente Laakdal in de algemene vergadering van
VVSG vzw: mevrouw Tine Gielis.
Artikel 2
Dit besluit onverwijld over te maken aan de algemeen directeur van VVSG vzw. (Mieck Vos).

De voorzitter verklaart de zitting geheven om 21.50 uur.

Algemeen directeur
Jerry Verspreet

Voorzitter
Ils Van Hove

