VERSLAG
Gemeenteraad
Maandag 25 februari 2019
• aanwezig
Jef Vissers,
voorzitter
Michel Jansen, Arnold Wittenberg, Roger Van Aperen, Katrien Brosens, Faye Van Impe en Jos
Martens,
schepenen
Mai Sterkens, Marc Haseldonckx, Ward Baets, Herman Snoeys, Tinne Rombouts, Fons Jacobs,
Johan Vermeeren, Jos Matthé, Hilde Vermeiren, Ann Fockaert, Marcel Verschueren, Dimitri Van
Pelt, Joël Adams, Piet Van Bavel, Maarten Leemans, Pim Van der Linden, Ann Tilburgs, Gert Van
den Bogaert en Ans Lochten,
raadsleden
• verontschuldigd
Marc Van Aperen,

burgemeester

De gemeenteraad regelmatig bijeengeroepen door Jef Vissers, voorzitter, overeenkomstig artikel
19 en 20 van het decreet lokaal bestuur, vergadert in het stadhuis, op hoger vermelde datum om
20.00 uur.
De voorzitter stelt vast dat de raad wettelijk is samengesteld en verklaart de vergadering voor
geopend ter behandeling van volgende punten:
OPENBARE VERGADERING
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

Goedkeuren van de notulen van de gemeenteraad van 28 januari 2019.
Kennisname geldigverklaring van de verkiezing van de leden van de politieraad.
Kennisname en goedkeuren van de agenda voor de buitengewone algemene vergadering
van IOK van 19 maart 2019. Goedkeuren van het voorstel van IOK voor de samenstelling
van de nieuwe raad van bestuur. Aanduiden van een kandidaat-lid met raadgevende stem
voor de raad van bestuur. Aanduiden van de afgevaardigden voor de (buitengewone)
algemene vergaderingen.
Kennisname en goedkeuren van de agenda voor de buitengewone algemene vergadering
van IOK Afvalbeheer van 19 maart 2019. Goedkeuren van het voorstel van IOK Afvalbeheer
voor de samenstelling van de nieuwe raad van bestuur. Aanduiden van een kandidaat-lid
met raadgevende stem voor de raad van bestuur. Aanduiden van de afgevaardigden voor de
(buitengewone) algemene vergaderingen.
Kennisname en goedkeuren van het agendapunt voor de buitengewone algemene
vergadering van IKA van 19 maart 2019. Voordracht van een kandidaat-lid voor de raad van
bestuur en aanduiden van de afgevaardigden voor de (buitengewone) algemene
vergaderingen.
Kennisname en goedkeuren van het agendapunt voor de buitengewone algemene
vergadering van IVEKA van 20 maart 2019. Voordracht van een kandidaat-lid voor de raad
van bestuur en het regionaal bestuurcomité. Aanduiden van de afgevaardigden voor de
(buitengewone) algemene vergaderingen.
Kennisname en goedkeuren van de agenda van de buitengewone algemene vergadering
van PONTES van 27 maart 2019. Voordracht van een kandidaat-lid voor de raad van
bestuur en een lid met raadgevende stem. Aanduiden van de afgevaardigden voor de
vergadering.
Kennisname en goedkeuren van de agenda voor de buitengewone algemene vergadering
van CIPAL dv van 22 maart 2019. Goedkeuren van het voorstel van CIPAL voor de
samenstelling van de nieuwe raad van bestuur. Aanduiden van een kandidaat-lid met
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raadgevende stem voor de raad van bestuur. Aanduiden van de afgevaardigden voor de
(buitengewone) algemene vergaderingen.
Kennisname en goedkeuren van de agenda voor de buitengewone algemene vergadering
van Pidpa van 25 maart 2019. Goedkeuren voorstel van Pidpa voor de samenstelling van de
nieuwe raad van bestuur. Aanduiden van een kandidaat-lid voor het adviescomité A en een
kandidaat-lid met raadgevende stem voor de raad van bestuur. Aanduiden van de
afgevaardigden voor de (buitengewone) algemene vergaderingen.
Aanduiden afgevaardigden organisaties in economische sfeer en tewerkstelling als het
beheercomité Noorderkempen Werkt, ERSV, Streekplatform Kempen, en Natuurwerk.
Goedkeuren van de agenda van de algemene vergadering van de Academie voor Muziek en
Woord De Noorderkempen op 13 maart 2019 en aanduiden van de afgevaardigden voor alle
algemene vergaderingen en kandidaat-leden voor de raad van bestuur.
Goedkeuring van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van TMVS dv op
20 maart 2019 en aanduiden van de afgevaardigden voor de algemene vergaderingen en
kandidaat-lid voor de raad van bestuur.
Aanduiden van een vertegenwoordiger voor het Bekkenbestuur Maasbekken.
Voordracht van de kandidaten voor het mandaat in de Ledenvergadering, Raad van Bestuur
of Financieel Comité van de vereniging voor openbaar groen (VVOG)
Goedkeuring van het organogram voor de geïntegreerde organisatie stad en OCMW
Hoogstraten.
Herbevestiging van het gemeenteraadsbesluit van 27 april 2015 waarin de deontologische
code voor het personeel van stad en OCMW Hoogstraten werd goedgekeurd.
Vaststellen bedragen vergoeding wachtdienst voor niet-brandweerman ambulancier - 2019.
Goedkeuren grondafstand perceel grond gelegen te 2321 Hoogstraten (Meer), Lokbosstraat.
Aanstellen van Welzijnszorg Kempen als functionaris gegevensbescherming.

9.

10.
11.

12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

OPENBARE VERGADERING
1.

Goedkeuren van de notulen van de gemeenteraad van 28 januari 2019.

MOTIVERING
Voorgeschiedenis en aanleiding
Het ontwerp van het verslag van de gemeenteraad van 28 januari 2019 werd opgemaakt.
Juridische grond
•

Artikelen 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

Argumentatie
Het ontwerp van de notulen van de gemeenteraad van 28 januari 2019 dient goedgekeurd te
worden.
BESPREKING
Raadslid Marc Haseldonckx wil bij de goedkeuring van het verslag van de gemeenteraad van 28
januari 2019 nog even terug komen op het dossier over het FM en AM-pakket. Dit dossier werd
afgehandeld op het college en komt dus niet meer terug in de gemeenteraad, omwille van de
goedgekeurde uitbreiding van de delegatiemogelijkheden van de gemeenteraad naar het college.
Raadslid Marc Haseldonckx wil weten hoe de schepen van financiën in de toekomst zal vermijden
dat er verkeerde cijfers worden opgenomen en daardoor dus ook de budgetwijziging foutief zal
zijn. Immers dergelijke zaken zullen niet meer op een gemeenteraad gebracht worden zodat er
geen controle is.
Schepen Roger van Aperen belooft om hier samen met de financiële dienst en financieel directeur
op toe te kijken.
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Raadslid Tinne Rombouts komt terug op de box in het kader van de burgemeesterconvenant, waar
ze ook tijdens de vorige gemeenteraad al een toelichting over heeft gegeven. In deze box zitten
ideeën van de leerlingen in het kader van klimaat, bedoeling is om de box in 2020 te openen.
Raadslid Tinne Rombouts wil graag blijvend aandacht vragen voor dit thema. Aangezien
burgemeester Marc Van Aperen niet aanwezig is, neemt eerste schepen Michel Jansen de doos in
ontvangst en belooft deze een veilig plekje te geven totdat ze in 2020 zal geopend worden.
Raadslid Johan Vermeeren refereert naar de mail die de voorzitter van de gemeenteraad heeft
gestuurd en informeert wanneer de bespreking van het bestuursakkoord dan zal gepland worden.
Het schepencollege geeft aan dat het de bedoeling is om de tekst van het bestuursakkoord nog uit
te schrijven en dat deze tekst zal verspreid worden. Op basis van deze tekst kan er dan op een
later tijdstip een bespreking over het bestuursakkoord worden ingepland.
Raadslid Maarten Leemans vraagt of er in meeting.mobile een word-versie van de agenda kan
worden toegevoegd, zodat dit document kan gebruikt worden om persoonlijke nota's te nemen. De
algemeen directeur bevestigt dat dit ondertussen al gebeurde en ook in de toekomst zal gebeuren,
de vraag werd immers ook al door een ander gemeenteraadslid gesteld.

Door middel van loting wordt raadslid Maarten Leemans aangeduid om de stemming aan te
vangen.
BESLUIT
Bij 26 ja stemmen (Michel Jansen, Arnold Wittenberg, Roger Van Aperen, Katrien Brosens, Faye
Van Impe, Jos Martens, Mai Sterkens, Marc Haseldonckx, Ward Baets, Herman Snoeys, Tinne
Rombouts, Fons Jacobs, Johan Vermeeren, Jos Matthé, Hilde Vermeiren, Ann Fockaert, Marcel
Verschueren, Dimitri Van Pelt, Jef Vissers, Joël Adams, Piet Van Bavel, Maarten Leemans, Pim
Van der Linden, Ann Tilburgs, Gert Van den Bogaert en Ans Lochten)
Enig artikel:
De notulen van de gemeenteraad van 28 januari 2019 worden goedgekeurd.
2.

Kennisname geldigverklaring van de verkiezing van de leden van de politieraad.

MOTIVERING
Voorgeschiedenis en aanleiding
Op de installatievergadering van 2 januari 2019 werden 8 van de 9 leden van de politeraad
verkozen uit de leden van de gemeenteraad.
Met onze brief van 3 januari 2019 werd het verkiezingsdossier van de politieraad van Hoogstraten
en de nodige bijlagen overgemaakt aan de Federale Diensten van de Gouverneur van Antwerpen dienst Politie - politieraadsverkiezingen - Italiëlei 4 bus 16 te 2000 Antwerpen.
Juridische grond
•
•
•
•

Artikel 40 en 41 van het decreet lokaal bestuur.
De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,
gestructueerd op twee niveaus (hierna WGP), in het bijzonder de artikelen 12 tot en met
18.
Het koninklijk besluit van 20 december 2000 betreffende de verkiezing in elke
gemeenteraad van de leden van de politieraad.
De ministeriële omzendbrief betreffende de verkiezing en de installatie van de
politieraadsleden van een meergemeentepolitiezone van 13 november 2018.

Argumentatie
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Met hun brief van 29 januari 2019 bezorgt het kabinet van de gouverneur een eensluidend
verklaarde kopie van het besluit van de deputatie van 24 januari 2019 waarbij de verkiezing van de
leden van de politieraad gedeeltelijk geldig werd verklaard.
Omdat artikel 14 WGP stelt dat om verkozen te worden tot werkend of plaatsvervangend lid van de
politieraad, de kandidaat op de dag van de verkiezing deel moet uitmaken van de gemeenteraad
van een van de gemeenten die de meergemeentezone vormen.
In het besluit van de deputatie van de provincieraad staat vermeld dat mevrouw Hilde Vermeiren
op het moment van de verkiezing niet voldeed aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden aangezien ze
de eed nog niet had afgelegd en derhalve werd Hilde Vermeiren als eerste opvolger voor Marc
Haseldonckx en als eerste opvolger voor Tinne Rombouts ambtshalve geschrapt uit de
verkiezingsuitslag.
BESLUIT
Enig artikel:
De gemeenteraad neemt kennis van de beslissing van de deputatie van 24 januari 2019 houdende
de gedeeltelijke geldigverklaring van de verkiezing van de leden van de politieraad.
3.

Kennisname en goedkeuren van de agenda voor de buitengewone algemene
vergadering van IOK van 19 maart 2019. Goedkeuren van het voorstel van IOK voor de
samenstelling van de nieuwe raad van bestuur. Aanduiden van een kandidaat-lid met
raadgevende stem voor de raad van bestuur. Aanduiden van de afgevaardigden voor
de (buitengewone) algemene vergaderingen.

MOTIVERING
Voorgeschiedenis en aanleiding
Stad Hoogstraten neemt deel aan de opdrachthoudende vereniging IOK.
Met de brief van 28 januari 2019 werd de stad uitgenodigd om deel te nemen aan de
buitengewone algemene vergadering van IOK, die plaats vindt op 19 maart 2019 om 19u00 in het
IOK kantoorgebouw, Antwerpseweg 1 in 2400 Geel.
De agenda van deze vergadering is beperkt tot de samenstelling van de raad van bestuur:
1. Samenstelling van de raad van bestuur
a. Benoeming van de raad van bestuur
b. Akteneming van de voordracht van de bestuurders met raadgevende stem.
2. Varia.
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:
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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

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

3

< 15000

15000 – 30000
Arendonk
Balen
Beerse
Herselt
Hoogstraten
Kasterlee
Laakdal
Lille
Nijlen
Oud-Turnhout
Ravels
Westerlo

3

> 30000
Geel
Heist-op-den-Berg
Herentals
Mol
Turnhout

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
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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 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
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.
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Ondertussen werd ook de kwalificatie van IOK ook als kostendelende vereniging bevestigd met
btw-vrijstelling 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 BTWvrijstelling 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.
Juridische grond
•
•
•

Artikel 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.
Artikel 432 van het decreet over het lokaal bestuur dat de samenstelling en
samenroeping van de algemene vergadering reglementeert.
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•

•

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.
Statuten van IOK.

Argumentatie
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de agenda van de buitengewone algemene vergadering
van IOK van 19 maart 2019 goed te keuren.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd:
• 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 voor Hoogstraten aan te duiden binnen de lijst van
15 kandidaat-bestuurders, nl. een bestuurder uit de lijst voor de andere deelnemers.
• Een volmachtdrager aan te duiden voor de algemene vergadering IOK (de
volmachtdrager wordt bij voorkeur voor de gehele legislatuur aangesteld).
• Een kandidaat-bestuurder vanuit de oppositie met raadgevende stem aan te duiden
(vermelding van duur van ononderbroken dienstanciënniteit en vermelding van
eenparigheid bij aanduiding of niet).
BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE
Valt niet onder een actie van het meerjarenplan en heeft geen financiële impact.
BESPREKING
Raadslid Fons Jacobs wil vooraf graag de houding van de fractie Anders ten aanzien van de
samenstelling van de raden van beheer van de verschillende intercommunales duiden. Gezien er
nu regionaal afspraken gemaakt werden waarbij van alle partijen vertegenwoordigers in de raden
van beheer aanwezig zijn, kan onze fractie zich akkoord verklaren met de samenstelling van de
raden van beheer van enkele intercommunales.
Maar aangezien blijkbaar niet voor alle intercommunales voorafgaande afspraken werden
gemaakt, kunnen wij enkel die raden van beheer mee goedkeuren waar die afspraken er waren.
Bij de andere intercommunales of samenwerkingsverbanden wenst Anders zich te onthouden.
Raadslid Fons Jacobs wil graag deze manier van werken aanmoedigen, hierdoor is er immers een
heel stuk tegemoet gekomen aan onze kritieken de vorige legislaturen met name dat (vooral
kleine) oppositiepartijen vaak niet aanwezig waren in deze raden van beheer. Dit is dus zeker een
vooruitgang. De fractie Anders zal echter de volgende jaren telkens opnieuw hun standpunt
bekijken al naargelang de agenda van de verschillende intercommunales.
Bij het inzetten van de stemming heerst er verwarring over de gevolgde werkwijze. De fractie
CD&V vindt het niet correct dat de namen van mogelijke kandidaten niet werden opgenomen in de
ontwerpbesluiten. Bovendien blijkt dat er vanuit CD&V ook raadslid Ward Baets naar voor wordt
geschoven als mogelijke kandidaat met raadgevende stem. Algemeen directeur Joke Verschueren
deelt mee dat die naam niet voorkomt op het verzamelde overzicht van alle mogelijke kandidaten,
er is dus twijfel of de namen wel werden doorgegeven. De voorzitter stelt voor dat de naam van
Ward Baets wordt toegevoegd op het formulier. De vergadering gaat daarmee akkoord.
Vooraleer er tot de stemming wordt overgegaan wordt de vergadering een aantal keer een paar
minuten geschorst.
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Eerst deelt de fractie Anders mee dat ze de kandidatuur van Dimitri Van Pelt willen intrekken, maar
daar komen ze later op terug en de kandidatuur van Dimitri Van Pelt blijft gehandhaafd. De fractie
CD&V wil de kandidatuur van Ward Baets ook behouden.
Alle gemeenteraadsleden krijgen een stemformulier en de voorzitter laat de geheime stemming
aanvatten. De twee jongste gemeenteraadsleden, Arnold Wittenberg en Pim Van der Linden
delen de formulieren uit, halen ze terug op en tellen de stemmen. De voorzitter deelt de uitslag van
de stemming mee aan de vergadering. Deze werkwijze herhaalt zich voor elke geheime stemming.

BESLUIT
Artikel 1:
De gemeenteraad keurt de bovenvermelde agenda van de buitengewone algemene vergadering
van IOK van 19 maart 2019 goed.
Artikel 2:
De gemeenteraad bevestigt de gezamenlijke voordracht van de 15 kandidaat-bestuurders zodat de
algemene vergadering kan overgaan tot de benoeming van de raad van bestuur.
Artikel 3:
Bij geheime stemming:
Bij 15 ja stemmen voor kandidaat-bestuurder Karel Lenaerts, 7 stemmen voor Mien Van Olmen, 3
voor Bert Celis en 1 stem voor Guy Van Hirtum:
De gemeenteraad duidt binnen de lijst van 15 kandidaat-bestuurders aan als vertegenwoordiger
voor de stad Hoogstraten:
De heer Karel Lenaerts.
Artikel 4:
Bij geheime stemming:
Bij 14 ja stemmen, 10 blanco stemmen en 2 neen stemmen voor Dimitri Van Pelt en 11 ja
stemmen, 10 blanco stemmen en 5 neen stemmen voor Ward Baets:
De gemeenteraad draagt voor als kandidaat-bestuurder van de oppositie met raadgevende stem
voor de raad van bestuur:
De heer Dimitri Van Pelt, gemeenteraadslid met emailadres dimitri.vanpelt@hoogstraten.be (6 jaar
ononderbroken dienstanciënniteit).
Artikel 5:
Bij geheime stemming:
Bij 22 ja stemmen, 3 onthoudingen en 1 blanco stem:
De gemeenteraad duidt de volgende mandatarissen aan voor de algemene vergaderingen van IOK
voor de ganse legislatuur 2019-2025:
De heer Michel Jansen, schepen met emailadres michel.jansen@hoogstraten.be als
vertegenwoordiger,
Mevrouw Faye Van Impe, schepen met emailadres faye.vanimpe@hoogstraten.be als
plaatsvervangend vertegenwoordiger.
Artikel 6:
Aan de gemeentelijke vertegenwoordiger wordt de opdracht gegeven om op de buitengewone
algemene vergadering van 19 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 7:
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en zal
onverwijld een afschrift van deze beslissing bezorgen aan IOK.
4.

Kennisname en goedkeuren van de agenda voor de buitengewone algemene
vergadering van IOK Afvalbeheer van 19 maart 2019. Goedkeuren van het voorstel van
IOK Afvalbeheer voor de samenstelling van de nieuwe raad van bestuur. Aanduiden
van een kandidaat-lid met raadgevende stem voor de raad van bestuur. Aanduiden
van de afgevaardigden voor de (buitengewone) algemene vergaderingen.
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MOTIVERING
Voorgeschiedenis en aanleiding
Stad Hoogstraten neemt deel aan de opdrachthoudende vereniging IOK Afvalbeheer.
Met de brief van 28 januari 2019 werd de stad uitgenodigd om deel te nemen aan de
buitengewone algemene vergadering van IOK Afvalbeheer, die plaats vindt op 19 maart 2019 om
19u20 in het IOK kantoorgebouw, Antwerpseweg 1 in 2400 Geel.
De agenda van deze vergadering is beperkt tot de samenstelling van de raad van bestuur:
1. Samenstelling van de raad van bestuur
a. Benoeming van de raad van bestuur
b. Akteneming van de voordracht van de bestuurders met raadgevende stem.
2. Varia.
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

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

3

< 15000

15000 – 30000
Arendonk
Balen
Beerse
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Herselt
Hoogstraten
Kasterlee
Laakdal
Lille
Nijlen
Oud-Turnhout
Ravels
Westerlo
> 30000
Geel
Heist-op-den-Berg
Herentals
Mol
Turnhout

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 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
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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
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
btw-vrijstelling 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 BTWvrijstelling 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.
• verslag gemeenteraad 2019-02-25

• pagina 12 van 42

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.
Juridische grond
•
•
•
•

•

Artikel 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.
Artikel 432 van het decreet over het lokaal bestuur dat de samenstelling en
samenroeping van de algemene vergadering reglementeert.
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.
Statuten van IOK Afvalbeheer.

Argumentatie
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de agenda van de buitengewone algemene vergadering
van IOK Afvalbeheer van 19 maart 2019 goed te keuren.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd:
• 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 voor Hoogstraten aan te duiden binnen de lijst van
15 kandidaat-bestuurders, nl. een bestuurder uit de lijst voor de andere deelnemers.
• Een volmachtdrager aan te duiden voor de algemene vergadering IOK Afvalbeheer (de
volmachtdrager wordt bij voorkeur voor de gehele legislatuur aangesteld).
• Een kandidaat-bestuurder vanuit de oppositie met raadgevende stem aan te duiden
(vermelding van duur van ononderbroken dienstanciënniteit en vermelding van
eenparigheid bij aanduiding of niet).
BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE
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Valt niet onder een actie van het meerjarenplan en heeft geen financiële impact.
BESLUIT
Artikel 1:
De gemeenteraad keurt de bovenvermelde agenda van de buitengewone algemene vergadering
van IOK Afvalbeheer van 19 maart 2019 goed.
Artikel 2:
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 3:
Bij geheime stemming:
Bij 15 ja stemmen voor Karel Lenaerts, 7 stemmen voor Mien Van Olmen, 3 stemmen voor Bert
Celis en 1 stem voor Guy Van Hirtum:
De gemeenteraad duidt binnen de lijst van 15 kandidaat-bestuurders aan als vertegenwoordiger
voor de stad Hoogstraten:
De heer Karel Lenaerts.
Artikel 4:
Bij geheime stemming:
Bij 14 ja stemmen, 10 blanco stemmen en 2 neen stemmen voor Dimitri Van Pelt, en 11 ja
stemmen, 10 blanco stemmen en 5 neen stemmen voor Ward Baets:
De gemeenteraad draagt voor als kandidaat-bestuurder van de oppositie met raadgevende stem
voor de raad van bestuur:
De heer Dimitri Van Pelt, gemeenteraadslid met emailadres dimitri.vanpelt@hoogstraten.be (6 jaar
ononderbroken dienstanciënniteit).
Artikel 5:
Bij geheime stemming:
Bij 22 ja stemmen, 3 onthoudingen en 1 blanco stem.
De gemeenteraad duidt de volgende mandatarissen aan voor de algemene vergaderingen van IOK
Afvalbeheer voor de ganse legislatuur 2019-2025:
De heer Michel Jansen, schepen met emailadres michel.jansen@hoogstraten.be als
vertegenwoordiger,
Mevrouw Faye Van Impe, schepen met emailadres faye.vanimpe@hoogstraten.be als
plaatsvervangend vertegenwoordiger.
Artikel 6:
Aan de gemeentelijke vertegenwoordiger wordt de opdracht gegeven om op de buitengewone
algemene vergadering van 19 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 7:
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en zal
onverwijld een afschrift van deze beslissing bezorgen aan IOK Afvalbeheer.
5.

Kennisname en goedkeuren van het agendapunt voor de buitengewone algemene
vergadering van IKA van 19 maart 2019. Voordracht van een kandidaat-lid voor de
raad van bestuur en aanduiden van de afgevaardigden voor de (buitengewone)
algemene vergaderingen.

MOTIVERING
Voorgeschiedenis en aanleiding
Stad Hoogstraten neemt deel aan de dienstverlenende vereniging IKA,
Investeringsintercommunale voor de gemeenten van de Kempen en het Antwerpse.

• verslag gemeenteraad 2019-02-25

• pagina 14 van 42

Met het aangetekend schrijven van 17 januari 2019 werd de stad opgeroepen om deel te nemen
aan de buitengewone algemene vergadering van IKA die op 19 maart 2019 plaats heeft om 18u in
de E 10 Hoeve, Kapelstraat 8 a - 2960 Brecht.
Een principenota werd als documentatie aan de stad overgemaakt en werd als bijlage toegevoegd.
Om de zes jaar vervallen alle mandaten in de verschillende organen van de dienstverlenende
verenigingen onmiddellijk na de eerste algemene vergadering die volgt op de vernieuwing van de
gemeenteraden.
Overeenkomstig artikel 18 van de statuten van IKA vervallen alle huidige mandaten bij IKA
onmiddellijk na de voornoemde algemene vergadering en dient er tot een algehele vervanging van
de bestuursorganen te worden overgegaan.
Op deze eerste algemene vergadering van het jaar 2019 dienen de voordrachten van de
gemeenteraden voor de benoemingen van de leden van de raad van bestuur te worden
voorgelegd.
Overeenkomstig artikel 10 van de statuten hebben de deelnemende gemeenten het recht hebben
om maximaal 15 kandidaat-bestuurders voor te dragen.
De deelnemende gemeenten dienen tevens hun vertegenwoordigers voor de algemene
vergaderingen van een dienstverlenende vereniging aan te wijzen uit de leden van de
gemeenteraad en de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden
herhaald voor elke algemene vergadering.
Bij voorkeur dienen deze vertegenwoordigers voor de algemene vergaderingen te worden
aangeduid voor de volledige duurtijd van de gemeentelijke legislatuur, nl. tot einde 2024.
Deze vertegenwoordigers voor de algemene vergaderingen mogen niet als kandidaat-lid
voorgedragen worden voor de raad van bestuur.
De agenda van de algemene vergadering van 19 maart 2019 werd door de raad van bestuur als
volgt samengesteld:
1. Vaststelling van de voordrachten van de gemeenteraden voor de benoemingen aan de
algemene
vergadering van de deelnemers
2. Statutaire ontslagnemingen en benoemingen.
Juridische grond
•
•
•
•

Artikelen 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.
Artikel 432 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.
Artikel 445 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.
Statuten van IKA.

.
Argumentatie
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de agenda van de algemene vergadering in
buitengewone zitting van IKA van 19 maart 2019 goed te keuren.
De gemeenteraad wordt gevraagd om volgende mandaten voor te dragen en/of aan te duiden:
- kandidaat-bestuurder voor de raad van bestuur,
- vertegenwoordiger voor alle (buitengewone) algemene vergaderingen,
- plaatsvervangend vertegenwoordiger voor alle (buitengewone) algemene vergaderingen.
BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE
Valt niet onder een actie van het meerjarenplan en heeft geen financiële impact.
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BESLUIT
Artikel 1:
De gemeenteraad keurt de agenda van de algemene vergadering in buitengewone zitting van de
dienstverlenende vereniging IKA van 19 maart 2019 goed.
Artikel 2:
Bij geheime stemming:
Bij 18 ja stemmen, 5 neen stemmen en 3 onthoudingen:
De gemeenteraad draagt de volgende kandidaat-bestuurder voor de dienstverlenende vereniging
IKA voor:
De heer Roger Van Aperen, schepen met emailadres roger.vanaperen@hoogstraten.be.
Artikel 3:
Bij geheime stemming:
Bij 18 ja stemmen, 5 neen stemmen en 3 onthoudingen:
De gemeenteraad duidt voor de periode van heden tot het einde van de gemeentelijke legislatuur
voor de algemene vergaderingen van IKA aan:
De heer Jef Vissers, gemeenteraadslid met emailadres jef.vissers@hoogstraten.be als
vertegenwoordiger en de heer Gert Van den Bogaert, gemeenteraadslid met emailadres
gert.vandenbogaert@hoogstraten.be als plaatsvervangend vertegenwoordiger.
Artikel 4:
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van voormelde
beslissingen en geeft hiervan kennis aan de dienstverlenende vereniging IKA, t.a.v. het
secretariaat, p/a Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle.
6.

Kennisname en goedkeuren van het agendapunt voor de buitengewone algemene
vergadering van IVEKA van 20 maart 2019. Voordracht van een kandidaat-lid voor de
raad van bestuur en het regionaal bestuurcomité. Aanduiden van de afgevaardigden
voor de (buitengewone) algemene vergaderingen.

MOTIVERING
Voorgeschiedenis en aanleiding
Stad Hoogstraten is voor één of meerdere activiteiten aangesloten bij de opdrachthoudende
vereniging Iveka.
Op 19 november 2018 ontving de stad de principenota die als documentatie door Iveka werd
overgemaakt.
Per aangetekend schrijven van 21 december 2018 werd de stad opgeroepen om deel te nemen
aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van Iveka die op 20 maart 2019 om 18u00
plaats vindt in hotel Aldhem, Jagersdreef 1 te 2280 Grobbendonk.
Artikel 18 van de statuten van Iveka bepaalt dat alle huidige mandaten bij Iveka vervallen
onmiddellijk na voornoemde algemene vergadering en er tot een algehele vervanging van de
bestuursorganen dient te worden overgegaan.
De stad is ingedeeld is bij het Regionaal Bestuurscomité Noord (RBC).
Artikel 17, punt 2 van de statuten van Iveka bepaalt dat elke gemeente het recht heeft om één
kandidaat-lid voor te dragen voor het Regionaal Bestuurscomité (RBC).
Artikel 12, punt 2 van de statuten van Iveka bepaalt dat de deelnemende gemeenten het recht
hebben om maximaal 6 kandidaat-bestuurders voor te dragen en dat het om dezelfde persoon
moet gaan die voorgedragen wordt als kandidaat-lid voor het RBC.
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Het totaal aantal door de algemene vergadering te benoemen leden van de Raad van Bestuur
(RVB) is beperkt tot zes leden.
Het moet gaan om ‘onafhankelijke bestuurders’ in de zin van artikel 1.1.1 §2 74° en er zijn een
aantal decretale en statutaire onverenigbaarheden, zoals beschreven in de toelichtingsnota die
aan de deelnemende gemeenten overgemaakt werd.
Juridische grond
•
•
•
•
•

Artikelen 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017: artikelen 432, 434, 434 §1, 434 §2, 434 §4
en 436, 440, 443, 444 en 445.
Bepaling vervat in artikel 44, alinea 3 van het Vlaams Decreet van 6 juli 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking en artikel 26 lid A. punt 1.
Energiebesluit van 19 november 2010: artikelen 1.1.1. §2 74°, 3.1.15 §1 en 3.1.16.
Statuten van IVEKA.

Argumentatie
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om kennis te nemen van het enige agendapunt van de
buitengewone algemene vergadering van 20 maart 2019 en dit goed te keuren:
"Statutaire ontslagnemingen en benoemingen".
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om volgende kandidaten voor te dragen voor een
bestuursmandaat:
- een kandidaat-lid voor het regionaal bestuurscomité (RBC) Noord,
- een kandidaat-lid voor de raad van bestuur (RVB),
(De kandidaat-bestuurder is dezelfde persoon als het kandidaat-lid RBC.)
- een kandidaat-lid voor de raad van bestuur met raadgevende stem.
(Het lid met raadgevende stem kan geen deel uitmaken van een RBC, noch van het
schepencollege.)
Tevens wordt aan de gemeenteraad gevraagd om de volgende mandaten aan te duiden:
- een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering
- een plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergadering.
De vertegenwoordigers voor deze vergadering van 20 maart 2019 en bij voorkeur alle volgende
vergaderingen van IVEKA tot het einde van de gemeentelijke legislatuur 2019-2024 dienen
eveneens aangeduid te worden.
Het mandaat van vertegenwoordiger dient herhaald te worden voor elke algemene vergadering.
De duur van al deze mandaten is vastgesteld op zes jaar.
BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE
Valt niet onder een actie van het meerjarenplan en heeft geen financiële impact.
BESLUIT
Artikel 1:
De gemeenteraad keurt het enige bovenstaande agendapunt van de buitengewone algemene
vergadering van IVEKA van 20 maart 2019 goed.
Artikel 2:
Bij geheime stemming:
Bij 22 ja stemmen, 1 neen stem en 3 onthoudingen:
De heer Jos Martens, schepen met emailadres jos.martens@hoogstraten.be
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wordt voorgedragen, als kandidaat-lid voor het Regionaal Bestuurscomité (RBC) Noord van de
opdrachthoudende vereniging IVEKA, voor een duur van zes jaar, vanaf de algemene vergadering
van 20 maart 2019 tot aan de eerste algemene vergadering in het jaar 2025.
Artikel 3:
Bij geheime stemming:
Bij 22 ja stemmen, 1 neen stem en 3 onthoudingen:
Dezelfde persoon zijnde de heer Jos Martens zoals vermeld in artikel 2 voor te dragen als
kandidaat-lid voor de Raad van Bestuur (RVB) van de opdrachthoudende vereniging IVEKA, voor
een duur van zes jaar, vanaf de algemene vergadering van 20 maart 2019 tot aan de eerste
algemene vergadering in het jaar 2025.
Artikel 4:
Bij geheime stemming:
Bij 20 ja stemmen, 3 neen stemmen en 3 onthoudingen:
De heer Piet Van Bavel, gemeenteraadslid met emailadres piet.vanbavel@hoogstraten.be
aan te duiden als vertegenwoordiger voor de (buitengewone) algemene vergaderingen voor de
periode van heden tot het einde van de gemeentelijke legislatuur.
Artikel 5:
Bij geheime stemming:
Bij 20 ja stemmen, 3 neen stemmen en 3 onthoudingen:
Mevrouw Ann Tilburgs, gemeenteraadslid met emailadres ann.tilburgs@hoogstraten.be
aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de (buitengewone) algemene
vergaderingen voor de periode van heden tot het einde van de gemeentelijke legislatuur.
Artikel 6:
De bovengenoemde afgevaardigden worden gemandateerd om tijdens de buitengewone
algemene vergadering van IVEKA van 20 maart 2019 te handelen en te beslissen conform de
beslissingen die door de gemeenteraad van heden zijn genomen inzake de voormelde artikelen.
Artikel 7:
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van de hierbij genomen
beslissingen en onder meer hiervan kennis te geven aan de opdrachthoudende vereniging Iveka,
ter attentie van het secretariaat, p/a Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle, of via e-mail aan
vennootschapssecretariaat@fluvius.be.
7.

Kennisname en goedkeuren van de agenda van de buitengewone algemene
vergadering van PONTES van 27 maart 2019. Voordracht van een kandidaat-lid voor
de raad van bestuur en een lid met raadgevende stem. Aanduiden van de
afgevaardigden voor de vergadering.

MOTIVERING
Voorgeschiedenis en aanleiding
Op 30 november en 6 december 2018 ontvingen wij van Pontes mails m.b.t. de samenstelling van
de raad van bestuur van Pontes in de bestuursperiode 2019-2024.
Hierin geven zij aan dat de stad Hoogstraten voor de buitengewone algemene vergadering van 27
maart 2019 hun kandidaat-leden voor de raad van bestuur en hun afgevaardigden voor deze en de
volgende (buitengewone) algemene vergaderingen dient voor te dragen.
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.
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De concrete wijze waarop de bestuursorganen zullen worden samengesteld wordt hieronder
geschetst.
1. Raad van bestuur:
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) uw 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.
Stad Hoogstraten behoort tot het kiesdistrict Turnhout. De volgende steden en/of gemeenten
behoren tot ditzelfde kiesdistrict:

-Hertog

el

-Turnhout

Het kiesdistrict Turnhout heeft volgens de statuten van PONTES recht op 3 kandidaat-bestuurders,
waarvan er tenminste één kandidaat moet worden voorgedragen door de stad Turnhout. De
overige 15 gemeenten kunnen dus in totaal nog 2 kandidaat-bestuurders voordragen.
Juridische grond
•
•
•
•

Artikelen 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017: artikelen 432, 434, 434 §1, 434 §2, 434 §4
en 436, 440, 443, 444 en 445 en 448.
Bepaling vervat in artikel 44, alinea 3 van het Vlaams Decreet van 6 juli 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking en artikel 26 lid A. punt 1.
Statuten van Pontes.

Argumentatie
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om kennis te nemen van de agenda van de buitengewone
algemene vergadering van 27 maart 2019 en deze goed te keuren:
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.

De gemeenteraad wordt tevens verzocht om het volgende goed te keuren:
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a)
b)

het voorstel tot vaststelling van de presentiegelden voor de bestuursorganen van het
intergemeentelijke samenwerkingsverband Pontes.
het verslag van de algemene vergadering van Pontes van 19 december 2018.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om volgende kandidaten voor te dragen:
- een kandidaat-lid voor de raad van bestuur
- een kandidaat-lid voor de raad van bestuur met raadgevende stem.
(Het lid met raadgevende stem kan geen deel uitmaken van de meerderheid.)
Elke voorgedragen kandidaat-bestuurder wordt voorgedragen voor de volledige bestuursperiode.
Het opsplitsen van mandaten tussen verschillende besturen voor een gedeelte van de termijn is
niet toegelaten.
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 (1) hetzij met de meest ononderbroken anciënniteit in de
gemeenteraad, (2) hetzij volgens leeftijd.
Tevens wordt aan de gemeenteraad gevraagd om de volgende mandaten aan te duiden:
- een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering
- een plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergadering.
De vertegenwoordigers voor deze vergadering van 27 maart 2019 en bij voorkeur alle volgende
vergaderingen van PONTES tot het einde van de gemeentelijke legislatuur 2019-2024 dienen
eveneens aangeduid te worden.
Het mandaat van vertegenwoordiger dient herhaald te worden voor elke algemene vergadering.
De duur van alle mandaten is vastgesteld op zes jaar.
BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE
Valt niet onder een actie van het meerjarenplan en heeft geen financiële impact.
BESLUIT
Artikel 1:
De gemeenteraad keurt de agenda van de buitengewone algemene vergadering van PONTES van
27 maart 2019 goed.
Artikel 2:
De gemeenteraad keurt het verslag van de algemene vergadering van PONTES van 19 december
2018 goed.
Artikel 3:
De gemeenteraad keurt het voorstel tot vaststelling van de presentiegelden voor de
bestuursorganen van het intergemeentelijke samenwerkingsverband PONTES goed.
Dit voorstel omvat het volgende:
1. Het presentiegeld voor de leden van de raad van bestuur en hun eventuele
vertrouwenspersonen wordt voor de bestuursperiode 2019-2024 vastgesteld op 175,- EUR per
vergadering.
2. Aan de voorzitter van de raad van bestuur wordt een dubbel presentiegeld toegekend voor het
bijwonen van de vergaderingen van de raad van bestuur.
3.Het aantal vergaderingen van de raad van bestuur waarvoor de bestuurders aanspraak kunnen
maken op de toekenning van een presentiegeld is per lid begrensd op achttien.
Artikel 4:
Bij geheime stemming:
Bij 20 ja stemmen, 5 neen stemmen en 1 onthouding:
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Mevrouw Ann Fockaert, gemeenteraadslid met emailadres ann.fockaert@hoogstraten voor te
dragen als kandidaat-lid voor de raad van bestuur van PONTES voor een duur van zes jaar, vanaf
de algemene vergadering van 27 maart 2019 tot aan de eerste algemene vergadering in 2025.
Artikel 5:
Bij geheime stemming:
Bij 23 ja stemmen en 3 neen stemmen:
De heer Maarten Leemans, gemeenteraadslid met emailadres maarten.leemans@hoogstraten.be
voor te dragen als kandidaat-lid voor de raad van bestuur van PONTES, met enkel een
raadgevende stem voor een duur van zes jaar, vanaf de algemene vergadering van 27 maart 2019
tot aan de eerste algemene vergadering in 2025.
Artikel 6:
Bij 21 ja stemmen, 4 neen stemmen en 1 onthouding:
De heer Pim Van der Linden, gemeenteraadslid met emailadres
pim.vanderlinden@hoogstraten.be aan te duiden als vertegenwoordiger op de (buitengewone)
algemene vergaderingen van PONTES voor de periode vanaf 27 maart 2019 heden tot op het
einde van de gemeentelijke legislatuur 2019-2025.
Artikel 5:
Bij geheime stemming:
Bij 21 ja stemmen, 4 neen stemmen en 1 onthouding:
De heer Herman Snoeys, gemeenteraadslid met emailadres herman.snoeys@hoogstraten.be aan
te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger op de (buitengewone) algemene vergaderingen
van PONTES voor de periode vanaf 27 maart 2019 tot op het einde van de gemeentelijke
legislatuur 2019-2025.
Artikel 7:
De bovengenoemde afgevaardigden worden gemandateerd om tijdens de buitengewone
algemene vergadering van PONTES van 27 maart 2019 te handelen en te beslissen conform de
beslissingen die door de gemeenteraad van heden zijn genomen inzake de voormelde artikelen.
Artikel 8:
Een afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving bezorgd aan de intergemeentelijke vereniging
PONTES, Jules Moretuslei 2 te 2610 Antwerpen-Wilrijk.
8.

Kennisname en goedkeuren van de agenda voor de buitengewone algemene
vergadering van CIPAL dv van 22 maart 2019. Goedkeuren van het voorstel van CIPAL
voor de samenstelling van de nieuwe raad van bestuur. Aanduiden van een kandidaatlid met raadgevende stem voor de raad van bestuur. Aanduiden van de
afgevaardigden voor de (buitengewone) algemene vergaderingen.

MOTIVERING
Voorgeschiedenis en aanleiding
Stad Hoogstraten is deelnemer van de dienstverlenende vereniging Cipal.
De statuten van Cipal bepalen dat alle huidige mandaten bij Cipal onmiddellijk vervallen na de
voornoemde algemene vergadering en er tot een algehele vervanging van de bestuursorganen
dient te worden overgegaan.
Met het aangetekend schrijven van 22 januari 2019 werd de stad uitgenodigd voor de bijzondere
algemene vergadering van Cipal die op 22 maart 2019 plaats vindt in het seminariecomplex De
Vesten, Kanaalweg 6/1, 2430 Laakdal 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.
De agenda van deze bijzondere algemene vergadering van Cipal is als volgt samengesteld:
1) Benoeming van de leden van de raad van bestuur.
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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.
Er werd een toelichtende nota van Cipal betreffende de agendapunten van de bijzondere
algemene vergadering van 22 maart 2019 toegevoegd.
Art. 30 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten bepaalt de voorwaarden m.b.t. de
toepassing van de in house-exceptie.
Het is belangrijk dat de deelnemers van Cipal beroep kunnen doen op de in house-exceptie en
derhalve opdrachten kunnen toevertrouwen aan Cipal zonder dat de formele
aanbestedingsprocedure moet worden gevoerd.
De in house-exceptie houdt o.m. in dat er sprake moet zijn van een ‘gezamenlijke controle’,
hetgeen concreet betekent dat de besluitvormingsorganen van Cipal moeten worden
samengesteld uit vertegenwoordigers van alle deelnemers waarbij individuele vertegenwoordigers
verscheidene of alle deelnemers kunnen vertegenwoordigen;
Voorstel van de gezamenlijke voordrachtlijst van 15 kandidaat-bestuurders:
Dries Wim, burgemeester Genk
Eens Karolien, schepen Tessenderlo
Fourie Lore, schepen Landen
Geypen Greet, schepen Mechelen
Iacopucci Pietro, schepen Waregem
Janssens Lieven, burgemeester Vorselaar
Mannaert Dieter, schepen Dendermonde
Matheï Steven, burgemeester Peer
Moons Jan, schepen Heist-op-den-Berg
Paredaens Koen, schepen Zoersel
Stijnen Francis, schepen Turnhout
Thijs Heidi, gemeenteraadslid Zutendaal
Vancraeyenest Lawrence, schepen Edegem
Vandeweerd Sofie, burgemeester Dilsen-Stokkem
Verbeeck Paul, burgemeester Nijlen
Deze gezamenlijke voordrachtlijst kwam tot stand na een uitgebreide consultatie- en overlegronde
door de uittredende voorzitter van Cipal.
Bij de opmaak van deze gezamenlijke voordrachtlijst werd o.m. rekening gehouden met de
decretale en statutaire bepalingen, geografische verdeling, bevolkingscijfers, politieke verdeling,
man/vrouw verhouding, continuïteit/vernieuwing binnen de raad van bestuur.
Juridische grond
•
•

Artikelen 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.
Artikel 40 van het het decreet lokaal bestuur inzake de bevoegdheid van de gemeenteraad
en op titel 3 inzake de intergemeentelijke samenwerking.
Artikel 432 van het decreet lokaal bestuur dat bepaalt dat de vertegenwoordigers op de
algemene vergadering rechtstreeks door de gemeenteraden aangewezen worden uit hun
leden.
Statuten van CIPAL in het bijzonder op artikel 35 inzake de samenstelling van de algemene
vergadering.

Argumentatie
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Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om kennis te nemen van de agenda van de bijzondere
algemene vergadering van 22 maart 2019 en deze goed te keuren:
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het voorstel van Cipal m.b.t. tot de voordracht van de
15 bestuurders goed te keuren.
Tevens wordt aan de gemeenteraad gevraagd om een kandidaat-lid met raadgevende stem voor
te dragen.
Het gewijzigde art. 15bis van de statuten voorziet dat aan de vergaderingen van de raad van
bestuur wordt deelgenomen door ten hoogste één rechtstreeks door een deelnemende gemeente
aangewezen afgevaardigde die lid is met raadgevende stem.
Iedere deelnemende gemeente heeft het recht, tot lid van de raad van bestuur met raadgevende
stem, een gemeenteraadslid aan te wijzen, verkozen op een lijst waarvan geen enkele verkozen
deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen, en deze aanwijzing voor te leggen
aan de algemene vergadering die overgaat tot de samenstelling van de raad van bestuur na de
algehele vernieuwing van de gemeenteraden.
Indien meer dan één gemeente van dit recht gebruik maakt, neemt de algemene vergadering akte
van de gemeenteraadsbeslissingen en bepaalt zij de rangorde van de aangewezen leden met
raadgevende stem in afdalende orde als volgt:
- in eerste instantie komen de leden aan bod die aangewezen werden door de gemeenten die niet
vertegenwoordigd zijn in de raad van bestuur door een op hun voordracht benoemd bestuurder;
- in tweede instantie komen de leden aan bod die met eenparigheid van stemmen door hun
gemeenteraad aangewezen werden;
- vervolgens komen de leden aan bod die niet van hetzelfde geslacht zijn als de meerderheid van
de bestuurders;
- tenslotte geldt in ondergeschikte orde de leeftijd waarbij voorrang wordt gegeven aan het jongste
aangewezen lid. Het eerste volgens deze rangorde aangewezen lid met raadgevende stem woont
vanaf dat ogenblik de raad van bestuur bij.
Tevens wordt aan de gemeenteraad gevraagd om de volgende mandaten aan te duiden:
- een afgevaardigde voor de (buitengewone) algemene vergaderingen
- een plaatsvervangend afgevaardigde voor de (buitengewone) algemene vergaderingen.
De vertegenwoordigers voor de (buitengewone) algemene vergaderingen worden bij voorkeur
aangeduid voor deze vergadering en alle volgende vergaderingen van Cipal tot het einde van de
gemeentelijke legislatuur.
Het mandaat van deze afgevaardigde dient herhaald te worden voor elke algemene vergadering.
De duur van deze mandaten is vastgesteld op zes jaar.
BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE
Valt niet onder een actie van het meerjarenplan en heeft geen financiële impact.
BESLUIT
Artikel 1:
De gemeenteraad keurt de agenda van de bijzondere algemene vergadering van Cipal van 22
maart 2019 goed.
Artikel 2:
De gemeenteraad bevestigt de gezamenlijke voordracht van Cipal van 15 kandidaat-bestuurders
zodat de algemene vergadering kan overgaan tot de benoeming van de raad van bestuur.
Artikel 3:
Bij geheime stemming:
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Bij 15 ja stemmen voor Koen Paredaens, 6 stemmen voor Francis Stynen en 5 stemmen voor
Lieven Janssens.
De gemeenteraad duidt uit de lijst van 15 kandidaat-bestuurders volgende individuele
vertegenwoordiger aan: de heer Koen Paredaens.
Artikel 4:
Bij geheime stemming:
Bij 24 ja stemmen en 2 neen stemmen:
De gemeenteraad draagt als kandidaat-lid met raadgevende stem voor de raad van bestuur van
Cipal voor:
De heer Maarten Leemans, gemeenteraadslid met emailadres maarten.leemans@hoogstraten.be.
Artikel 5:
Bij geheime stemming:
Bij 22 ja stemmen en 4 neen stemmen:
De gemeenteraad duidt voor deze bijzondere algemene vergadering van Cipal van 22 maart 2019,
en voor alle volgende (buitengewone) algemene vergaderingen van Cipal tot het einde van de
gemeentelijke legislatuur 2019-2025 aan:
Mevrouw Ann Tilburgs, gemeenteraadslid met emailadres ann.tilburgs@hoogstraten.be als
afgevaardigde,
De heer Marcel Verschueren, gemeenteraadslid met emailadres
marcel.verschueren@hoogstraten.be als plaatsvervangend afgevaardigde.
Artikel 6:
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.
9.

Kennisname en goedkeuren van de agenda voor de buitengewone algemene
vergadering van Pidpa van 25 maart 2019. Goedkeuren voorstel van Pidpa voor de
samenstelling van de nieuwe raad van bestuur. Aanduiden van een kandidaat-lid voor
het adviescomité A en een kandidaat-lid met raadgevende stem voor de raad van
bestuur. Aanduiden van de afgevaardigden voor de (buitengewone) algemene
vergaderingen.

MOTIVERING
Voorgeschiedenis en aanleiding
Stad Hoogstraten neemt deel aan de opdrachthoudende vereniging Pidpa.
Met de brief van 4 februari 2019 werd de stad uitgenodigd om deel te nemen aan de buitengewone
algemene vergadering van Pidpa , die plaats vindt op 25 maart 2019 om 11u00 in het
hoofdkantoor, Desguinlei 246 te 2018 Antwerpen.
Overeenkomstig de decretale bepalingen moet bij de algehele vernieuwing van de
gemeenteraden, binnen de eerste drie maanden van het jaar volgend op 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 raden van bestuur, adviescomités en de afgevaardigden voor de algemene
vergadering.
Bij voorkeur dienen de vertegenwoordigers voor de algemene vergaderingen te worden aangeduid
voor de volledige duurtijd van de gemeentelijke legislatuur, nl. tot einde 2024.
Deze vertegenwoordigers voor de algemene vergaderingen mogen niet als kandidaat-lid
voorgedragen worden voor de raad van bestuur.
Met de mail van Pidpa van 12 februari 2019 ontvingen we het voorstel voor de samenstelling van
de nieuwe raad van bestuur voor de legislatuur 2019-2024, namelijk een lijst met de 15
bestuurders.
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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.

Voorstel van Pidpa voor de voordracht van de 15 kandidaat-bestuurders voor de raad van bestuur
van Pidpa voor de legislatuur 2019-2025:
Volledige lijst met namen ziet eruit als volgt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fabienne Blavier (Mechelen)
Nicole Boonen (Retie)
Kris Gebruers (Olen)
Tine Gielis (Laakdal)
Werner Hens (Balen)
Wim Jordens (Malle)
René Lauwers (Aartselaar)
Mieke Van den Brande (Bonheiden)
Lieve De Block (Kapellen)
Sven Deckers (Brecht)
Dirk Bauwens (Schilde)
Katusha Vervloesem (Rumst)
Pieter Verhesen (Geel)
Savannah Van Dongen (Turnhout)
Kristof Sels (Sint-Katelijne-Waver)

Aan de vergaderingen van de raad van bestuur kan conform de statutaire bepalingen worden
deelgenomen door ten hoogste één rechtstreeks door verschillende gemeentelijke deelnemers
aangeduide afgevaardigde die lid is met raadgevende stem. De gemeenteraden kunnen daartoe
bij het begin van de legislatuur één van hun leden die verkozen is op een lijst waarvan geen enkele
verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester en
schepenen, aanwijzen.
In de Pidpa-statuten zijn er per legislatuur twee mandaatperiodes met een duur van drie jaar
voorzien. De algemene vergadering bepaalt de rangorde van de voorgedragen
gemeenteraadsleden conform de volgende criteria en dit in volgorde van afnemend belang:
- de afgevaardigde behoort tot een uitsluitend door Pidpa bedeelde gemeente;
- het aantal maatschappelijke aandelen in het bezit van de aanduidende gemeente;
- de omvang van de bevolking van de aanduidende gemeente, aan de hand van de laatst
gepubliceerde officiële bevolkingscijfers.
De raad van bestuur vergadert minstens vijf maal per jaar en zo dikwijls als de belangen van de
vereniging dit vergen.
Praktisch komt dit neer op ongeveer een 10-tal vergaderingen per jaar.
De zitpenning en de vergoeding voor eigen verplaatsingskosten zijn gelijk aan die van een
stemgerechtigde bestuurder.
Juridische grond
•
•

Artikels 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.
Statuten van Pidpa.

.
Argumentatie
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Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de agenda van de buitengewone algemene vergadering
van Pidpa van 25 maart 2019 goed te keuren.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het bovenstaande voorstel van Pidpa betreffende de
samenstelling van de nieuwe raad van bestuur goed te keuren. Alle voorgestelde mandatarissen
worden voorgedragen als kandidaat lid voor de raad van bestuur.
De gemeenteraad wordt gevraagd om volgende mandaten voor te dragen en/of aan te duiden:
- kandidaat-lid voor het adviescomité A 'watervoorziening',
- kandidaat-lid van de oppositie met raadgevende stem voor de raad van bestuur,
- vertegenwoordiger voor alle (buitengewone) algemene vergaderingen,
- plaatsvervangend vertegenwoordiger voor alle (buitengewone) algemene vergaderingen.
BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE
Valt niet onder een actie van het meerjarenplan en heeft geen financiële impact.
BESPREKING
De fractie CD&V geeft mee dat ze graag Hilde Vermeiren willen voordragen als kandidaat
bestuurder met raadgevende stem. Deze naam komt niet op het stemformulier voor, maar de
vergadering gaat akkoord dat de naam van Hilde Vermeiren handmatig mag worden
bijgeschreven.
BESLUIT
Artikel 1:
De gemeenteraad keurt de bovenvermelde agenda van de buitengewone algemene vergadering
van Pidpa van 25 maart 2019 goed.
Artikel 2:
Bij geheime stemming:
Bij 26 ja stemmen:
De gemeenteraad keurt het voorstel van Pidpa betreffende de samenstelling van de nieuwe raad
van bestuur, dat ter kennisname wordt voorgelegd, goed. Alle voorgestelde mandatarissen worden
voorgedragen als kandidaat-lid voor de raad van bestuur.
Artikel 3:
Bij geheime stemming:
Bij 22 ja stemmen en 4 neen stemmen:
De gemeenteraad draagt voor als kandidaat-lid voor adviescomité A 'watervoorziening':
De heer Herman Snoeys, gemeenteraadslid met e-mailadres herman.snoeys@hoogstraten.be.
Artikel 4:
Bij geheime stemming:
Bij 18 ja stemmen, 2 neen stemmen en 6 blanco stemmen voor Dimitri Van Pelt, en 8 ja stemmen,
5 neen stemmen en 13 blanco stemmen voor Hilde Vermeiren:
De gemeenteraad draagt voor als kandidaat-mandataris van de oppositie met raadgevende stem
voor de raad van bestuur:
De heer Dimitri Van Pelt, gemeenteraadslid met emailadres dimitri.vanpelt@hoogstraten.be.
Artikel 5:
Bij geheime stemming:
Bij 22 ja stemmen en 4 neen stemmen:
De gemeenteraad duidt de volgende mandatarissen aan voor de algemene vergaderingen van
Pidpa voor de ganse legislatuur 2019-2024:
De heer Herman Snoeys, gemeenteraadslid met emailadres herman.snoeys@hoogstraten.be als
vertegenwoordiger,
De heer Marcel Verschueren, gemeenteraadslid met emailadres
marcel.verschueren@hoogstraten.be als plaatsvervangend vertegenwoordiger.
Artikel 6:
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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 7:
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.
10.

Aanduiden afgevaardigden organisaties in economische sfeer en tewerkstelling als
het beheercomité Noorderkempen Werkt, ERSV, Streekplatform Kempen, en
Natuurwerk.

MOTIVERING
Voorgeschiedenis en aanleiding
De vertegenwoordigers dienen voor de volgende legislatuur opnieuw aangeduid te worden door de
nieuwe gemeenteraad. Op vlak van tewerkstelling en economie zijn er een aantal organen waarin
het bestuur vertegenwoordigd is:
- beheercomité ILV Noorderkempen Werkt x 2 (verantwoordelijke burgemeester/schepen(en)
bevoegd voor deze materie)
- Erkend Regionaal Samenwerkingsverband (ERSV) Provincie Antwerpen VZW voor de algemene
vergadering x 1 lid van de gemeenteraad
- Streekplatform Kempen voor de algemene vergadering x 1 lid van de gemeenteraad
- Natuurwerk voor de Raad van Bestuur x 1 lid van de gemeenteraad
Juridische grond
•
•
•
•
•
•

Artikel 40 en 41van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
Gelet op artikel 7 van de statuten en artikel 2 van het huishoudelijk reglement van de
interlokale vereniging Noorderkempen Werkt, goedgekeurd op 23 juni 2014 en aangepast
op haar zitting van 27 november 2017.
Gelet op de vraag vanwege de ERSV provincie Antwerpen in een e-mail van 10 januari
2019.
Gelet op de vraag naar een vertegenwoordiger vanwege stad Hoogstraten om deel te
nemen aan de algemene vergadering van Streekplatform Kempen.
Gelet op de vraag van Natuurwerk om een vertegenwoordiger aan te duiden voor hun
Raad van Bestuur.
Gelet op de open oproep 'regierol voor steden en gemeenten op het vlak van de sociale
economie voor de periode 2020-2025.

Argumentatie
Aan het begin van elke legislatuur dienen een aantal mandaten in Algemene Vergaderingen,
Raden van Bestuur en Beheercomité's te worden vernieuwd en dit (liefst) voor de duur van de
legislatuur om een zekere continuïteit te waarborgen.
Bovendien zijn een aantal samenwerkingsverbanden essentieel voor een goede samenwerking en
de realisaties van beleidskeuzes, het vinden van subsidies, e.a. middelen nodig voor realisatie van
bepaalde projecten.
BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE
Valt niet onder een actie van het meerjarenplan en heeft geen financiële impact.
BESLUIT
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Bij 26 ja stemmen (Michel Jansen, Arnold Wittenberg, Roger Van Aperen, Katrien Brosens, Faye
Van Impe, Jos Martens, Mai Sterkens, Marc Haseldonckx, Ward Baets, Herman Snoeys, Tinne
Rombouts, Fons Jacobs, Johan Vermeeren, Jos Matthé, Hilde Vermeiren, Ann Fockaert, Marcel
Verschueren, Dimitri Van Pelt, Jef Vissers, Joël Adams, Piet Van Bavel, Maarten Leemans, Pim
Van der Linden, Ann Tilburgs, Gert Van den Bogaert en Ans Lochten)
Artikel 1:
De gemeenteraad beslist de volgende vertegenwoordigers vanwege het stadsbestuur voor de duur
van de volgende periode zoals voorzien in de verschillende statuten of voor de duur van deze
legislatuur aan te duiden voor volgende organisaties:
- Beheercomité ILV Noorderkempen Werkt (2 personen)
• Katrien Brosens, schepen van Ondernemen
• Faye Van Impe, schepen van Samenleving
- Algemene Vergadering ERSV
• Marc Van Aperen als afgevaardigde
• Michel Jansen als plaatsvervangend afgevaardigde
- Algemene Vergadering Streekplatform Kempen
• Katrien Brosens als afgevaardigde
• Faye Van Impe als plaatvervangend afgevaardigde
- Raad van Bestuur Natuurwerk
• Jef Vissers als bestuurslid.
Artikel 2:
Dit besluit van de aanstelling van de vertegenwoordigers vanwege stadsbestuur Hoogstraten
kenbaar te maken aan ERSV, Streekplatform Kempen, ILV Noorderkempen Werkt en Natuurwerk.
11.

Goedkeuren van de agenda van de algemene vergadering van de Academie voor
Muziek en Woord De Noorderkempen op 13 maart 2019 en aanduiden van de
afgevaardigden voor alle algemene vergaderingen en kandidaat-leden voor de raad
van bestuur.

MOTIVERING
Voorgeschiedenis en aanleiding
De algemene vergadering en de raad van bestuur vergaderen minstens drie keer per schooljaar.
De afvaardigingen hiervoor moeten worden vastgelegd door de gemeenteraad in het begin van de
nieuwe legislatuur: 2019-2024. Deze dient voor elke vergadering opnieuw bekrachtigd te worden.
De oproepingsbrief met bijgevoegde agenda om de algemene vergadering van 13 maart 2019 bij
te wonen, waarvan de agenda's zijn als volgt:
Algemene vergadering 13 maart 2019:
1ste vergadering
1. Opening
2. Samenstelling Algemene vergadering.
3. Benoeming raad van bestuur.
Raad van Bestuur 13 maart 2019:
1. Opening
2. Samenstelling Raad van bestuur
3. Samenstelling Dagelijks bestuur met verdeling van de functies
4. Financieel verslag 2018
5. Vaststelling datum en agenda Algemene vergadering juni 2019
6. Rondvraag
7. Sluiting.
2de vergadering:
1. Bekrachtiging samenstelling en werking Raad van Bestuur en Dagelijks Bestuur
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2. Rondvraag
3. Sluiting.
Juridische grond
•
•
•

Artikelen 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.
De statuten van voormeld openbaar lichaam.
Artikel 9 van voormelde statuten bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling
van het mandaat van de vertegenwoordigers van de raden van de aangesloten gemeenten
dient herhaald te worden voor elke algemene vergadering door de raden van de
deelnemende gemeenten.

Argumentatie
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd:
- de agenda voor de algemene vergadering van de Academie voor Muziek en Woord de
Noorderkempen g.o.l. goed te keuren,
- de agenda voor de raad van bestuur goed te keuren,
- aanduiden van twee kandidaat-leden voor de raad van bestuur,
- aanduiden van de afgevaardigden voor de algemene vergaderingen van de Academie voor
Muziek en Woord de Noorderkempen g.o.l.
Gezien de specifieke materie met betrekking tot het deeltijds kunstonderwijs is het wenselijk om de
schepen van onderwijs voor te dragen voor de raad van bestuur.
BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE
Valt niet onder een actie van het meerjarenplan en heeft geen financiële impact.
BESPREKING
De fractie Anders stelt zich vragen bij de namen die op dit stemformulier voorkomen, het bevat
enkel de namen die werden voorgedragen door de coalitie. Er wordt gevraagd of er op het
formulier de stem van Dimitri Van Pelt kan worden toegevoegd aan de kandidaat afgevaardigden
voor de algemene vergadering. De vergadering gaat hiermee akkoord.
BESLUIT
Artikel 1:
De gemeenteraad keurt de agenda's van de algemene vergadering en de raad van bestuur van 13
maart 2019 goed.
Artikel 2:
Bij geheime stemming:
Bij 20 ja stemmen, 4 neen stemmen, 1 onthouding en 1 blanco stem:
De gemeenteraad duidt Faye Van Impe en Ans Lochten aan om te zetelen in de raad van bestuur
van 13 maart 2019 en alle volgende vergaderingen in deze legislatuur 2019-2024.
Artikel 3:
Bij geheime stemming:
Bij 15 ja stemmen, 1 neen stem, 1 onthouding en 9 blanco stemmen voor Pim Van der Linden met
als plaatsvervanger Jef Vissers, en 7 ja stemmen, 7 neen stemmen en 12 blanco stemmen voor
Dimitri Van Pelt met als plaatsvervanger Maarten Leemans:
De gemeenteraad duidt Pim Van der Linden met als plaatsvervanger Jef Vissers aan om te zetelen
in de algemene vergadering van 13 maart 2019 en alle volgende vergaderingen in deze legislatuur
2019-2024.
Artikel 4:
Een uittreksel van deze beslissing wordt bezorgd aan de aangeduide kandidaten.
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12.

Goedkeuring van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van TMVS
dv op 20 maart 2019 en aanduiden van de afgevaardigden voor de algemene
vergaderingen en kandidaat-lid voor de raad van bestuur.

MOTIVERING
Voorgeschiedenis en aanleiding
Om de zes jaar vervallen alle mandaten in de verschillende organen van de opdrachthoudende
verenigingen onmiddellijk na de eerste algemene vergadering die volgt op de vernieuwing van de
gemeenteraden.
Met hun brief van 18 januari 2019 meldt TMVS dv ons dat de buitengewone algemene vergadering
voor de vernieuwing van de bestuursorganen van TMVS dv is gepland op woensdag 20 maart
2019 om 18.00 u in Flanders Expo, Maaltekouter 1, 9051 Gent met volgende agenda :
•Toetredingen en uittredingen;
•Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge diverse toetredingen en uittredingen;
•Benoeming raad van bestuur;
•Mededelingen.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om volgende kandidaten voor te dragen:
-algemene (buitengewone) vergadering: 1 vertegenwoordiger en een plaatsvervanger;
-1 kandidaat lid voor de raad van bestuur.
De vertegenwoordiger en plaatsvervanger dienen aangeduid te worden voor alle algemene
buitengewone vergaderingen vanaf heden en voor de volledige gemeentelijke legislatuur.
Juridische grond
•
•
•
•

•
•

Artikel 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.
Bepaling vervat in artikel 44, alinea 3 van het Vlaams Decreet van 6 juli 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking en artikel 26 lid A. punt 1.
Bepaling vervat in artikel 432 van het Decreet Lokaal Bestuur dat stelt dat de vaststelling
van het mandaat van de vertegenwoordiger herhaald wordt voor elke algemene
vergadering.
Bepaling vervat in artikel 447 van het Decreet Lokaal Bestuur dat stipuleert dat er een
onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van vertegenwoordiger op de algemene
vergadering en dat van lid van één van de andere organen. De onverenigbaarheden
vermeld in artikel 436, zijn ook van toepassing op de vertegenwoordigers op de algemene
vergadering. Bovendien kunnen geen volmachten gegeven worden.
Besluit van Gemeenteraad 27 november 2017 houdende toetreding tot de
dienstverlenende vereniging TMVS dv.
Statuten TMVS dv.

Argumentatie
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de agenda van de buitengewone algemene vergadering
goed te keuren.
Tevens wordt aan de gemeenteraad gevraagd om vertegenwoordigers voor te dragen voor:
-algemene vergadering: 1 vertegenwoordiger en een plaatsvervanger;
-raad van bestuur: kandidaat-lid.
BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE
Valt niet onder een actie van het meerjarenplan en heeft geen financiële impact.
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BESPREKING
Ook op dit stemformulier wil de fractie Anders graag de naam van Dimitri Van Pelt mee laten
opnemen als kandidaat voor de raad van bestuur, voor de afvaardiging in de algemene
vergadering wordt Dimitri Van Pelt en als plaatsvervanger Maarten Leemans naar voor geschoven.
De gemeenteraad gaat akkoord dat deze namen genoteerd worden op het formulier.
BESLUIT
Artikel 1:
De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de agenda van de buitengewone algemene
vergadering TMVS dv van 20 maart 2019 en de daarbij behorende documentatie nodig voor het
onderzoek van de agendapunten:
1) Toetredingen en uittredingen;
2) Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge diverse toetredingen en
uittredingen;
3) Benoeming raad van bestuur;
4) Mededelingen
Varia.
Artikel 2:
Bij geheime stemming:
Bij 16 ja stemmen, 2 neen stemmen, 1 onthouding en 7 blanco stemmen voor Marcel Verschueren
met als plaatsvervanger Herman Snoeys, en 5 ja stemmen, 5 neen stemmen en 16 blanco
stemmen voor Dimitri Van Pelt met als plaatsvervanger Maarten Leemans:
De heer Marcel Verschueren aan te duiden als vertegenwoordiger en de heer Herman Snoeys aan
te duiden als plaatsvervanger voor alle algemene buitengewone vergaderingen vanaf heden en
voor de volledige gemeentelijke legislatuur.
Artikel 3:
Bij geheime stemming:
Bij 17 ja stemmen, 2 neen stemmen, 1 onthouding en 6 blanco stemmen voor Ann Tilburgs, en 3 ja
stemmen, 6 neen stemmen en 17 blanco stemmen voor Dimitri Van Pelt:
Ann Tilburgs voor te dragen als kandidaat lid voor de raad van bestuur.
13.

Aanduiden van een vertegenwoordiger voor het Bekkenbestuur Maasbekken.

MOTIVERING
Voorgeschiedenis en aanleiding
Volgend op de installatie van een nieuw bestuur na de verkiezingen van 14 oktober 2018 wordt
aan de gemeenteraad gevraagd een nieuwe vertegenwoordiger (en plaatsvervanger) aan te
duiden voor het bekkenbestuur Maasbekken, met name een mandataris (de burgemeester, een
schepen of een lid van de gemeenteraad).
Het bekkenbestuur heeft volgende taken:
1° het bekkensecretariaat te organiseren en aan te sturen;
2° het ontwerp van het bekkenspecifieke deel van het stroomgebiedbeheerplan 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 zoneringsplannen;
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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.
Juridische grond
•
•

Artikel 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.
Het decreet van 18 juli 2003 houdende het integraal waterbeleid

BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE
Valt niet onder een actie van het meerjarenplan en heeft geen financiële impact.
BESLUIT
Bij 23 ja stemmen (Michel Jansen, Arnold Wittenberg, Roger Van Aperen, Katrien Brosens, Faye
Van Impe, Jos Martens, Mai Sterkens, Marc Haseldonckx, Ward Baets, Herman Snoeys, Tinne
Rombouts, Johan Vermeeren, Jos Matthé, Hilde Vermeiren, Ann Fockaert, Marcel Verschueren,
Jef Vissers, Joël Adams, Piet Van Bavel, Pim Van der Linden, Ann Tilburgs, Gert Van den Bogaert
en Ans Lochten) en 3 onthoudingen (Fons Jacobs, Dimitri Van Pelt en Maarten Leemans)
Artikel 1:
De gemeenteraad gaat akkoord met de deelname van Hoogstraten in het Maasbekken onder
voorzitterschap van de gouverneur van de provincie Limburg.
Hiertoe worden volgende gemeentelijke mandatarissen aangeduid:
Effectief lid: Michel Jansen;
Plaatsvervanger: Jos Martens.
Artikel 2:
Het secretariaat krijgt opdracht om de administratieve afhandeling van dit besluit uit te voeren.
14.

Voordracht van de kandidaten voor het mandaat in de Ledenvergadering, Raad van
Bestuur of Financieel Comité van de vereniging voor openbaar groen (VVOG)

MOTIVERING
Voorgeschiedenis en aanleiding
Volgend op de installatie van een nieuw bestuur na de verkiezingen van 14 oktober 2018 wordt
aan de gemeenteraad gevraagd een vertegenwoordiger aan te duiden voor de Algemene
Ledenvergadering van de vereniging voor openbaar groen. Er wordt ook gevraagd om kandidaten
voor te dragen voor de Raad van Bestuur of het Financieel Comité.
Juridische grond
•

Artikel 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE
Valt niet onder een actie van het meerjarenplan en heeft geen financiële impact.
BESPREKING
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Raadslid Ward Baets wil na al deze stemmingen graag reageren omdat hij het niet eens is met de
gang van zaken waarop dit verlopen is. Hij vindt dat dit van weinig democratie getuigt, er was
immers vooraf geen inzicht in de namen van de kandidaten die door de oppositie naar voor werden
geschoven maar enkel die van de coalitie. Hij verwacht dan ook dat het volledige stemresultaat
mee zal worden opgenomen in het verslag.
De voorzitter vraagt de algemeen directeur om hier zeker rekening mee te houden bij de opmaak
van het verslag.
BESLUIT
Bij 23 ja stemmen (Michel Jansen, Arnold Wittenberg, Roger Van Aperen, Katrien Brosens, Faye
Van Impe, Jos Martens, Mai Sterkens, Marc Haseldonckx, Ward Baets, Herman Snoeys, Tinne
Rombouts, Johan Vermeeren, Jos Matthé, Hilde Vermeiren, Ann Fockaert, Marcel Verschueren,
Jef Vissers, Joël Adams, Piet Van Bavel, Pim Van der Linden, Ann Tilburgs, Gert Van den Bogaert
en Ans Lochten) en 3 onthoudingen (Fons Jacobs, Dimitri Van Pelt en Maarten Leemans)
Artikel 1:
Volgende personen worden voorgedragen voor de volledige legislatuur 2019-2025:
- als afgevaardigde in de algemene ledenvergadering: Jef Vissers;
- als plaatsvervangende afgevaardigde in de algemene ledenvergadering: Michel Jansen;
- als kandidaat voor de Raad van Bestuur: Michel Jansen;
- als kandidaat voor het Financieel Comité: Michel Jansen.
Artikel 2:
Het secretariaat krijgt opdracht om de administratieve afhandeling van dit besluit uit te voeren.
15.

Goedkeuring van het organogram voor de geïntegreerde organisatie stad en OCMW
Hoogstraten.

MOTIVERING
Voorgeschiedenis en aanleiding
Er werd de afgelopen 3 jaar een uitgebreid proces afgelegd waarbij administratie en bestuur van
zowel stad als OCMW Hoogstraten betrokken waren. In een participatief proces en met oog voor
de eigenheid van de beide organisaties, werden er fundamentele stappen gezet om de
geïntegreerde organisatie stad en OCMW Hoogstraten vorm te geven. Een definitief organogram
van deze organisatie werd door de algemeen directeur in overleg met het managementteam
afgerond. Dit werd onderhandeld met de vakbondsorganisatie en hierover werd een protocol
afgesloten. De gemeenteraad en OCMW-raad stemden in hun vergadering van 26 november en
10 december 2018 reeds principieel in met dit organogram. Een formele goedkeuring van het
gemeenschappelijk organogram kon echter pas vanaf 1 januari 2019 omdat dan pas dit onderdeel
van het decreet lokaal bestuur in werking trad.
Juridische grond
•
•
•
•
•

Artikel 40 en 41 van het decreet lokaal bestuur.
Artikel 161 en 171 van het decreet lokaal bestuur.
Gemeenteraadsbesluit van 26 november 2018.
Besluit OCMW-raad van 10 december 2018.
Protocol met de vakbond van 6 november 2018.

Argumentatie
In uitvoering van het decreet lokaal bestuur wordt een gemeenschappelijk organogram voor stad
en OCMW Hoogstraten ter goedkeuring voorgelegd. Het organogram is als bijlage bijgevoegd en
maakt integraal deel uit van dit besluit. De samenstelling van het managementteam is als volgt:
algemeen directeur, financieel directeur, manager ruimte, manager interne organisatie, HRM-
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manager, manager burger. Zoals het decreet het voorschrijft maakt ook de burgemeester deel uit
van het managementteam met een raadgevende stem.
BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE
Valt onder actie 'Organogram en personeelsbehoeftenplan waar nodig bijsturen' van het
meerjarenplan, met actienummer1419/001/001/001/002 en is een belangrijke realisatie in de
uitvoering van de prioritaire beleidsdoelstelling 'De stad en het OCMW zijn een professionele
organisatie die zich op een klantgerichte wijze focussen op een performante dienstverlening'.
BESLUIT
Bij 26 ja stemmen (Michel Jansen, Arnold Wittenberg, Roger Van Aperen, Katrien Brosens, Faye
Van Impe, Jos Martens, Mai Sterkens, Marc Haseldonckx, Ward Baets, Herman Snoeys, Tinne
Rombouts, Fons Jacobs, Johan Vermeeren, Jos Matthé, Hilde Vermeiren, Ann Fockaert, Marcel
Verschueren, Dimitri Van Pelt, Jef Vissers, Joël Adams, Piet Van Bavel, Maarten Leemans, Pim
Van der Linden, Ann Tilburgs, Gert Van den Bogaert en Ans Lochten)
Enig artikel:
De gemeenteraad stemt in met het organogram van stad Hoogstraten zoals bijgevoegd.
16.

Herbevestiging van het gemeenteraadsbesluit van 27 april 2015 waarin de
deontologische code voor het personeel van stad en OCMW Hoogstraten werd
goedgekeurd.

MOTIVERING
Voorgeschiedenis en aanleiding
De gemeenteraad keurde op 25 april 2015 en de raad voor maatschappelijk welzijn op 13 april
2015 de deontologische code voor de medewerkers van stad en OCMW goed. Hierover werd een
protocol met de vakbonden afgesloten op 16 maart 2015.
Juridische grond
•
•
•

Artikel 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.
Artikel 188 tot en met 193 van het decreet lokaal bestuur betreffende de deontologische
rechten en plichten van het gemeentepersoneel.
Artikel 35 van het arbeidsreglement.

Argumentatie
De deontologische code zoals ze in 2015 werd voorbereid, onderhandeld met de vakbonden en
uiteindelijk goedgekeurd op de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn blijft nog
overeind en actueel. Bij de start van een nieuwe legislatuur en conform de bepalingen in het
decreet lokaal bestuur wordt de deontolgische code voor herbevestiging voorgelegd aan de
gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn.
BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE
Valt niet onder een actie van het meerjarenplan en heeft geen financiële impact.
BESLUIT
Bij 26 ja stemmen (Michel Jansen, Arnold Wittenberg, Roger Van Aperen, Katrien Brosens, Faye
Van Impe, Jos Martens, Mai Sterkens, Marc Haseldonckx, Ward Baets, Herman Snoeys, Tinne
Rombouts, Fons Jacobs, Johan Vermeeren, Jos Matthé, Hilde Vermeiren, Ann Fockaert, Marcel
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Verschueren, Dimitri Van Pelt, Jef Vissers, Joël Adams, Piet Van Bavel, Maarten Leemans, Pim
Van der Linden, Ann Tilburgs, Gert Van den Bogaert en Ans Lochten)
Enig artikel:
De gemeenteraad herbevestigt het besluit van de gemeenteraad van 25 april 2015 waarin de
deontologische code voor medewerkers van stad en OCMW werd goedgekeurd.
17.

Vaststellen bedragen vergoeding wachtdienst voor niet-brandweerman ambulancier 2019.

MOTIVERING
Voorgeschiedenis en aanleiding
Onder prestaties wachtdienst ambulanciers wordt verstaan:
•
Nachtpermanentie van 20 u 's avonds tot 7 u 's morgens, dit op maandag, dinsdag,
woensdag, donderdag en op vrijdag van 20 u tot 8 u;
•
Weekendpermanentie van zaterdagmorgen 8 u tot maandag 7 u.
•
Prestaties op volgende feestdagen Nieuwjaar, Pasen, tweede Paasdag, 21 juli, 15
augustus, Kerstmis en tweede Kerstdag worden vergoed aan 5,17 EUR x index conform besluit
gemeenteraad van 26 april 2010:
De vergoeding dient elk jaar te worden aangepast in functie van het aantal prestaties van het
vorige jaar (gemeenteraad d.d. 28/06/2004,art. 1).
De weekpermanentie bedraagt 56 uren tegenover 47 uren tijdens het weekend.
De niet-brandweerman ambulancier wordt als volgt vergoed:
•
Een wachtvergoeding van 2,01 EUR/uur aan 100%, gekoppeld aan index 1,7069 geeft dat
3,43 EUR.
•
Het uurloon van korporaal en dit in functie van het aantal ritten van het vorige jaar aan
10,04 x 1,7069 = 17,13 EUR.
•
De wachtvergoeding wordt in min gebracht tegenover de gepresteerde uren (aantal ritten x
2 uur per rit en per ambulancier).
Onderstaand een berekening voor het jaar 2019, dus naar interventies van het jaar 2018.
Tijdens het werkjaar van 2018 werden er 1242 ritten met de 100 ziekenwagen gereden en dit als
volgt verdeelt:
•
•

637 ritten werden er uitgevoerd door het beroepspersoneel;
605 ritten werden er uitgevoerd in het kader van de lopende vergoedingen.

Er werden 5735 wachturen (week- en weekendwachten en wachten tijdens feestdagen in de week)
volgens het systeem dat eerder beschreven werd gepresteerd, dit wil zeggen met twee personen
is dit in totaal 11470 uren. Er waren 8 feestdagen waarop niet werd gewerkt of 208 uren. Dat
maakt een totaal van 11678 wachturen.
Er werden 605 ritten uitgevoerd met 2 personen aan 2 uren per persoon per rit of 605 x 2 x 2=
2420 uren.
Juridische grond
•
•
•
•

Artikel 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.
Wet van 8 juli 1965 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening waarbij de stad
Hoogstraten een permanente dient te hebben voor de ziekenwagen.
Besluiten gemeenteraad van 17 november 1986, 24 augustus 1992 en 28 juni 2004
houdende de vergoedingen wachtdienst 100.
Besluit gemeenteraad 15 december 1997 tot vaststelling van de vergoeding voor de
ambulanciers van de tweede ziekenwagen.
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•
•
•
•

Beslissing van de gemeenteraad van 22 september 2003 tot aanpassing van artikel 41.1
van het grondreglement van de brandweerdienst: "De vergoedingen van de prestaties van
de leden - vrijwilligers."
Artikel 148 en 149 van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007
houdende de minimale voorwaarden voor het gemeentepersoneel.
Artikel 181 en 183 van de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel betreffende de
permanentietoelage.
Besluit van de gemeenteraad van 26 februari 2018 inzake vaststellen vergoeding
wachtdienst 100 - 2018.

Argumentatie
BEREKENING WACHTVERGOEDING:
1. Wachtvergoeding
11678 uren x 3,43 EUR (permanentietoelage) = 40.055,5 EUR
2. Gepresteerde uren
2420 x 17,13 EUR (uurloon korporaal) = 41.454,6 EUR
3. Aftrek wacht
2420 x 3,43 EUR = 8.300,6 EUR
Totale vergoeding voor wachtdienst 100 = (40.055,50 + 41.454,60 – 8.300,60) = 73.209,50 EUR.
Wachtvergoeding per wacht per man = 73.209,50 / 208 = 351,97 EUR.
Uurloon tijdens de week:
351,97 EUR / 56 uren = 6,29 EUR / uur
Uurloon tijdens het weekend:
351,97 EUR / 47 uren = 7,49 EUR / uur
Uurloon tijdens bovengenoemde feestdagen is 8,82 EUR (aangepast aan index) (5,17 x 1,7069)
De totale kost ‘vergoeding ambulancier’ voor het jaar 2019 wordt gedragen door de gemeente.
Deze kosten zijn terug te vorderen van de hulpverleningszone Taxandria.
BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE
Valt onder actie "doorlopend en recurrent beleid" van het meerjarenplan, met actienummer:
6/15/59/1, beleidsitem: dienst 100 met nummer 420-00 en algemeen rekeningnummer: 61319999 andere erelonen en vergoedingen en 745000000 - recuperatie van kosten.
Voorziene budget in het meerjarenplan: 47.000,00 EUR.
Reeds gebruikt budget: 0,00 EUR.
Beschikbaar budget op vandaag: 47.000,00 EUR.
BESLUIT
Bij 26 ja stemmen (Michel Jansen, Arnold Wittenberg, Roger Van Aperen, Katrien Brosens, Faye
Van Impe, Jos Martens, Mai Sterkens, Marc Haseldonckx, Ward Baets, Herman Snoeys, Tinne
Rombouts, Fons Jacobs, Johan Vermeeren, Jos Matthé, Hilde Vermeiren, Ann Fockaert, Marcel
Verschueren, Dimitri Van Pelt, Jef Vissers, Joël Adams, Piet Van Bavel, Maarten Leemans, Pim
Van der Linden, Ann Tilburgs, Gert Van den Bogaert en Ans Lochten)
Artikel 1:
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Akkoord te gaan met volgende vergoedingen voor de ambulanciers - niet brandweerman in 2019:
a) 351,97 EUR voor een volledige wacht:
* 1/59 of 6,29 EUR per uur gepresteerd in de weekwacht,
* 1/47 of 7,49 EUR per uur gepresteerd in de weekendwacht.
b) Uurloon van 8,82 EUR op feestdagen: Nieuwjaar, Pasen, tweede Paasdag, 21 juli, 15 augustus,
Kerstmis en tweede Kerstdag.
Artikel 2:
Kennis te geven van dit besluit aan Tom Van Hemeldonck, postoverste Hoogstraten en
hulpverleningszone Taxandria.
18.

Goedkeuren grondafstand perceel grond gelegen te 2321 Hoogstraten (Meer),
Lokbosstraat.

MOTIVERING
Voorgeschiedenis en aanleiding
Het betreft hier een grondafstand door Bouwmaatschappij De Noorderkempen, een perceel grond
gelegen te Lokbosstraat 2321 Hoogstraten (Meer), kadastraal bekend volgens titel sectie C deel
van nummers 527F, 527G, 526G, 526H, 526K, 526L, 525A, 525B, 525C, 525D, 525E, 525F, 525G
en 522E, en thans volgens kadastrale legger van 30 april 2018, sectie C, delen van nummers
525K P0000, 525L P0000, 525M P0000, 525N P0000, 525P P0000, 525R P0000, 525S P0000,
522K3 P0000, 522L3 P0000, 522M3 P0000, 522N3 P0000, 522P3 P0000, 522R3 P0000, 522S3
P0000, met een oppervlakte volgens meting van zeshonderd vijftig vierkante meter (650 m²).
Akte opgemaakt door notariskantoor Michoel & Bremans, met maatschappelijke zetel te
Hoogstraten, Burgemeester J. Van Aperenstraat 8.
Zie opmetingsplan van landmeter Jan Koyen in bijlage.
Juridische grond
•

Artikel 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

Argumentatie
Deze grondoverdracht en de hiervoor opgemaakte ontwerpakte worden ter goedkeuring
voorgelegd aan de gemeenteraad.
BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE
Valt niet onder een actie van het meerjarenplan en heeft geen financiële impact.
BESLUIT
Bij 26 ja stemmen (Michel Jansen, Arnold Wittenberg, Roger Van Aperen, Katrien Brosens, Faye
Van Impe, Jos Martens, Mai Sterkens, Marc Haseldonckx, Ward Baets, Herman Snoeys, Tinne
Rombouts, Fons Jacobs, Johan Vermeeren, Jos Matthé, Hilde Vermeiren, Ann Fockaert, Marcel
Verschueren, Dimitri Van Pelt, Jef Vissers, Joël Adams, Piet Van Bavel, Maarten Leemans, Pim
Van der Linden, Ann Tilburgs, Gert Van den Bogaert en Ans Lochten)
Enig artikel:
De gemeenteraad keurt de akte, opgemaakt door notariaat Michoel & Bremans, betreffende de
grondafstand van 650m², perceel grond gelegen te Lokbosstraat, 2321 Hoogstraten (Meer),
volgens het opmetingsplan van landmeter Jan Koyen d.d. 21/10/2016, goed.
19.

Aanstellen van Welzijnszorg Kempen als functionaris gegevensbescherming.
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MOTIVERING
Voorgeschiedenis en aanleiding
De Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) – Verordening 2016/679 van
het Europees parlement en de raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke
personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer
van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG – bepaalt dat overheidsorganisaties een
functionaris gegevensbescherming moeten aanstellen. Doorgaans gebruikt men hiervoor de
Engelstalige afkorting DPO (data protection officer). De functionaris krijgt volgende opdrachten
mee:
•
•
•
•
•

De naleving van de verordening controleren en van de andere
gegevensbeschermingsbepalingen van de EU en de interne regels van de
verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker;
Bijstaan van de verwerkingsverantwoordelijke of verwerker in de
gegevensbeschermingseffectbeoordeling;
Bijstaan van de verwerkingsverantwoordelijke of verwerker in de opmaak van het register
van de verwerkingsactiviteiten;
Samenwerken met de toezichthoudende autoriteit;
Fungeren als contactpersoon, zowel voor interne medewerkers als externe betrokkenen.

De verordening bepaalt ook de voorwaarden waaraan de kandidaten voor de functie moeten
voldoen of deze functie kan gecumuleerd worden met andere opdrachten in het bestuur en wat de
positie is van de functionaris in de organisatie.
De Vlaamse Toezichtcommissie (VTC) laat toe om voortaan een rechtspersoon als externe DPO
voor een organisatie aan te duiden. Het is dan wel zo dat de VTC een contactpersoon nodig heeft
per organisatie, zodat intern voor de afzonderlijke besturen en voor de VTC als toezichthoudende
autoriteit duidelijk is wie de contactpersoon is voor een bepaald bestuur. Deze naam hoeft niet
noodzakelijk voor te komen in de publieke contactgegevens van de DPO. Dit biedt niet alleen
voordelen op het vlak van juridische transparantie en goede organisatie maar biedt ook meer
waarborgen inzake de continuïteit van dienstverlening.
Juridische grond
•
•

Artikel 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.
Artikel 37 van de Europese verordening gegevensbescherming (AVG) van 27 april 2016.

Argumentatie
Tot op heden werd er nog geen functionaris gegevensbescherming aangeduid binnen stad of
OCMW Hoogstraten.
Door de aanduiding van Welzijnszorg Kempen als functionaris gegevensbescherming kunnen
enerzijds de specifiek toegewezen taken opgenomen worden, en kan anderzijds deze rol van
functionaris gegevensbescherming op een onafhankelijke wijze worden uitgevoerd.
BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE
Valt niet onder een actie van het meerjarenplan en heeft geen financiële impact.
BESPREKING

Raadslid Maarten Leemans brengt in herinnering dat er op de vorige gemeenteraad meer uitleg
werd gegeven over de huidige situatie met betrekking tot het privacybeleid. Dit zal de volgende
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jaren een stevige uitdaging zijn. De aanstelling van de DPO en de nieuwe informatiemanager zijn
een belangrijke stap voor de integratie van de privacywetgeving.
Het lijkt het raadslid goed dat de DPO niet dezelfde persoon is als de informatiemanager. Zodat de
informatiemanager zich kan concentreren op zijn taken en met de effectieve implementatie van de
GDPR (door privacy by design).
Raadslid Maarten Leemans heeft enkele vragen met betrekking tot de aanstellingsprocedure van
de DPO:
● Werd hiervoor een marktbevraging gedaan?
● Zijn er nog andere firma’s die als externe DPO kunnen optreden?
● Wat is de kostprijs voor onze gemeente?
● In hoeveel gemeenten is deze DPO werkzaam en wat is de totale tijdsinvestering?
● Wat is de tijdsinvestering van deze DPO in onze gemeente? Of gebeurt dit op afroep (en wie kan
dan de opdracht geven)?
De aanstelling van de DPO is wenselijk, maar de taken van deze functie zijn beperkt, in-house
moeten nog enkele andere verantwoordelijkheden worden opgenomen naast de implementatie
door de informatiemanager:
● Ondersteunen van de externe DPO (praktische organisatie infosessies, praktische organisatie
cel informatieveiligheid, assisteren bij interne audits, enz.)
● Lokaal aanspreekpunt van de organisatie voor de buitenwereld (privacy@-mailbox,
communicatie/coördinatie bij recht op inzage door een burger, enz.)
● Lokaal aanspreekpunt van de interne organisatie bij vragen (ad-hoc, via het managementteam,
enz.)
Het is voor raadslid Maarten Leemans niet duidelijk wie deze verantwoordelijkheden opneemt. Hij
roept dan ook op om op korte termijn de bevoegde commissie samen te roepen en te bekijken wat
er reeds geïmplementeerd is, wat er op de planning staat en wat er mogelijk nog ontbreekt.
Schepen Arnold Wittenberg maakt duidelijk dat er geen bijkomende kosten zijn voor de
implementatie van de DPO. Het lijkt hem ook wenselijk om detailvragen in de nabije toekomst in
een commissie te bespreken, hij engageert zich om die op korte termijn te organiseren.
BESLUIT
Bij 26 ja stemmen (Michel Jansen, Arnold Wittenberg, Roger Van Aperen, Katrien Brosens, Faye
Van Impe, Jos Martens, Mai Sterkens, Marc Haseldonckx, Ward Baets, Herman Snoeys, Tinne
Rombouts, Fons Jacobs, Johan Vermeeren, Jos Matthé, Hilde Vermeiren, Ann Fockaert, Marcel
Verschueren, Dimitri Van Pelt, Jef Vissers, Joël Adams, Piet Van Bavel, Maarten Leemans, Pim
Van der Linden, Ann Tilburgs, Gert Van den Bogaert en Ans Lochten)
Enig artikel:
Welzijnszorg Kempen wordt met onmiddellijke ingang aangesteld als functionaris
gegevensbescherming zoals bedoeld in de artikel 37 van de Europese verordening 2016/679
inzake gegevensbescherming.
De functionaris gegevensbescherming neemt alle taken op zoals voorzien in de verordening en
rapporteert hierover aan de Algemeen Directeur.

MONDELINGE VRAGEN
20.

Mondelinge vraag - project a FAIR * lokal

VRAAG
Raadslid Ward Baets start met te verwijzen naar een vergadering van de plaatselijke groep Leader
Markaante Kempen op 25 oktober 2018 waar het project a FAIR * lokal werd goedgekeurd. De
doelstelling van dit project kan als volgt worden samengevat: innovatieve ontmoetingsplekken
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creëren waar mensen samenkomen rond lokale voeding, welzijn met het oog op het initiëren van
duurzame en sociale deelinitiatieven onder één dak met specifieke aandacht voor kansengroepen.
Kortom in de projectdefinitie zitten de drie sleutelwoorden die de ruggengraat vormen van het
project: maatschappelijke uitdagingen, (kans)armoede en deeleconomie. Dit project werd
voorgesteld en goedgekeurd voor betoelaging vanuit de Europese Leaderfondsen als een
interterritoriaal samenwerkingsproject naar aanleiding van de oproep LEADER provincie
Antwerpen. De hoofdaanvrager is de organisatie KVLV waarbij zij op zoek zijn gegaan naar drie
fysieke locaties voor de uitvoering van hun project. Naar aanleiding van deze goedkeuring werd de
vraag gesteld aan Hoogstraten of voor het Leader gebied Markante Kempen Hoogstraten als
locatie kon aangeduid worden. Door het vorige bestuur werd hierop positief gereageerd en viel de
keuze op de stal in de Kolonie, naast de gebouwen van de Slinger. Dit was tevens voor
Hoogstraten een opportuniteit om verschillende redenen:
- opwaardering van de ganse site op de Kolonie,
- opwaardering van gebruik van de stal,
- project kadert in de vijf pijlers van de voedselstrategie,
- in afwachting van de herstructurering van de stal werd de VITO als tussenstap voorgesteld om de
corridor van de serres als voorlopige locatie te voorzien.
Het project kadert volledig in de doelstellingen die men in het bestuursakkoord enkele weken
geleden heeft goedgekeurd: armoedebestrijding, aandacht voor de lokale eigenheid, omslag naar
duurzame landbouw, Wortel Kolonie beter ontsluiten en promoten, afstemming duurzaamheid en
lokale aankopen, kadert in de vijf pijlers van de voedselstrategie: aandacht korte keten, ....
Raadslid Ward Baets wil weten of het huidige bestuur de doelstellingen en de daaraan gekoppelde
aanpak van het project onderschrijft? Het project zal van start gaan vanaf 1 maart 2019 maar er is
nog geen duidelijkheid voor de organisatie.
ANTWOORD
Schepen Katrien Brosens geef aan dat het huidige bestuur graag wil meedenken over de vraag
hoe we onze lokale streekproducten op ideale wijzen kunnen etaleren/promoten. Dit wordt immers
al elk jaar gedaan op het initiatief 'Welkom in Hoogstraten', de opening van het toeristisch seizoen.
Het huidig bestuur heeft echter twijfels bij de piste van een tweemaandelijkse belevingsmarkt zoals
dat in dit project naar voor wordt geschoven. Onze voedselproducenten zijn drukbezette mensen
en het is maar de vraag of we een voldoende grote bezetting kunnen garanderen voor een
tweemaandelijks gebeuren.
Het bestuur engageert zich wel degelijk om onze lokale ondernemers en lokale producten in de
kijker te zetten en daarbij engageert schepen Katrien Brosens zich ook om extra personeel in te
zetten om streekidentiteit en voedselstrategie verder uit te bouwen. Deze persoon moet werken
aan een oplossing/forum om lokale producten een prominente plaats te geven. Omdat we de
promotie van streekproducten dus meenemen in een breder geheel en verhaal omtrent
voedselstrategie en streekidentiteit, is daarom de tijd nog niet rijp om ons vast te pinnen op het
initiatief van a FAIR * lokal.
Schepen Ward Baets voelt zich in zijn hemd gezet, er is door het vorige bestuur erg geïnvesteerd
om deze samenwerking te promoten. Hij betreurt het dan ook ten zeerste dat hier niet mee wordt
verder gegaan.
Schepen Katrien Brosens herhaalt dat ze de doestellingen van dit project zeker niet in twijfel trekt,
maar ze geeft aan dat het huidige bestuur twijfelt of een belevingsmarkt het juiste formaat en de
juiste vorm is om deze doelstellingen waar te maken.
Raadslid Tinne Rombouts geeft aan dat voor haar de markt die er tijdens de opening van het
toeristisch seizoen wordt georganiseerd niet hetzelfde is als een belevingsmarkt. De lokale
ambachtenmarkt is één keer per jaar, ze moeten ook proevertjes voorleggen waardoor er twijfels
zijn of hier economisch voordeel uit te halen valt. Het raadslid wil weten of er andere bevragingen
zijn geweest waaruit is gebleken dat hier niet voldoende interesse is.
Schepen Katrien Brosens geeft aan dat dit niet het geval is.
21.

Mondelinge vraag - ere-titels
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VRAAG
Raadslid Marc Haseldonckx wil weten of er bereidheid is om het reglement voor de ere-titels aan
te passen en op basis daarvan aan de gemeenteraad voor te stellen om ere-titels toe te kennen ?
ANTWOORD
Schepen Roger Van Aperen bevestigt dat dit zal gebeuren en dat de voorstellen aan de
gemeenteraad zullen worden voorgelegd.
22.

Mondelinge vraag - thesaurietoestand

VRAAG
Raadslid Marc Haseldonckx wil graag de thesaurietoestand van 31/12/2018 op de gemeenteraad
van maart behandeld zien?
ANTWOORD
Schepen Roger Van Aperen bevestigt dat hier werk van gemaakt zal worden en dat dit op de
gemeenteraad van maart zal geagendeerd worden.
23.

Mondelinge vraag - specifieke betaalopdrachten

VRAAG
Raadslid Marc Haseldonckx heeft een technische vraag bij een besluit dat genomen werd in de
collegezitting van 17/1, dit was een besluit genomen in functie van specifieke betalopdrachten
zoals domiciliëringen en betalingen met master-card.
ANTWOORD
Schepen Roger Van Aperen kijkt met het raadslid mee op zijn laptopscherm en geeft hem
toelichting over de bedoeling van dit agendapunt, dat allemaal kadert in functie van de werking van
(de sociale dienst van) het OCMW.
24.

Mondelinge vraag - commissie onderwijs

VRAAG
Raadslid Mai Sterkens wil weten waarom de commissie onderwijs die eerder al werd vastgelegd
op 18 maart niet kan doorgaan.
ANTWOORD
Schepen Roger Van Aperen herinnert de gemeenteraad aan het feit dat de samenstelling van de
commissies samen hangt met de goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de
gemeenteraad. Normaal gesproken was de goedkeuring van dit huishoudelijk reglement en dus
ook de samenstelling van de commissies gepland op de gemeenteraad van februari. Maar omdat
er op de gemeenteraad van 28 januari nogal wat vragen waren over dit reglement en de
toepassing ervan werd er afgesproken om de ontwerpversie met de fractieleiders te bespreken.
Hierdoor was agendering voor de gemeenteraad van februari niet meer haalbaar.
Raadslid Hermans Snoeys verduidelijkt dat er volgens hem geen dringende agendapunten waren
nu, waardoor het ook geen probleem leek om de commissie onderwijs wat te verlaten.
Raadslid Mai Sterkens is hier niet tevreden over en vindt deze gang van zaken niet wenselijk.
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Volgens raadslid Tinne Rombouts is er procedureel geen reden om de commissies niet nu al
samen te stellen, ze acht dit niet gerelateerd aan het huishoudelijk reglement maar beschouwt dit
als een keuze van het huidige bestuur.
25.

Mondelinge vraag - vergunning hondenkwekerij

VRAAG
Raadslid Maarten Leemans verwijst naar een goedgekeurde omgevingsvergunning in de
collegezitting van 17 januari 2019 waarin er een hondenkwekerij vergund wordt in een
varkensstal. Hij heeft hier in eerste instantie een aantal concrete vragen over: Hebben alle honden
een buitenloopzone? De brandweer kon geen advies geven omdat er geen plannen zijn, is het dan
niet wat voorbarig om hier al een vergunning over te geven? Daarnaast wil het raadslid een aantal
vragen stellen aan de schepen van dierenwelzijn, welke rol wil zij opnemen in de strijd tegen de
dieronvriendelijke broodfok?
ANTWOORD
Schepen Katrien Brosens antwoordt dat het de bedoeling is om meldingen hierover te bekijken en
dat er ook de intentie is om mankracht te zetten om te handhaven.
Schepen Roger Van Aperen geeft aan dat dergelijke specifieke dossiergerelateerde vragen
misschien beter schriftelijk kunnen gesteld worden zodat hier ook schriftelijk op geantwoord kan
worden.
Ook raadslid Ward Baets vindt principieel dat er over specifieke dossiers geen besprekingen
mogen gebeuren in de gemeenteraad, dit is in het verleden ook nooit gebeurd.
Voor raadslid Fons Jacobs was de verwijzing naar het vergunningsdossier slechts een aanloop om
een beleidsvraag te stellen, en die horen uiteraard wel thuis op de gemeenteraad.

De voorzitter sluit de vergadering van maandag 25 februari 2019 om 22.30 uur.
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