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DE GEMEENTERAAD VAN LAAKDAL
De voorzitter verklaart de zitting geopend om 20:39 uur.

01.01

Notulen voorgaande zitting.

BESCHRIJVING
Het betreft de notulen van 28 mei 2019.
BESLUIT
Enig artikel
De notulen van 28 mei 2019 worden goedgekeurd met 14 stemmen voor (Smets Benny, Sels Frank,
Mensch Jurgen, Van Hove Ils, Gielis Tine, Broeckx Gerda, Moons Raf, Nysmans Bob, Vanbel Felix,
Devoghel Nele, Lintermans Hanne, Van de Weyer Theo, Baumans Bart, Hoes Stefaan) en 10
onthoudingen (Mondelaers Paul, Laermans Richard, Vankrunkelsven Willem, De Rop Ingrid, Van
Meijvis Louis, Williams Anja, Daems Leander, Janssens Caroline, Vermeulen Niels, Helsen Jeroen).

03.01

Kennisname rapport over de thesaurietoestand van de gemeente.

BESCHRIJVING

Aanleiding en Feitelijke context
De financieel directeur dient in volle onafhankelijkheid minstens eenmaal per jaar aan de
gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen te rapporteren over de
thesaurietoestand van de gemeente.
JURIDISCH KADER
Decreet over het lokaal bestuur van 22/12/2017 en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 176 en
177.
BESLUIT
Enig artikel
De gemeenteraad neemt kennis van het rapport over de thesaurietoestand van de gemeente op
datum van 4 juni 2019, opgemaakt door de financieel directeur.

03.02

Kennisname rapport over de liquiditeitsprognose van de gemeente.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
De financieel directeur dient in volle onafhankelijkheid aan de gemeenteraad en het college van
burgemeester en schepenen te rapporteren over de liquiditeitsprognose.
JURIDISCH KADER
 Decreet over het lokaal bestuur van 22/12/2017 en latere wijzigingen, meer bepaald artikels
176 en 177.
BESLUIT
Enig artikel
De gemeenteraad neemt kennis van het rapport over de liquiditeitsprognose 2019 van de gemeente.
Felix Vanbel verlaat de zitting.

03.03

Jaarrekening 2018 kerkfabriek Sint-Lambertus te Eindhout.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context

De jaarrekening 2018 van kerkfabriek Sint-Lambertus te Eindhout werd op 13/02/2019 goedgekeurd
door de kerkraad;
Het Centraal Kerkbestuur maakte ons op 22/05/2019 de jaarrekening 2018 voor advies over.
Vanaf de dag na ontvangst heeft de gemeente 50 dagen om advies uit te brengen.
De goedkeuring gebeurt door de Gouverneur.
Argumentatie
Het saldo van de jaarrekening stemt overeen met de saldo’s op de verschillende bankrekeningen;
Het saldo van de vorige jaarrekening werd juist overgenomen;
De nodige stukken werden bijgevoegd;
JURIDISCH KADER
 Decreet van 7 mei 2004, zoals gewijzigd bij decreet van 6 juli 2012, betreffende de materiële
organisatie van de erkende erediensten;
 Besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006, zoals gewijzigd bij het Besluit van de
Vlaamse Regering van 14 december 2012, houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de besturen van de erkende eredienst en van de centrale besturen van de
erkende erediensten;
 Omzendbrief BB 2013/01 van 1 maart 2013 betreft boekhouding besturen van de eredienst;
BESLUIT
Met 13 stemmen voor (Smets Benny, Sels Frank, Mensch Jurgen, Van Hove Ils, Gielis Tine, Broeckx
Gerda, Moons Raf, Nysmans Bob, Devoghel Nele, Lintermans Hanne, Van de Weyer Theo, Baumans
Bart, Hoes Stefaan) en 10 onthoudingen (Mondelaers Paul, Laermans Richard, Vankrunkelsven
Willem, De Rop Ingrid, Van Meijvis Louis, Williams Anja, Daems Leander, Janssens Caroline,
Vermeulen Niels, Helsen Jeroen).
Artikel 1
De gemeenteraad verleent gunstig advies aan de jaarrekening 2018 van de Kerkfabriek SintLambertus te Eindhout.
Artikel 2
Dit advies wordt overgemaakt aan de Provinciegouverneur.

03.04

Jaarrekening 2018 kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw en Sint-Jozef Veerle.

BESCHRIJVING

Aanleiding en Feitelijke context
De jaarrekening 2018 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw en Sint-Jozef te Veerle werd op
10/01/2019 goedgekeurd door de kerkraad;
Het Centraal Kerkbestuur maakte ons op 22/05/2019 de jaarrekening 2018 voor advies over.
Vanaf de dag na ontvangst heeft de gemeente 50 dagen om advies uit te brengen.
De goedkeuring gebeurt door de Gouverneur.
Argumentatie
Het saldo van de jaarrekening stemt overeen met de saldo’s op de verschillende bankrekeningen, met
uitzondering van het saldo van bankrekening BE47 0350 3650 5080; In plaats van 0,15 € aan
intresten te boeken, werd 0,02 € geboekt waardoor een verschil ontstond van 0,13 €. De kerkfabriek
stelt voor om hiervoor een correctieboeking te doen in boekjaar 2019.
Het saldo van de vorige jaarrekening werd juist overgenomen;
De nodige stukken werden bijgevoegd;
JURIDISCH KADER
 Decreet van 7 mei 2004, zoals gewijzigd bij decreet van 6 juli 2012, betreffende de materiële
organisatie van de erkende erediensten;
 Besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006, zoals gewijzigd bij het Besluit van de
Vlaamse Regering van 14 december 2012, houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de besturen van de erkende eredienst en van de centrale besturen van de
erkende erediensten;
 Omzendbrief BB 2013/01 van 1 maart 2013 betreft boekhouding besturen van de eredienst;
BESLUIT
Met 13 stemmen voor (Smets Benny, Sels Frank, Mensch Jurgen, Van Hove Ils, Gielis Tine, Broeckx
Gerda, Moons Raf, Nysmans Bob, Devoghel Nele, Lintermans Hanne, Van de Weyer Theo, Baumans
Bart, Hoes Stefaan) en 10 onthoudingen (Mondelaers Paul, Laermans Richard, Vankrunkelsven
Willem, De Rop Ingrid, Van Meijvis Louis, Williams Anja, Daems Leander, Janssens Caroline,
Vermeulen Niels, Helsen Jeroen).
Artikel 1
De gemeenteraad verleent gunstig advies aan de jaarrekening 2018 van de Kerkfabriek Onze-LieveVrouw en Sint-Jozef te Veerle, onder voorwaarde dat in de boekjaar 2019 een correctieboeking van
0,13 euro inzake intrest op de bankrekeningen van 2018 wordt verwerkt.
Artikel 2
Dit advies wordt overgemaakt aan de Provinciegouverneur.

03.05

Jaarrekening 2018 kerkfabriek Sint-Niklaas te Vorst-Meerlaar.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
De jaarrekening 2018 van kerkfabriek Sint-Niklaas te Vorst-Meerlaar werd op 25/02/2019
goedgekeurd door de kerkraad;
Het Centraal Kerkbestuur maakte ons op 22/05/2019 de jaarrekening 2018 voor advies over.
Vanaf de dag na ontvangst heeft de gemeente 50 dagen om advies uit te brengen.
De goedkeuring gebeurt door de Gouverneur.
Argumentatie
Het saldo van de jaarrekening stemt overeen met de saldo’s op de verschillende bankrekeningen;
Het saldo van de vorige jaarrekening werd juist overgenomen;
De nodige stukken werden bijgevoegd;
JURIDISCH KADER
 Decreet van 7 mei 2004, zoals gewijzigd bij decreet van 6 juli 2012, betreffende de materiële
organisatie van de erkende erediensten;
 Besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006, zoals gewijzigd bij het Besluit van de
Vlaamse Regering van 14 december 2012, houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de besturen van de erkende eredienst en van de centrale besturen van de
erkende erediensten;
 Omzendbrief BB 2013/01 van 1 maart 2013 betreft boekhouding besturen van de eredienst;
BESLUIT
Met 13 stemmen voor (Smets Benny, Sels Frank, Mensch Jurgen, Van Hove Ils, Gielis Tine, Broeckx
Gerda, Moons Raf, Nysmans Bob, Devoghel Nele, Lintermans Hanne, Van de Weyer Theo, Baumans
Bart, Hoes Stefaan) en 10 onthoudingen (Mondelaers Paul, Laermans Richard, Vankrunkelsven
Willem, De Rop Ingrid, Van Meijvis Louis, Williams Anja, Daems Leander, Janssens Caroline,
Vermeulen Niels, Helsen Jeroen).
Artikel 1
De gemeenteraad verleent gunstig advies aan de jaarrekening 2018 van de Kerkfabriek Sint-Niklaas
te Vorst-Meerlaar.
Artikel 2

Dit advies wordt overgemaakt aan de Provinciegouverneur.

03.06

Goedkeuring van budgetwijziging 2018 kerkfabriek Sint-Gertrudis Groot-Vorst.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
De budgetwijziging 2018 werd door de kerkraad goedgekeurd op 17/01/2019.
Ingevolge het Eredienstendecreet van 7 mei 2004, zoals gewijzigd, dient de gemeenteraad de
ingediende budgetwijziging 2018 goed te keuren indien deze niet past binnen het meerjarenplan
2014-2019, .
Argumentatie
Het advies van het Bisdom werd bijgevoegd.
De beleidsnota met een toelichting werd bijgevoegd.
De budgetwijziging 2018 bevat geen hogere exploitatietoelage vanwege de gemeente dan voor dat
jaar werd goedgekeurd in het meerjarenplan.
Het bedrag van de uitgaven per hoofdfunctie van de investeringen wordt vermeerderd te opzichte van
het door de gemeenteraad in zitting van 28/11/2017 goedgekeurde gewijzigde meerjarenplan 2014–
2019. Hierdoor pas de ingediende budgetwijziging 2018 niet binnen dat meerjarenplan.
JURIDISCH KADER
 Decreet van 7 mei 2004, zoals gewijzigd bij decreet van 6 juli 2012, betreffende de materiële
organisatie van de erkende erediensten;
 Besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006, zoals gewijzigd bij het Besluit van de
Vlaamse Regering van 14 december 2012, houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de besturen van de erkende eredienst en van de centrale besturen van de
erkende erediensten;
 Omzendbrief BB 2013/01 van 1 maart 2013 betreft boekhouding besturen van de eredienst;
BESLUIT
Met 13 stemmen voor (Smets Benny, Sels Frank, Mensch Jurgen, Van Hove Ils, Gielis Tine, Broeckx
Gerda, Moons Raf, Nysmans Bob, Devoghel Nele, Lintermans Hanne, Van de Weyer Theo, Baumans
Bart, Hoes Stefaan) en 10 onthoudingen (Mondelaers Paul, Laermans Richard, Vankrunkelsven
Willem, De Rop Ingrid, Van Meijvis Louis, Williams Anja, Daems Leander, Janssens Caroline,
Vermeulen Niels, Helsen Jeroen).
Enig artikel
De gemeenteraad keurt de ingediende budgetwijziging 2018 van de Kerkfabriek Sint-Gertrudis GrootVorst goed.

03.07

Jaarrekening 2018 kerkfabriek Sint-Gertrudis te Groot-Vorst.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
De jaarrekening 2018 van kerkfabriek Sint-Gertrudis te Groot-Vorst werd op 21/03/2019 goedgekeurd
door de kerkraad;
Het Centraal Kerkbestuur maakte ons op 22/05/2019 de jaarrekening 2018 voor advies over.
Vanaf de dag na ontvangst heeft de gemeente 50 dagen om advies uit te brengen.
De goedkeuring gebeurt door de Gouverneur.
Argumentatie
Het saldo van de jaarrekening stemt overeen met de saldo’s op de verschillende bankrekeningen;
Het saldo van de vorige jaarrekening werd juist overgenomen;
De nodige stukken werden bijgevoegd;
JURIDISCH KADER
 Decreet van 7 mei 2004, zoals gewijzigd bij decreet van 6 juli 2012, betreffende de materiële
organisatie van de erkende erediensten;
 Besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006, zoals gewijzigd bij het Besluit van de
Vlaamse Regering van 14 december 2012, houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de besturen van de erkende eredienst en van de centrale besturen van de
erkende erediensten;
 Omzendbrief BB 2013/01 van 1 maart 2013 betreft boekhouding besturen van de eredienst;
BESLUIT
Met 13 stemmen voor (Smets Benny, Sels Frank, Mensch Jurgen, Van Hove Ils, Gielis Tine, Broeckx
Gerda, Moons Raf, Nysmans Bob, Devoghel Nele, Lintermans Hanne, Van de Weyer Theo, Baumans
Bart, Hoes Stefaan) 9 onthoudingen (Mondelaers Paul, Laermans Richard, Vankrunkelsven Willem,
De Rop Ingrid, Williams Anja, Daems Leander, Janssens Caroline, Vermeulen Niels, Helsen Jeroen)
en 1 stem tegen (Van Meijvis Louis).
Artikel 1
De gemeenteraad verleent gunstig advies aan de jaarrekening 2018 van de Kerkfabriek Sint-Gertrudis
te Groot-Vorst.
Artikel 2

Dit advies wordt overgemaakt aan de Provinciegouverneur.
Felix Vanbel vervoegt de zitting.

03.08

Goedkeuring jaarrekening 2018 OCMW.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
De raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW Laakdal stelde de jaarrekening 2018 vast op 25
juni 2019.
Argumentatie
De gemeenteraad dient deze jaarrekening 2018 van het OCMW goed te keuren.
JURIDISCH KADER
 Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus
van de gemeente, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
 Ministerieel besluit van 01 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere
voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van
de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gewijzigd
bij Ministerieel besluit van 26 november 2012;
 Omzendbrief BB 2013/4 van 22 maart 2013, aangevuld door omzendbrief BB/ABB 2018/2
betreffende de budgetten en de éénjarige meerjarenplannen 2019;
 Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.
FINANCIELE EN BELEIDSINFORMATIE
De financiële- en beleidsinfo kan u in detail lezen in bijgevoegde jaarrekening 2018 van het OCMW
Laakdal.
Het resultaat op kasbasis beloopt in 2018 op 1.473.812 euro; de autofinancieringsmarge bedraagt
134.359 euro.
BESLUIT
Met 14 stemmen voor (Smets Benny, Sels Frank, Mensch Jurgen, Van Hove Ils, Gielis Tine, Broeckx
Gerda, Moons Raf, Nysmans Bob, Vanbel Felix, Devoghel Nele, Lintermans Hanne, Van de Weyer
Theo, Baumans Bart, Hoes Stefaan) en 10 onthoudingen (Mondelaers Paul, Laermans Richard,
Vankrunkelsven Willem, De Rop Ingrid, Van Meijvis Louis, Williams Anja, Daems Leander, Janssens
Caroline, Vermeulen Niels, Helsen Jeroen).
Enig artikel
De gemeentereaad keurt de jaarrekening 2018 van het OCMW Laakdal goed.

03.09

Goedkeuring budgetwijziging 2019-01 OCMW Laakdal.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
De raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW Laakdal stelde budgetwijziging 2019-01 vast op
25 juni 2019.
Argumentatie
De gemeenteraad dient deze budgetwijziging 2019-01 van het OCMW goed te keuren.
JURIDISCH KADER
 Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus
van de gemeente, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
 Ministerieel besluit van 01 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere
voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van
de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gewijzigd
bij Ministerieel besluit van 26 november 2012;
 Omzendbrief BB 2013/4 van 22 maart 2013, aangevuld door omzendbrief BB/ABB 2018/2
betreffende de budgetten en de éénjarige meerjarenplannen 2019;
 Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.
FINANCIELE EN BELEIDSINFORMATIE
De financiële- en beleidsinfo kan u in detail lezen in bijgevoegd ontwerp van budgetwijziging 2019-01.
Na budgetwijziging beloopt het gebudgetteerde resultaat op kasbasis op 485.385 euro; de
autofinancieringsmarge bedraagt -496.827 euro.
BESLUIT
Met 14 stemmen voor (Smets Benny, Sels Frank, Mensch Jurgen, Van Hove Ils, Gielis Tine, Broeckx
Gerda, Moons Raf, Nysmans Bob, Vanbel Felix, Devoghel Nele, Lintermans Hanne, Van de Weyer
Theo, Baumans Bart, Hoes Stefaan) en 10 onthoudingen (Mondelaers Paul, Laermans Richard,
Vankrunkelsven Willem, De Rop Ingrid, Van Meijvis Louis, Williams Anja, Daems Leander, Janssens
Caroline, Vermeulen Niels, Helsen Jeroen).
Enig arikel
De Gemeenteraad keurt de budgetwijziging 2019-01 van het OCMW Laakdal goed.

03.10

Vaststelling jaarrekening 2018 gemeente.

BESCHRIJVING

De jaarrekening bestaat uit een beleidsnota, een financiële nota en een samenvatting van de
algemene rekeningen (balans + staat van opbrengsten en kosten) alsook een toelichting bij de
financiële nota en bij de samenvatting van de algemene rekeningen.
Het ontwerp werd 14 dagen op voorhand aan de raadsleden bezorgd en werd toegelicht op
de gemeenteraadscommissie financiën van 18 juni laatstleden.
JURIDISCH KADER
 Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus
van de gemeente, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
 Ministerieel besluit van 01 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere
voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van
de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gewijzigd
bij Ministerieel besluit van 26 november 2012;
 Omzendbrief BB 2013/4 van 22 maart 2013, aangevuld door omzendbrief BB/ABB 2018/2
betreffende de budgetten en de éénjarige meerjarenplannen 2019;
 Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.
FINANCIELE EN BELEIDSINFORMATIE
De financiële- en beleidsinfo kan u in detail lezen in bijgevoegde jaarrekening 2018 van de gemeente
Laakdal.
Het resultaat op kasbasis beloopt in 2018 op 3.953.868 euro; de autofinancieringsmarge
bedraagt 1.267.411 euro.
BESLUIT
Met 14 stemmen voor (Smets Benny, Sels Frank, Mensch Jurgen, Van Hove Ils, Gielis Tine, Broeckx
Gerda, Moons Raf, Nysmans Bob, Vanbel Felix, Devoghel Nele, Lintermans Hanne, Van de Weyer
Theo, Baumans Bart, Hoes Stefaan) en 10 onthoudingen (Mondelaers Paul, Laermans Richard,
Vankrunkelsven Willem, De Rop Ingrid, Van Meijvis Louis, Williams Anja, Daems Leander, Janssens
Caroline, Vermeulen Niels, Helsen Jeroen).
Enig artikel
De gemeenteraad stelt de jaarrekening 2018 van de gemeente Laakdal vast.

03.11

Vaststelling budgetwijziging W01-2019 gemeente Laakdal.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
In overleg met de diensten werd een ontwerp van 1e budgetwijziging 2019 voorbereid.
Argumentatie
In het laatste jaar van het lopende meerjarenplan (2014-2019) :

 is een aanpassing van het meerjarenplan niet meer verplicht.
 moet het budget of de wijziging eraan (2019) niet passen in het meerjarenplan, zoals laatst
goedgekeurd.
 moet het resultaat op kasbasis positief zijn; voor de autofinancieringsmarge gelden echter
geen beperkingen.
JURIDISCH KADER
 Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus
van de gemeente, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
 Ministerieel besluit van 01 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere
voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van
de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gewijzigd
bij Ministerieel besluit van 26 november 2012;
 Omzendbrief BB 2013/4 van 22 maart 2013, aangevuld door omzendbrief BB/ABB 2018/2
betreffende de budgetten en de éénjarige meerjarenplannen 2019;
 Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.
FINANCIELE EN BELEIDSINFORMATIE
De financiële- en beleidsinfo kan u in detail lezen in bijgevoegd ontwerp van budgetwijziging W012019 van de gemeente Laakdal.
Na wijziging beloopt het gebudgetteerde resultaat op kasbasis op 19.468 euro; de
autofinancieringsmarge bedraagt 1.394.677 euro.
BESLUIT
Met 14 stemmen voor (Smets Benny, Sels Frank, Mensch Jurgen, Van Hove Ils, Gielis Tine, Broeckx
Gerda, Moons Raf, Nysmans Bob, Vanbel Felix, Devoghel Nele, Lintermans Hanne, Van de Weyer
Theo, Baumans Bart, Hoes Stefaan) en 10 onthoudingen (Mondelaers Paul, Laermans Richard,
Vankrunkelsven Willem, De Rop Ingrid, Van Meijvis Louis, Williams Anja, Daems Leander, Janssens
Caroline, Vermeulen Niels, Helsen Jeroen).
Enig artikel
De Gemeenteraad stelt budgetwijziging W01-2019 van de gemeente definitief vast.

Mondelaers Paul, Laermans Richard, Vankrunkelsven Willem, De Rop Ingrid, Van Meijvis Louis,
Williams Anja, Daems Leander, Janssens Caroline, Vermeulen Niels, Helsen Jeroen verlaten de
vergadering.

07.01

Concessie ''t Fortun': afwijking concessievoorwaarden m.b.t. de opzegtermijn en
duurtijd van de uitbating.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context

Op 01/08/2018 startte er een nieuwe concessie voor cultuurhuis ' 't Fortun '. De uitbating werd (in het
schepencollege d.d. 21/06/2018) toegewezen aan V&M BVBA, vertegenwoordigd door Natasja
Commissaris. Natasja heeft op 03/05/2019 telefonisch contact opgenomen met
schepen Gerda Broeckx. Ze vroeg om de uitbating van ' 't fortun ' zo snel mogelijk stop te zetten
aangezien ze er momenteel helemaal alleen voor staat in de zaak en het niet meer zou aankunnen.
Op 09/05/2019 ontvingen we een aangetekende zending waarin ze melden dat ze de uitbating vanaf
31/07/2019 wensen stop te zetten.
Argumentatie
Uit de opzegbrief blijkt dat de voornaamste reden voor de stopzetting de rendabiliteit is. Bijkomend
heeft Natasja ook gezondheidsproblemen. Volgens onze gegevens zijn de openingsuren van 't Fortun
de afgelopen weken erg afwijkend en is de cafetaria vaak gesloten. Sinds 23/05/2019 is de cafetaria
volledig gesloten wegens gezondheidsproblemen van Natasja. De toegang tot de zalen is voorlopig
wel gegarandeerd.
Volgens de overeenkomst is er geen opzegmogelijkheid op dit moment:
 Artikel 5: De concessie wordt verleend voor een termijn van negen jaar, aanvang nemend op
01/08/2018, om van rechtswege te eindigen op 31/07/2027, waarbij elke partij tegen het eind
van het derde en zesde jaar kan opzeggen mits het respecteren van een opzegtermijn van
zes maanden te betekenen per aangetekend schrijven of deurwaardersexploot.
 Artikel 8: De uitbating wordt toegewezen op proef voor een periode van 12 maanden. Voor het
einde van deze proefperiode kunnen beide partijen een einde stellen aan de overeenkomst
mits een opzeg van 3 maanden bij een aangetekend schrijven of bij deurwaardersexploot. Na
de voormelde proefperiode loopt de concessie verder.
Om een einde te stellen aan het contract na de proefperiode (31/07/2019), moest het aangetekend
schrijven ten laatste 30/04/2019 verstuurd zijn. Dit is niet gebeurd. Men vraagt dan ook om een
afwijking van de concessievoorwaarden. Dit is een bevoegdheid voor de gemeenteraad.
Een opzegtermijn van 3 maanden is in dit geval sowieso zeer kort. Er dient een nieuwe procedure
opgestart worden: publicatie concessie, indieningstermijn kandidaten, nazicht kandidaten, toewijzing
en regelen overdracht (inventaris + plaatsbeschrijving). Voorstel is dan ook om de opzeg pas te laten
ingaan zodra we een nieuwe uitbater hebben gevonden. Na de goedkeuring door de gemeenteraad
zal er dan ook overgegaan worden tot het opstarten van een nieuwe procedure. De
concessievoorwaarden werden reeds goedgekeurd in beslissing gemeenteraad d.d. 15/12/2014.
JURIDISCH KADER
 Decreet Lokaal bestuur
 Beslissing gemeenteraad d.d. 15/12/2014: 'Goedkeuring bestek en concessievoorwaarden
uitbating cultuurhuis 't Fortun'
 Beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 12/04/2018: 'Uitbating 't
Fortun: publicatie en oproep tot kandidaten'
 Beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 21/06/2018: 'Uitbating
cultuurhuis 't Fortun: opening bieding en toewijzing'
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).

Artikel 1
Er wordt afgeweken van de bepaling zoals vermeld in de algemene voorwaarden van de
concessieovereenkomst die op 21/06/2018 werd afgesloten tussen de gemeente Laakdal als
concessiegever en V&M BVBA als concessiehouder tot de uitbating van cultuurhuis 't Fortun langs de
Smissestraat te Laakdal. Er zal een einde gesteld worden aan de overeenkomst zodra de uitbating is
toegewezen aan een nieuwe uitbater.
Artikel 2
De concessiehouder, V&M BVBA, is er toe gehouden de lokalen, die begrepen zijn in de concessie,
tot het einde van de overeenkomst voor het publiek beschikbaar en toegankelijk te houden.
Artikel 3
Deze beslissing wordt overgemaakt aan de concessiehouder V&M BVBA.
Artikel 4
Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd tot de verdere administratieve
afhandeling van deze beslissing. Zij zullen onder meer overgaan tot het publiceren en toewijzen van
een nieuwe concessie en afhandeling van de huidige concessie.

12.01

Goedkeuring schoolreglement van de gemeentelijke basisschool Eindhout.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
Een schoolbestuur moet voor elk van zijn basisscholen een schoolreglement opstellen dat de
betrekkingen tussen het schoolbestuur en de ouders en de leerlingen regelt.
Het huidig schoolreglement gewoon basisonderwijs (inclusief de infobrochure) goedgekeurd op
20/12/2016 is toe aan actualisatie.
Overwegende dat meer specifieke afspraken door het college van burgemeester en schepenen, na
overleg in de schoolraad, worden opgenomen in de infobrochure.
Het schoolreglement van de gemeentelijke basisschool werd op verschillende punten aangepast. U
vindt het als bijlage terug. De doorgehaalde tekst is oude tekst die wegvalt. Nieuwe tekst wordt in het
rood weergegeven. Deze aanpassingen werden besproken op de schoolraad van 03/06/2019.
JURIDISCH KADER
Het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, artikelen 27,28,33,37,54 en 172 quinquies ;

Het decreet betreffende de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs ,het secundair onderwijs en de
centra voor leerlingenbegeleiding van 18 april 2018;
De aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 21 december 1998 betreffende het uitreiken
van het getuigschrift basisonderwijs;
De ministeriële omzendbrief van 21 juni 2017 betreffende samenstelling ondersteuningsnetwerken in
het basis en secundair onderwijs ;
De aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 8 februari 2002 betreffende informatie bij
eerste inschrijving en schoolreglement;
De aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 22 juni 2007 betreffende kostenbeheersing in
het basisonderwijs.
Het overleg in de schoolraad van 03/06/2019.

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).
Artikel 1
Het bestaande schoolreglement gewoon basisonderwijs met inbegrip van de infobrochure,
goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 20/12/2016 wordt opgeheven.
Arikel 2
Het hierbij gevoegde schoolreglement wordt goedgekeurd en treedt in werking vanaf 01/09/2019.

Artikel 3
De meer specifieke regels en afspraken worden door het college van burgemeester en schepenen
opgenomen in de infobrochure.
Artikel 4
Het schoolreglement gewoon basisonderwijs en de infobrochure wordt bij elke inschrijving van een
leerling en nadien bij elke wijziging, ter beschikking gesteld (op papier of via een elektronische drager)
aan de ouders, die ondertekenen voor akkoord.

12.02

Goedkeuring deel 1 van het schoolwerkplan en pedagogisch project gemeentelijke
basisschool Eindhout.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
Een schoolbestuur moet voor elk van zijn kleuter-, lagere en basisscholen, zowel buitengewoon als
gewoon onderwijs, een schoolwerkplan opmaken.
Het huidige schoolwerkplan/pedagogisch project is aan vernieuwing toe.
Het aangepaste schoolwerkplan wordt als bijlage toegevoegd. De oude tekst werd doorgehaald en de
nieuwe tekst in rood vermeld.
Argumentatie
Het schoolwerkplan moet volgende minimumbepalingen bevatten:
 de omschrijving van het pedagogisch project zijnde het geheel van fundamentele
uitgangspunten dat door het schoolbestuur wordt vastgelegd;
 de organisatie van de school en voornamelijk de indeling in leerlingengroepen;
 de wijze waarop het leerproces van de leerlingen wordt beoordeeld en hoe daarover wordt
gerapporteerd;
 de voorzieningen in het gewoon onderwijs voor leerlingen met een handicap of die
leerbedreigd zijn, inclusief de samenwerkingsvormen met andere scholen voor buitengewoon
of gewoon onderwijs;
 de wijze waarop de school haar zorgbeleid voert.
De gemeenteraad dient deel 1van het schoolwerkplan goed te keuren, omdat dit onderdeel de
decretale bepalingen bevat.
Deel 2 omvat de concrete uitwerking van de decretale bepalingen en dus geen decretale bepalingen
op zich. Hierdoor wordt dit onderdeel continu gewijzigd confom de werkelijke schooltoestand. Dit deel
wordt dan ook steeds aangepast in overleg met het schoolteam en wordt ter informatie voorgelegd
aan het schepencollege. Omwille van het gebrek aan decretale bepalngen moet dit deel 2 niet worden
voorgelegd aan de gemeenteraad.
JURIDISCH KADER
De artikelen 47 en 195 van het decreet basisonderwijs van 25/2/97.
De leidraad schoolwerkplanontwikkeling van OVSG.
De besprekingen in de schoolraad van 03/06/2019.
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).
Artikel 1
Deel 1 van het schoolwerkplan, goedgekeurd tijdens de zitting van de gemeenteraad van 23/09/2014,
wordt opgeheven.
Artikel 2
Het voorgelegde deel 1 van het schoolwerkplan voor de gemeentelijke basisschool te Eindhout wordt
goedgekeurd.
Artikel 3
Het schoolteam en de directeur van de gemeentelijke basisschool te Eindhout te mandateren dit
schoolwerkplan verder te concretiseren en uit te werken.

12.03

Goedkeuring sluiting van een 2e vestigingsplaats van de gemeentelijke basisschool
Veerle 't Schanske, Zandstraat 52 te 2431 Laakdal.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
Eerder dit jaar nam het gemeentebestuur de beslissing over de nieuwbouw van ’t Schanske in beraad.
Vervolgens werd een informatieronde georganiseerd met de ouders van de leerlingen van ‘t
Schanske, de inrichtende macht, het schoolteam, de vakbond en OVSG (Onderwijsvereniging van
Steden en Gemeenten).
Argumentatie
Een aantal jaren geleden werd een subsidiedossier ingediend bij AGION (Agentschap voor
Infrastructuur in het Onderwijs). Deze subsidies zouden vrijkomen in 2019.
In wijkschool ’t Schanske lopen momenteel 29 leerlingen school (waarvan 20 uit Veerle-Heide). De
rationalisatie norm voor het Schanske als geïsoleerde vestigingsplaats is 24 kinderen, waarvan
minstens 10 kleuters en minstens 10 leerlingen.
Volgens de huidige leerlingenaantallen halen we in ’t Schanske op 1/2/2021 en op 1/2/2023 de
rationalisatienorm van 10 leerlingen in de lagere school niet. In dat geval mag de school telkens op
een genadejaar rekenen op voorwaarde dat we de norm wel halen op 1/2/2022 en 1/2/2024. Dat kan
rechtstreeks leiden tot een verplichte sluiting van de school. Als we 2 opeenvolgende schooljaren de
norm niet halen dan wordt de school na 30 juni gesloten.
De grote bekommernis van de inrichtende macht is de tewerkstelling van het schoolteam. Hiervoor zijn
op 17/06/2019 uitgebreide besprekingen geweest met het ABOC. De leden van het ABOC en de
inrichtende macht zijn samen tot een akkoord gekomen. Het ondertekende protocol van akkoord vindt
u als bijlage terug.

AGION legt het bestuur op om de nieuwbouw 20 jaar als onderwijsinstelling te gebruiken. Indien het
bestuur hieraan niet voldoet, moet de subsidie terugbetaald worden.De vraag stelt zich of er een
nieuwe school van 2.000.000 euro kan gebouwd worden indien de minimumnorm binnen enkele jaren
niet meer behaald wordt.
JURIDISCH KADER
Wet van 29.05.1959 en aanvullingen, tot wijziging van sommige bepalingen van de
onderwijswetgeving (Schoolpactwet) artikel 28,§1, 1°, 2° en 4°;
Wet van 19.12.1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar
personeel;
Decreet van 27.03.91 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het
gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding artikelen 19,
37bis§1, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43bis en 43ter;
Decreet basisonderwijs van 25.02.1997 artikelen 73§1, 1°, 2° en 6°, 127, 129 en 130§2,108bis, 109,
110
Koninklijk Besluit van 28.09.1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de
betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.
Besluit van de Vlaamse Regering van 17.06.1997 betreffende de personeelsformatie in het gewoon
basisonderwijs hoofdstuk II;
Besluit van de Vlaamse Regering van 25.06.2004 tot vaststelling en indeling van de ambten in de
instellingen van het gewoon basisonderwijs artikelen 2 en 10;
Besluit van de Vlaamse Regering van 17/06/1997 betreffende de programmatie- en de
rationalisatienormen in het gewoon basisonderwijs. (B.S. 19/07/1997)
Gelet op de beslissing schepencollege d.d. 25/04/2019
Gelet op het protocol nr 2019/002 van 17/06/2019 van het afzonderlijk bijzonder
onderhandelingscomité;
Gelet op het verplicht overleg 13/06/2019 met de schoolraad.
FINANCIELE EN BELEIDSINFORMATIE
Actie 2019150032 / raming 2019150034 ontwerper nieuwbouw school ‘t Schanske : uitgavenbudget
van 40.000 euro in 2019 (+ beschikbaar saldo 2018 na vastleggingen 5.747,25 euro).
Actie 2019170044 / raming 2019170136 uitvoerder nieuwbouw school ‘t Schanske : uitgavenbudget
van 600.000 euro in 2019 en 1.250.000 euro in 2020; ontvangstenbudget voor subsidie Agion 753.000
euro in 2020
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).
Enig artikel
De gemeenteraad beslist dat vanaf 1 september 2019 wijkschool 't Schanske wordt gesloten en
ondergebracht wordt op de site van de gemeentelijke basisschool De Schans In Veerle.

21.01

Goedkeuring jaarverslag 2018 Cultuurnetwerk Kempen.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
Cultuurnetwerk Kempen legt het jaarverslag en financieel verslag volgens de statuten ter goedkeuring
voor aan de gemeenteraad.
JURIDISCH KADER
Decreet Lokaal Bestuur.
Decreet intergemeentelijke samenwerking.
Statuten Cultuurnetwerk Kempen.
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).
Enig artikel
De Gemeenteraad verleent goedkeuring aan het jaarverslag en financieel verslag van
intergemeentelijke projectvereniging Cultuurnetwerk Kempen.

21.02

Goedkeuring verlenging projectvereniging Cultuurnetwerk Kempen.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context

Naar aanleiding van de meerjarenplanning vraagt projectvereniging Cultuurnetwerk Kempen een
verlenging voor de volgende 6 jaren. Laakdal is bij deze projectvereniging aangesloten voor roerend
erfgoed (erfgoedcel k.ERF) en voor de werking rond de cultuurnota (bibliotheek en cultuur).
Argumentatie
Hiervoor worden volgende zaken gevraagd aan de Gemeenteraad:
 De verlenging van projectvereniging CNEK te beslissen voor een periode van 6 jaar; van 2020
tot en met 2025;
 De wijzigingen in de statuten van CNEK goedkeuren. De aangepaste passages hebben enkel
betrekking op de wijziging van het Decreet Lokaal Bestuur waaronder de
projectvereniging valt en de verlenging zelf;
 Het deelnameregister als bijlage bij de statuten te bekrachtigen, waarin wordt opgenomen aan
welke deelwerking elke gemeente bijdraagt. Laakdal sluit aan bij erfgoedcel k.ERF en de
werking rond cultuur;
 De financiële bijdrage van de gemeente voor elke deelwerking te bekrachtigen;
 De Cultuurnota goed te keuren en de bijhorende financiële bijdrage van 0,35 euro per
inwoner.
JURIDISCH KADER
Decreet Lokaal bestuur.
Decreet Bovenlokale Cultuurwerking.
Cultureel-erfgoeddecreet.
Statuten Cultuurnetwerk Kempen.
FINANCIELE EN BELEIDSINFORMATIE
Erfgoedcel k.ERF: bijdrage van 0,30 euro/ inwoner voor de uitvoering van intergemeentelijk beleid
rond roerend erfgoed.
Cultuur: bijdrage van 0,35 euro/ inwoner voor de uitvoering van intergemeentelijk beleid rond cultuur
(o.a. UiTpas, regiobib,...). De werking hierrond is opgenomen in de Cultuurnota.
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).
Artikel 1
De Gemeenteraad verleent goedkeuring aan de aangepaste statuten van Cultuurnetwerk Kempen en
het deelnameregister als bijlage van de statuten.
Artikel 2

De verlenging van projectvereniging Cultuurnetwerk Kempen wordt goedgekeurd voor een periode
van 6 jaar; van 2020 tot en met 2025.
Artikel 3
De financiële bijdrage voor elke deelwerking wordt goedgekeurd.
Artikel 4
De intergemeentelijke cultuurnota en de doelstellingen (cultuur en bibliotheek) worden goedgekeurd.
Deze cultuurnota wordt voor 1 oktober ingediend via het Decreet Bovenlokale Cultuurwerking.

28.01

Criteria toekennen subsidies kinderopvang bij uitbreidingsronde K&G.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
Met het decreet van 20 april 2012 houdende de organisatie van kinderopvang van baby's en peuters
wil de Vlaamse overheid stap voor stap voldoende, kwaliteitsvolle kinderopvang realiseren die voor
iedereen toegankelijk is. Om dit te realiseren kan de Vlaamse Regering beslissen om voor de
kinderopvang van baby's en peuters bijkomende middelen vrij te maken. Wanneer dit het geval is,
lanceert Kind en Gezin een oproep. Organisatoren van kinderopvang kunnen hierop intekenen en een
aanvraag tot subsidie indienen. Kind en Gezin kan bij zo'n uitbreidingsronde ook aan elk lokaal
bestuur vragen om een advies te formuleren over de aanvragen binnen de gemeente.
Dit advies wordt mee opgenomen in het toekenningsproces dat K&G doorloopt, volgens dit stramien :
- ontvankelijkheid
- uitsluitingsfase (o.a. indien er een gemotiveerd negatief advies geformuleerd werd door het lokaal
bestuur)
- voorrangsfase (screenen volgens voorrangscriteria)
- beoordeling en rangorde (o.a. advies van lokaal bestuur wordt mee verrekend)
Binnen het Lokaal Overleg Kinderopvang werden deze criteria voorbereid (zie bijlage). Deze criteria
werden ook al besproken op het Vast Bureau van 16/05/2019 en daar goedgekeurd.
JURIDISCH KADER
Organieke wet van 08/07/1976.
Decreet lokaal bestuur van 22/12/2017.
OCMW-decreet van 19/12/2008.

Decreet van 20 april 2012 houdende de organisatie van kinderopvang van baby's en peuters.
Besluit Vlaamse Regering van 4 mei 2007 houdende het lokaal overleg kinderopvang.
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).
Enig artikel
De gemeenteraad keurt de criteria goed zoals voorgesteld.

30.00.a

Mondelinge vraag 1: klachten van milieuhinder.

BESLUIT
Aangezien de indiener van het agendapunt niet aanwezig is, wordt dit punt niet behandeld.

30.00.b

Mondelinge vraag 2: aanwezigheid van gemeenteraadsleden bij overleg van de
administratie met externen.

BESLUIT
Aangezien de indiener van het agendapunt niet aanwezig is, wordt dit punt niet behandeld.

30.00.c

Mondelinge vraag 3: Theo Van De Weyer inzake de verdere plannen met de site
wijkschool 't Schanske.

BESLUIT
Raadslid Theo Van De Weyer vraagt naar de plannen voor de locatie ’t Schanske.
Burgemeester Tine Gielis antwoordt dat de concrete invulling nog niet bekend is. De locatie wordt
gesaneerd (o.a. wegdoen van de niet vergunde containers) en daarna wordt overlegd over de
herbestemming. Er wordt in Veerle-Heide een participatietraject gestart om de bewoners de
gelegenheid te bieden hun mening te geven.

31.00.a

Interpellatie: behoud van groene ruimte omgeving Pastorij Groot-Vorst.

BESLUIT
Aangezien de indiener van het agendapunt niet aanwezig is, wordt dit punt niet behandeld.

De voorzitter verklaart de zitting geheven om 21:28 uur.
Algemeen directeur

Voorzitter

Jerry Verspreet

Ils Van Hove

