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De gemeenteraad van Arendonk. 
 
 
Verslag gemeenteraad 09.11.2015 
Aangezien er geen opmerkingen worden geformuleerd op de redactie wordt het verslag van de 
vergadering van de gemeenteraad van 09.11.2015 als goedgekeurd beschouwd. 
 
1. Tweede aanpassing in 2015 van het meerjarenplan van het AGB Arendonk 2015-2019 op 14 
december 2015, volgens de principes van de beleids- en beheerscyclus 
Goedgekeurd wordt volgend ontwerp van gemeenteraadsbeslissing: 
- Gelet op het Gemeentedecreet; 
- Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en 

beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de OCMW’s; 
- Gelet op de omzendbrief BB-2013/04 van 10 mei 2013 van Geert Bourgois, Vlaams Minister van 

Bestuurszaken, betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de strategische 
meerjarenplanning (meerjarenplan 2014-2019) en budgettering (budget 2014) volgens de 
beleids- en beheerscyclus; 

- Gelet op de omzendbrief BB-2013/08 van 18 oktober 2013 van het Vlaams Ministerie van 
Bestuurszaken, Agentschap voor Binnenlands Bestuur, betreffende de veralgemeende invoering 
van de beleids- en beheerscyclus; 

- Gelet op het Ministerieel besluit van 1 oktober 2010 en latere wijzigingen, tot vaststelling van de 
modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de 
rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn; 

- Gelet op de omzendbrief BB-2015/2 van 31 juli 2015 van Liesbeth Homans, Vlaams Minister van 
Binnenlands Bestuur, betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de strategische 
meerjarenplanning (meerjarenplan 2014-2019) en budgettering (budget 2016) volgens de 
beleids- en beheerscyclus; 

- Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 29.06.2015 waarin het gewijzigde budget 2015 en het 
meerjarenplan 2015-2019 goedgekeurd werden; 



Versie dd. 9/02/2016 16:05 

- Gelet op de goedkeuring van het gewijzigde meerjarenplan door de raad van bestuur van het 
AGB Arendonk op 10.12.2015; 

BESLUIT: met 18 stemmen voor (N-VA, CD&V, SP.a) en 4 onthoudingen (A+, Vl. Belang) 
Enig artikel: 
Goedgekeurd wordt de tweede aanpassing in 2015 van het meerjarenplan van het AGB Arendonk op 
14 december 2015 volgens de principes van de beleids- en beheerscyclus, en dit onder de vorm van 
volgende documenten: 

- Wettelijke rapporten bij de tweede aanpassing van het meerjarenplan op 14 december 2015. 
 
2. Tweede budgetwijziging AGB Arendonk op 14 december 2015, volgens de principes van de 
beleids- en beheerscyclus 
Goedgekeurd wordt volgend ontwerp van gemeenteraadsbeslissing: 
- Gelet op het Gemeentedecreet; 
- Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en 

beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de OCMW’s; 
- Gelet op de omzendbrief BB-2013/04 van 10 mei 2013 van Geert Bourgois, Vlaams Minister van 

Bestuurszaken, betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de strategische 
meerjarenplanning (meerjarenplan 2014-2019) en budgettering (budget 2014) volgens de 
beleids- en beheerscyclus; 

- Gelet op de omzendbrief BB-2013/08 van 18 oktober 2013 van het Vlaams Ministerie van 
Bestuurszaken, Agentschap voor Binnenlands Bestuur, betreffende de veralgemeende invoering 
van de beleids- en beheerscyclus; 

- Gelet op het Ministerieel besluit van 1 oktober 2010 en latere wijzigingen, tot vaststelling van de 
modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de 
rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn; 

- Gelet op de omzendbrief BB-2015/2 van 31 juli 2015 van Liesbeth Homans, Vlaams Minister van 
Binnenlands Bestuur, betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de strategische 
meerjarenplanning (meerjarenplan 2014-2019) en budgettering (budget 2016) volgens de 
beleids- en beheerscyclus; 

- Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 29.06.2015 waarin het gewijzigde budget 2015 en het 
meerjarenplan 2015-2019 goedgekeurd werden; 

- Gelet op de goedkeuring van het gewijzigde budget door de raad van bestuur van het AGB 
Arendonk op 10.12.2015; 

BESLUIT: met 18 stemmen voor (N-VA, CD&V, SP.a) en 4 onthoudingen (A+, Vl. Belang) 
Enig artikel: 
Goedgekeurd wordt de tweede aanpassing in 2015 van het budget van het AGB Arendonk op 14 
december 2015 volgens de principes van de beleids- en beheerscyclus, en dit onder de vorm van 
volgende documenten: 

- Wettelijke rapporten bij de tweede aanpassing van het budget op 14 december 2015. 
 
3. Tweede budgetwijziging op 14 december 2015, volgens de principes van de beleids- en 
beheerscyclus 
Goedgekeurd wordt volgend ontwerp van gemeenteraadsbeslissing: 
- Gelet op het Gemeentedecreet; 
- Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en 

beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de OCMW’s; 
- Gelet op de omzendbrief BB-2013/04 van 10 mei 2013 van Geert Bourgois, Vlaams Minister van 

Bestuurszaken, betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de strategische 
meerjarenplanning (meerjarenplan 2014-2019) en budgettering (budget 2014) volgens de 
beleids- en beheerscyclus; 
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- Gelet op de omzendbrief BB-2013/08 van 18 oktober 2013 van het Vlaams Ministerie van 
Bestuurszaken, Agentschap voor Binnenlands Bestuur, betreffende de veralgemeende invoering 
van de beleids- en beheerscyclus; 

- Gelet op het Ministerieel besluit van 1 oktober 2010 en latere wijzigingen, tot vaststelling van de 
modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de 
rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn; 

- Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 15 december 2014 waarin het budget 2015 en de 
aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 goedgekeurd werd; 

- Gelet op het positief advies van het managementteam 16/06/2015; 
- Gelet op de goedkeuring van de eerste aanpassing in 2015 van het meerjarenplan 2014-2019; 
- Gelet op de goedkeuring van de eerste budgetwijziging in 2015; 

BESLUIT: met 18 stemmen voor (N-VA, CD&V, SP.a) en 4 onthoudingen (A+, Vl. Belang) 
Enig art.: Goedgekeurd wordt de tweede budgetwijziging op 14 december 2015 volgens de principes 
van de beleids- en beheerscyclus, en dit onder de vorm van volgende documenten: 

- Wettelijke rapporten bij de tweede budgetwijziging in 2015 op 14 december 2015. 
 
4. Goedkeuring van het aangepast meerjarenplan van het AGB Arendonk 2015-2019 op 14 
december 2015, volgens de principes van de beleids- en beheerscyclus 
Goedgekeurd wordt volgend ontwerp van gemeenteraadsbeslissing: 
- Gelet op het Gemeentedecreet; 
- Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en 

beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de OCMW’s; 
- Gelet op de omzendbrief BB-2013/04 van 10 mei 2013 van Geert Bourgois, Vlaams Minister van 

Bestuurszaken, betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de strategische 
meerjarenplanning (meerjarenplan 2014-2019) en budgettering (budget 2014) volgens de 
beleids- en beheerscyclus; 

- Gelet op de omzendbrief BB-2013/08 van 18 oktober 2013 van het Vlaams Ministerie van 
Bestuurszaken, Agentschap voor Binnenlands Bestuur, betreffende de veralgemeende invoering 
van de beleids- en beheerscyclus; 

- Gelet op het Ministerieel besluit van 1 oktober 2010 en latere wijzigingen, tot vaststelling van de 
modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de 
rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn; 

- Gelet op de omzendbrief BB-2015/2 van 31 juli 2015 van Liesbeth Homans, Vlaams Minister van 
Binnenlands Bestuur, betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de strategische 
meerjarenplanning (meerjarenplan 2014-2019) en budgettering (budget 2016) volgens de 
beleids- en beheerscyclus; 

- Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 15.12.2015 waarin het gewijzigde budget 2015 en het 
meerjarenplan 2015-2019 goedgekeurd werden; 

- Gelet op de goedkeuring van het aangepast meerjarenplan door de raad van bestuur van het 
AGB Arendonk op 10.12.2015; 

BESLUIT: met 18 stemmen voor (N-VA, CD&V, SP.a) en 4 onthoudingen (A+, Vl. Belang) 
Enig artikel: 
Goedgekeurd wordt het aangepast meerjarenplan van het AGB Arendonk op 14 december 2015 
volgens de principes van de beleids- en beheerscyclus, en dit onder de vorm van volgende 
documenten: 

- Wettelijke rapporten bij het aangepast meerjarenplan op 14 december 2015. 
 
5. Goedkeuring van het budget 2016 van het AGB Arendonk op 14 december 2015, volgens de 
principes van de beleids- en beheerscyclus 
Goedgekeurd wordt volgend ontwerp van gemeenteraadsbeslissing: 
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- Gelet op het Gemeentedecreet; 
- Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en 

beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de OCMW’s; 
- Gelet op de omzendbrief BB-2013/04 van 10 mei 2013 van Geert Bourgois, Vlaams Minister van 

Bestuurszaken, betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de strategische 
meerjarenplanning (meerjarenplan 2014-2019) en budgettering (budget 2014) volgens de 
beleids- en beheerscyclus; 

- Gelet op de omzendbrief BB-2013/08 van 18 oktober 2013 van het Vlaams Ministerie van 
Bestuurszaken, Agentschap voor Binnenlands Bestuur, betreffende de veralgemeende invoering 
van de beleids- en beheerscyclus; 

- Gelet op het Ministerieel besluit van 1 oktober 2010 en latere wijzigingen, tot vaststelling van de 
modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de 
rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn; 

- Gelet op de omzendbrief BB-2015/2 van 31 juli 2015 van Liesbeth Homans, Vlaams Minister van 
Binnenlands Bestuur, betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de strategische 
meerjarenplanning (meerjarenplan 2014-2019) en budgettering (budget 2016) volgens de 
beleids- en beheerscyclus; 

- Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 15.12.2015 waarin het gewijzigde budget 2015 en het 
meerjarenplan 2015-2019 goedgekeurd werden; 

- Gelet op de goedkeuring van het budget 2016 door de raad van bestuur van het AGB Arendonk 
op 10.12.2015; 

BESLUIT: met 18 stemmen voor (N-VA, CD&V, SP.a) en 4 onthoudingen (A+, Vl. Belang) 
Enig art.: Goedgekeurd wordt het budget 2016 van het AGB Arendonk op 14 december 2015 volgens 
de principes van de beleids- en beheerscyclus, en dit onder de vorm van volgende documenten: 

- Wettelijke rapporten bij het budget 2016 op 14 december 2015. 
 
6. Kennisname budget 2016 + meerjarenplan OCMW 
Gunther Hendrickx vraagt of er een verklaring is voor de stijging van de gemeentelijke bijdrage aan 
het OCMW. 
 
OCMW- voorzitter Kenny Viskens verwijst naar de kosten in verband met de pensionering en de 
standaard kosten bij de werkingsmiddelen.  
 
Gunther Hendrickx stelt dat de fluctuaties  dus niet altijd te maken hebben met beleidskeuzes maar 
ook en vooral met de weerslag van de levensduurte. Hij pleit voor een "gecontroleerde" subsidiëring 
van de ouderenzorg. 
 
OCMW- voorzitter Kenny Viskens stelt dat dat het sociaal huis de grootste post is, met name 
leefloners en zij die vallen onder het statuut van artikel 60. 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd tot op heden; 
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn, inzonderheid de bepalingen aangaande financiering, planning en financieel 
beheer; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 houdende de beleids- en beheercyclus 
van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, zoals 
gewijzigd tot op heden;  
Gelet op de bepalingen en de procedure binnen het OCMW voor de aanpassing van de 
meerjarenplannen 2014-2019 en budgetten 2016 van de gemeenten en van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn van het Vlaamse gewest zoals medegedeeld bij wege van omzendbrief 
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BB2013/4 van 23 maart 2013 en aanvullingen bij wege van omzendbrief BB2015/2 van 10 juli 2015 
specifiek wat de budgetten 2016 betreft; 
Gelet op het samenwerkingsprotocol tussen gemeente en OCMW; 
Overwegende dat – gelet op de nieuwe richtlijn vervat in nota ABB van 30 maart 2015 – de 
boekingswijze van het pensioenfonds 1ste pijler opnieuw is gewijzigd waardoor dit bedrag van 
155.OOO EUR moet opgenomen worden bij de exploitatiekost waardoor de gemeentelijke toelage 
jaarlijks verhoogt met diezelfde 155.000 EUR; 
Gelet dat dit eveneens een weerslag heeft op het samenhangend meerjarenplan; 
Overwegende het voorliggend ontwerp van budget 2016 en van het meerjarenplan (MJP) van het 
OCMW dat betrekking heeft op de jaren 2014-2019 houdende : 

- BUDGET 2016 met gemeentelijke bijdrage voor 2016 van 1.575.000 EUR in  exploitatie; 
- MJP 2014-2019 met een gemeentelijke bijdrage in exploitatie van respectievelijk 1.675.000 in 

2017, 1.675.000 in 2018 en 1.875.000 in 2019; 
- de samenstelling van de bestemde gelden voor de periode van 2016-2019; 
- BUDGET 2016 geplande investeringen voor 81.500 EUR te financieren met eigen middelen; 
- MJP 2014-2019 geplande investering van respectievelijk 88.000 EUR in 2017, 105.500 EUR in 

2018 en 83.000 EUR in 2019 te financieren met eigen middelen; 
Gelet dat de autofinancieringsmarge voor de ganse periode die het meerjarenplan bestrijkt positief 
blijft; 
Gelet op het advies van het managementteam van 01 oktober 2015; 
Gelet het advies van het Vast Bureau in zitting van 01 oktober 2015;  
Gelet het positief advies van het College van Burgemeester en Schepenen in zitting van 08 oktober 
2015; 
Gelet op de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn in zitting van 26 oktober 2015 om 
meerjarenplan 2014-2019 vast te stellen met : 

- een gemeentelijke bijdrage in exploitatie van respectievelijk 1.675.000 in 2017, 1.675.000 in 
2018 en 1.875.000 in 2019; 

- de samenstelling van de bestemde gelden voor de periode van  
2016-2019; 

- geplande investering van respectievelijk 88.000 EUR in 2017, 105.500 EUR in 2018 en 
83.000 EUR in 2019 te financieren met eigen middelen. 

en het budget 2016 vast te stellen met : 
- een gemeentelijke bijdrage in exploitatie voor 2016 van 1.575.000 EUR in exploitatie; 
- geplande investeringen in 2016 voor 81.500 EUR te financieren met eigen middelen; 

Overwegende dat zowel het aangepaste meerjarenplan 2014-2019 als het budget 2016 zowel 
inhoudelijk als financieel passen binnen het initieel goedgekeurde meerjarenplan; 
Gelet dat de gemeenteraad er bijgevolg enkel kennis van dient te nemen; 
Gelet op de beraadslaging onder de leden; 
BESLUIT:  
Art.1: Kennis te nemen van het aangepaste meerjarenplan 2014-2019 vastgesteld door de Raad voor 
Maatschappelijk Welzijn met : 

- een gemeentelijke bijdrage in exploitatie van respectievelijk 1.675.000 in 2017, 1.675.000 in 
2018 en 1.875.000 in 2019; 

- de samenstelling van de bestemde gelden voor de periode van  
2016-2019; 

- geplande investering van respectievelijk 88.000 EUR in 2017, 105.500 EUR in 2018 en 
83.000 EUR in 2019 te financieren met eigen middelen. 

Art.2: Kennis te nemen van het door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn vastgestelde budget 2016 
met : 

- een gemeentelijke bijdrage in exploitatie voor 2016 van 1.575.000 EUR in exploitatie; 
- geplande investeringen in 2016 voor 81.500 EUR te financieren met eigen middelen; 

Art.3: Dit besluit aan de financieel beheerder en het OCMW over te maken. 
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7. Vaststelling financiële bijdrage 2016 aan de politiezone Kempen Noord-Oost 
Johan Wijnen verwijst naar het aantal overuren gemaakt door de politie. Het zijn er 7000 in de 
periode van 01.01.2015 tot 01.10.2015. Het middenkader draait voornamelijk de overuren. 
Hij vraagt of er eventueel extra personeel kan aangeworven worden Er is volgens hem financiële 
ruimte. 
 
De burgemeester antwoordt dat er vanaf 01.01.2016 een nieuwe inspecteur start. Er worden 
inspanningen gedaan qua personeel. Maar de bijdrage moet inderdaad onder controle gehouden 
worden. Het kost veel meer geld om inspecteurs voltijds in dienst te nemen dan de overuren uit te 
betalen. Er is wat betreft die overuren een heel strikte regeling. Per twee maanden kunnen er 
overuren gemaakt worden. Er is een maximum aantal overuren dat kan overgedragen worden naar 
de volgende twee maanden. Men heeft de keuze om de overuren te laten uitbetalen dan wel ze op 
te nemen. Dit systeem verhindert dat de overuren worden opgepot en dat er zodoende problemen 
gecreëerd worden. 
Op dit moment is dat onder controle. Er kan opgevangen worden in de dienst zelf. Er worden 
simulaties gemaakt en besproken op het politiecollege. Het is belangrijk dat de budgetten onder 
controle worden gehouden De stijging heeft te maken met:  
-een inspecteur extra  
-een hoofdinspecteur die parallel dienst loopt met iemand die met ziekteverlof is  
-het naar voor schuiven van een aantal zaken in het ANPR - netwerk 
 
Het zijn de meest gemotiveerde inspecteurs en hoofdinspecteurs die overuren maken. De WODCA 
controles, gestuurd vanuit de provincie, vallen meestal in het weekend en soms zelfs op een 
feestdag. Dat telt door. 
 
Johan Wijnen pleit voor extra personeelsleden. Hij stelt zich de vraag of men nog fit genoeg is als 
men zo'n lange dagen moet kloppen. Hij verwijst ook naar het recent overleg met de buurtbewoners 
van het asielcentrum waar eveneens gepleit werd voor het inzetten van extra politie. 
 
De burgemeester stelt dat er momenteel nog geen signalen zijn vanuit het korps zelf in verband met 
een te hoge werkdruk en het te groot aantal overuren. 
 
Peter Noben doet opmerken dat het probleem, desgevallend, kan opgelost worden door de minder 
gemotiveerden wat harder te laten werken.  
 
De burgemeester antwoordt dat zij 38 uur per week presteren en dat het de taak van de korpschef is 
om dat verder op te volgen. 
 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op twee niveaus, inzonderheid artikel 40, derde en zesde lid en artikel 71, eerste lid; 
Gelet op het KB. van 7 april 2005 houdende de nadere regels inzake de berekening en de verdeling 
van de gemeentelijke dotaties in de schoot van een meergemeente-politiezone; 
Overwegende dat het aandeel van de gemeente Arendonk 34,95 % bedraagt; 
Gelet op het besluit van de politieraad van 23 november 2015, houdende de vaststelling van de 
politiebegroting voor het dienstjaar 2016; 
Overwegende dat in de politiebegroting voor het dienstjaar 2016 een dotatie van 1.162.819,00 EUR 
is ingeschreven voor de gemeente Arendonk. 
BESLUIT : met 21 stemmen voor (N-VA, CD&V, SP.a, A+) en 1 stem tegen (Vl. Belang) 
Enig Art.: De dotatie van de gemeente Arendonk aan de politiezone Kempen Noord-Oost wordt 
vastgesteld op 1.162.819,00 voor het dienstjaar 2016. 
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8. Vaststelling financiële bijdrage 2016 aan de hulpverleningszone Taxandria. 
Gunther Hendrickx verwijst naar de geplande investeringen in verband met sanitair enz.  
Hij vraagt of er stappen gezet worden naar vernieuwing van de kazerne of de inplanting van een 
nieuwe kazerne op een andere locatie. 
 
De burgemeester antwoordt dat binnen de brandweerzone de afspraak is gemaakt dat de gebouwen 
eigendom blijven van de gemeentes. Er is een budget afgesproken en verdeelsleutels met betrekking 
tot de huur van de kazernes. Dat budget blijft hetzelfde. Het is niet zo dat de brandweer gaat 
investeren in nieuwe kazernes. Wanneer een gemeente dat zou willen doen, dan kan de gemeente 
dat in overleg met de brandweer, ondermeer in verband met de locatie en dergelijke. 
Gunther Hendrickx doet opmerken dat de gemeenteraad het initiatief kan nemen tot  de inplanting 
van een nieuwe kazerne en hij vraagt of dat dat ooit een piste is geweest waarover werd nagedacht. 
 
De burgemeester antwoordt dat er een tijd geleden inderdaad over nagedacht is. Dat is thans niet 
meer aan de orde. Er is nog een tweede hervorming die speelt bij de brandweerhervorming, met 
name de hervorming van de dienst 100. Op dat vlak is er nog heel wat onzekerheid. Deze hervorming 
heeft een impact op de latere investeringen van de gemeentes en de brandweerzone. Het is 
belangrijk om nu te investeren in het huidige arsenaal. Een aantal zaken zijn thans dringend. Dat 
neemt niet weg dat er in de toekomst eventueel naar een nieuwe locatie kan gezocht worden. Als 
dat het geval zou zijn, dient  er steeds rekening te worden gehouden met de bereikbaarheid van de 
kazerne. Op het vlak van de rijtijden is men zeer strikt. Op dit moment is dit item binnen de 
brandweer niet actueel. Andere zaken zijn momenteel belang rijker. 
 
Gunther Hendrickx wijst op de risico's die verbonden zijn aan de huidige locatie van de 
brandweerkazerne, bepaaldelijk wanneer de brandweer dient uit te rukken op het ogenblik dat de 
school start dan wel sluit. Hij pleit ervoor dat er thans wordt nagedacht over een nieuwe locatie voor 
de brandweerkazerne met integratie van de dienst 100 en dat dit standpunt ook wordt overgemaakt 
aan de brandweerzone. 
 
De burgemeester stelt dat dit standpunt reeds gekend is binnen de brandweerzone. De investering 
zou worden gedragen door de gemeente en niet door de brandweerzone. 
 
Gunther Hendrickx stelt dat het overkomt alsof dat dit het argument is om er niet mee door te gaan. 
Er is ook geen spoor terug te vinden in de meerjarenplanning.  
 
De burgemeester ontkent dit.  
 
Gunther Hendrickx vindt dat er op dit vlak meer druk moet worden uitgeoefend. Hij pleit ervoor dat 
er initiatief wordt genomen tot herlokalisatie. 
 
Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende civiele bescherming; inzonderheid Art. 68.* § 1. en § 2.  
Gelet op het besluit van de zoneraad van 26 november 2015, houdende de vaststelling van de 
begroting 2016 van de Hulpverleningszone Taxandria; 
Overwegende dat in de begroting  van de hulpverleningszone Taxandria voor het dienstjaar 2016 een 
dotatie van 499.619,00 EUR is ingeschreven voor de gemeente Arendonk. 
Overwegende dat in de begroting van de hulpverleningszone Taxandria voor het dienstjaar 2016 een 
dotatie m.b.t. de investeringen van 80.325 EUR is ingeschreven voor de gemeente Arendonk; 
BESLUIT : met eenparigheid van stemmen 
Art. 1:  De Dotatie van de gemeente Arendonk aan de Hulpverleningszone Taxandria wordt 

vastgesteld op enerzijds 499.619,00 EUR voor het dienstjaar 2016; 
Art. 2:  De dotatie m.b.t. de investeringen van de gemeente Arendonk aan de Hulpverleningszone 

Taxandria wordt vastgesteld op 80.325,00 EUR voor het dienstjaar 2016. 



Versie dd. 9/02/2016 16:05 

 
 
9. Goedkeuring toelage activiteitencentrum De Rusthuif – werking 
Overwegende dat de algemene doelstellingen van het project “Activiteitencentrum De Rusthuif” vzw 
o.a. het volgende voorhouden : “Met alle middelen voorzien in het geestelijk en maatschappelijk 
welzijn van gehandicapten in de Kempen”; 
Overwegende dat vanaf het dienstjaar 2003 de SIF-middelen werden opgenomen in het 
gemeentefonds; 
Gelet op het raadsbesluit van heden houdende de toekenning van een toelage voor vakantieopvang 
voor het activiteitencentrum De Rusthuif. 
BESLUIT : met eenparigheid van stemmen 
Artikel 1 : Goedkeuring wordt verleend aan de toekenning van een toelage van 10.000,00 EUR aan 
het activiteitencentrum De Rusthuif vzw p.a. Reenstraat 14 te 2370 Arendonk voor het dienstjaar 
2016. 
Artikel 2 : Verleent vrijstelling van de door de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op 
de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen voorgeschreven verplichtingen inzake 
voorlegging balans, rekeningen, verslag over beheer en financiële toekomst van de verenigingen die 
een toelage genieten van 1.239,47 EUR of meer. Vermelde verenigingen blijven echter onderworpen 
aan de verplichtingen volgende uit de bepaling van artikelen 3 en 7, eerste lid van deze wet. 
Artikel 3 : Aan de vereniging wordt een jaarlijkse verantwoording van de besteding van de toelage 
opgevraagd. 
 
10. Goedkeuring toelage activiteitencentrum De Rusthuif – vakantieopvang 
Overwegende dat de algemene doelstellingen van het project “Activiteitencentrum De Rusthuif” vzw 
o.a. het volgende voorhouden : “Met alle middelen voorzien in het geestelijk en maatschappelijk 
welzijn van gehandicapten in de Kempen”; 
Overwegende dat De Rusthuif opvang voorziet voor gehandicapte kinderen tijdens de 
schoolvakanties; 
Gelet op het raadsbesluit van heden houdende de toekenning van een werkingstoelage voor het 
activiteitencentrum De Rusthuif. 
BESLUIT : met eenparigheid van stemmen 
Artikel 1 : Goedkeuring wordt verleend aan de toekenning van een bijkomende toelage 2.200,00 EUR 
aan het activiteitencentrum De Rusthuif vzw p.a. Reenstraat 14 te 2370 Arendonk voor het dienstjaar 
2016. 
Artikel 2 : Verleent vrijstelling van de door de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op 
de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen voorgeschreven verplichtingen inzake 
voorlegging balans, rekeningen, verslag over beheer en financiële toekomst van de verenigingen die 
een toelage genieten van 1.239,47 EUR of meer. Vermelde verenigingen blijven echter onderworpen 
aan de verplichtingen volgend uit de artikelen 3 en 7,eerste lid van deze wet. 
Artikel 3 : Aan de vereniging wordt een jaarlijkse verantwoording van de besteding van de toelage 
opgevraagd. 
 
11. Goedkeuring toelage ontwikkelingshulp 
Overwegende dat de gemeenteraad het belangrijk vindt dat de gemeente financieel bijdraagt aan 
Derde Wereldprojecten, waaronder niet-gouvernementele organisaties, die steeds de armste 
groepen of de meest verdrukten steunen; 
Overwegende dat het tevens belangrijk is dat er een ontwikkelingswerking bestaat op gemeentelijk 
vlak en hiervoor de nodige gelden ter beschikking worden gesteld; 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad dd. 14 oktober 1996 houdende de oprichting van een 
gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking; 
Gelet op het voorstel van de gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking tot verdeling van 
toelagen aan plaatselijke verenigingen die zich inzetten voor ontwikkelingssamenwerking; 
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Gelet op het voorstel van het schepencollege. 
BESLUIT : met eenparigheid van stemmen 
Artikel 1 : Goedkeuring wordt verleend aan navermelde verdeling van toelagen aan plaatselijke 
verenigingen die zich inzetten voor ontwikkelingssamenwerking : 
- OXFAM Wereldwinkel Afdeling Arendonk   900,00 EUR 
- Missiekring Centrum      900,00 EUR 
- Actie Broederlijk Delen Centrum    900,00 EUR 
- Actie Broederlijk Delen De Lusthoven    900,00 EUR 
- Actie Broederlijk Delen Voorheide     900,00 EUR 
- Wereldsolidariteit      900,00 EUR 
Artikel 2 : Aan de verenigingen vermeld in artikel 1, wordt een jaarlijkse verantwoording van de 
besteding van de toelagen opgevraagd. 
 
12. Goed te keuren algemene toelagen 2016 
Overwegende dat de gemeente op 1 januari 2015 13.190 inwoners telt; 
Gelet op  het voorstel van het schepencollege betreffende de toekenning van subsidies 2016 als 
volgt: 
 
Heemkring          790,00 EUR 
Overwegende dat de gemeente voor de werking van de Heemkring de nodige middelen dient ter 
beschikking te stellen.  
 
Dierenasiel vzw De Heyde Ravels                                     1.319,00 EUR    
Overwegende dat de gemeente in het kader van de wet van 14 augustus 1986 op de 
dierenbescherming inzonderheid artikel 9, de verplichting heeft de opvang te verzekeren van 
zwervende, verloren of achtergelaten dieren; 
Overwegende dat de gemeente hiervoor is toegetreden tot het dierenasiel vzw De Heide in Ravels;  
Overwegende dat een tussenkomst in de werking voorzien wordt van 0,10 EUR per inwoner. 
 
Toerisme Arendonk                                       4.675,00 EUR 
Overwegende dat de oprichting van de VVV een gemeentelijk initiatief is geweest en dat bijgevolg 
voor de werking ervan de gemeente de nodige middelen dient ter beschikking te stellen. 
 
Toerisme Provincie Antwerpen promotiecampagne                                  1.250,00 EUR 
Overwegende dat de gemeente heeft ingetekend bij Toerisme Provincie Antwerpen op de 
participatie in de promotiecampagne Antwerpse Kempen 2013; 
Overwegende dat de inbreng 1.250,00 EUR bedraagt. 
 
Projecten Leader 2016                                                                      1.800,00 EUR 
Overwegende dat de gemeente participeert in de plattelandsprojecten ingericht door Leader; 
Overwegende dat de promotor Plattelandsklassen vzw voor haar werking een kostenraming heeft 
opgesteld om het gemeentelijk aandeel te bepalen. 
 
Bevrijdingsprijs Arendonk                              575,00 EUR  
Overwegende dat de gemeente sedert de bevrijdingsfeesten 40 – 45 de wielerclub ondersteunt die 
de “gemeentelijke bevrijdingsprijs” inricht; 
Overwegende dat deze traditie in stand dient gehouden door toekenning van een billijke toelage. 
 
Erfgoedcel Noorderkempen                                     4.392,00 EUR 
Overwegende dat de gemeente is ingeschreven voor de deelwerking cultureel erfgoed 
Noorderkempen; 
Overwegende dat voor deze werking een bijdrage wordt gevraagd. 



Versie dd. 9/02/2016 16:05 

 
Centrum Algemeen Welzijnswerk Kempen vzw                                      660,00 EUR 
Gelet op het voorstel van het schepencollege, verwijzende naar het sociale karakter van de instelling, 
tot het verlenen van een toelage van 0,05 EUR per inwoner. 
 
Federatie Vlaamse Gehandicapten                                     1.300,00 EUR 
Overwegende dat de gemeente, zoals in het verleden, steeds een belangrijke rol wenst blijven te 
spelen in de begeleiding en verzorging van gehandicapten d.m.v. ter beschikkingstelling van 
gebouwen, lokalen, vervoer en toelagen; 
Overwegende dat de gemeente een lokaal ter beschikking stelt aan de K.V.G.; 
Overwegende dat bijgevolg een tussenkomst van 1.300,00 EUR in de werking van de federatie van 
Vlaamse Gehandicapten – afd. Arendonk billijk is. 
 
Dienst Vroeg- en Thuisbegeleiding Provincie Antwerpen                         330,00 EUR 
Overwegende dat de gemeente, zoals in het verleden, steeds een belangrijke rol wenst blijven te 
spelen in de begeleiding en de verzorging van gehandicapten d.m.v. ter beschikkingstelling van 
gebouwen, lokalen, vervoer en toelagen; 
Gelet op de werking van de Dienst Vroeg- en Thuisbegeleiding – Provincie Antwerpen vzw opgericht 
op 12 januari 1988, met o.a. als belangrijke doelstelling de opvang van pasgeboren en jonge 
gehandicapte kinderen; 
Gelet op het voorstel van het schepencollege, verwijzende naar het sociale karakter van de instelling, 
tot het verlenen van een toelage van 0,025 EUR per inwoner. 
 
Talander vzw Arendonk                                         375,00 EUR 
Gelet op het voorstel van het schepencollege, verwijzende naar het sociale karakter van de instelling, 
tot het verlenen van een toelage van 375,00 EUR. 
 
Ispahan Palliatieve Zorgen Kempen vzw Turnhout                                     935,00 EUR 
Gelet op het voorstel van het schepencollege, verwijzende naar de medewerking van deze instelling 
aan sommige gezondheidsprojecten, tot het verlenen van een tussenkomst in de werkingskosten van 
0,05 EUR per inwoner: 
Overwegende dat deze instelling een extra toelage vraagt van 25,00 EUR per individuele 
tussenkomst, berekend over de laatste 5 jaar. 
 
LOGO Noorderkempen vzw                             650,00 EUR 
Gelet op het raadsbesluit van 14 september 1998 houdende de toetreding tot LOGO 
Noorderkempen; 
Gelet op het voorstel van het schepencollege, verwijzende naar de medewerking van deze vereniging 
aan sommige gezondheidsprojecten, tot het verlenen van een tussenkomst in de werkingskosten van 
0,05 EUR per inwoner. 
 
Stichting Kempens Landschap                                     2.592,00 EUR 
Overwegende dat de gemeente is toegetreden tot de Stichting Kempens Landschap vzw; 
Gelet op het voorstel van het schepencollege om hiervoor 0,20 EUR per inwoner te voorzien zoals 
voorgesteld door het provinciebestuur. 
 
Aangepast vervoer in de Kempen               2.639,00 EUR 
Overwegende dat de gemeente de engagementsverklaring mbt aangepast vervoer in de Kempen 
heeft ondertekend; 
Gelet op dit akkoord dat gepaard gaat met een solidariteitsbijdrage van 0.15 €/inw in 2016.  
 
BESLUIT : met eenparigheid van stemmen 
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Artikel  1 : Verleent goedkeuring aan de navermelde toekenning van toelagen waarvoor kredieten 
worden vastgelegd in het budget 2016. 
Heemkring 790,00 EUR 
Dierenasiel vzw De Heyde Ravels 1.319,00 EUR 
Toerisme Arendonk 4.675,00 EUR 
Toerisme provincie Antwerpen promotie-
campagne 

1.250,00 EUR 

Projecten Leader 2016 1.800,00 EUR 
Bevrijdingsprijs Arendonk 575,00 EUR 
Erfgoedcel Noorderkempen 4.392,00 EUR 
Centrum Algemeen Welzijnswerk Kempen vzw 660,00 EUR 
Federatie Vlaamse gehandicapten 1.300,00 EUR 
Dienst Vroeg- en thuisbegeleiding Provincie 
Antwerpen 

330,00 EUR 

Talander vzw Arendonk 375,00 EUR 
Ispahan Palliatieve Zorgen Kempen vzw 
Turnhout 

935,00 EUR 

LOGO Noorderkempen vzw 650,00 EUR 
Stichting Kempens Landschap 2.592,00 EUR 
Aangepast vervoer in de Kempen 2.639,00 EUR 
Artikel 2 : Verleent vrijstelling van de door de wet van 14 november 1983 betreffende controle op de 
toekenning en op de aanwending van sommige toelagen, voorgeschreven verplichtingen inzake 
voorlegging balans, rekeningen, verslag over beheer en financiële toekomst van de hierna vermelde 
verenigingen die een toelage trekken van 1.239,47 EUR of meer. 
Vermelde verenigingen blijven echter onderworpen aan de verplichtingen volgend uit de bepalingen 
van artikel 3 en 7, eerste lid  van deze wet. De toegekende toelagen worden in éénmaal uitbetaald. 
Artikel 3 : Aan de verenigingen vermeld in artikel 1, wordt een verantwoording van de besteding van 
de toelagen opgevraagd. 
 
13. Goedkeuring Aanpassing Meerjarenplan 2014-2019 
*Peter Noben doet opmerken dat twee leden van zijn fractie niet in de gelegenheid waren de 
raadscommissie financiën bij te wonen omwille van het gekozen tijdstip, bepaaldelijk 19.00 u. 
 
Hij pleit ervoor dat volgend jaar de commissievergadering kan doorgaan om 20.00 uur in plaats van 
19.00 uur. 
 
De gemeentesecretaris antwoordt dat aan dit verzoek zal worden voldaan. 
 
*Leo Laurijssen vraagt wat de plannen zijn met betrekking tot het “witte huis”, gelegen Vrijheid 13.  
 
De burgemeester verwijst naar het feit dat in het “witte huis” het vredegerecht zou ondergebracht 
worden. De regie der gebouwen zou het “witte huis” aankopen en de verbouwingswerken op zich 
nemen. En dat is terug te vinden in de begroting.  
 
Schepen Luc Bouwen vult aan dat er € 2500 voorzien is voor instandhoudingswerken.  
Hij verwijst naar de “potpourri 1, 2 en 3”. Het vredegerecht van Arendonk is niet prioritair aan de 
orde omdat het vredegerecht al gehuisvest is. Voorlopig is dit het voorstel vanuit de regie der 
gebouwen. Het is onduidelijk of dit ook uiteindelijk door FOD  justitie zal gehonoreerd worden. 
 
*Gunter Hendrickx vraagt waarom een bedrag van 300.000 EUR ingeschreven werd in de 
investeringsplanning voor de verkoop van het gebouw. 
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De burgemeester antwoordt dat het bedrag slaat op de overnameprijs van de regie der gebouwen. 
 
Gunther Hendrickx vraagt of dat op die manier kan. Dat was toch een legaat. Hij vraagt of de 
gemeente geen eigenaar moet blijven. 
 
Schepen Luc Bouwen antwoordt dat dat werd nagekeken. Dat is niet het probleem. Wat wel een 
bezwaar zou kunnen zijn, is de stedenbouwkundige inkleuring, bepaaldelijk blauw, omwille van de 
publieke dienstverlening. 
 
*Marinus Van Rooij verwijst naar het restauratiedossier. In de budgettering wordt klaarblijkelijk 
enkel rekening gehouden met het saldo. Dat is niet zo bij andere investeringen. Hij vraagt wat 
daarvoor de reden is.  
 
 
De burgemeester antwoordt dat daarvoor geen bijzondere reden is.  
 
Marinus van Rooy vraagt om ook dat project te budgetteren op dezelfde wijze als de andere 
projecten gebudgetteerd worden. 
 
*Marinus van Rooy heeft een vraag bij de budgettering van de samenvoeging van de scholen Sint 
Jan, bepaaldelijk bij de bedragen voorzien voor 2018 en 2019. 
 
De burgemeester stelt dat in 2010 een dossier werd ingediend bij AGION voor een bepaald budget. 
Zaken waaromtrent zekerheid bestaat, zijn opgenomen in de meerjarenplanning, met name het 
grote verbouwingsproject van de Kerkstraat. De budgetten die ter beschikking komen vanaf 2017 
kunnen mogelijks op een andere wijze ingezet worden. Vandaar dat een studiebureau nu bezig is 
met de opmaak van een masterplan. 
 
Marinus van Rooy vraagt of het dossier in stappen gaat verlopen. 
 
De burgemeester antwoordt dat dat inderdaad niet anders kan. 
 
Marinus van Rooy vraagt wat de eerste concrete stap zal zijn. 
 
De burgemeester antwoordt dat het studiebureau, gelast met de opmaak van een masterplan, de 
verschillende mogelijke scenario's in kaart moet brengen. 
 
Schepen An Hermans vult aan dat het ramingen betreft op basis van het eerder ingediende renovatie 
dossier. Volgens VVSG komt dit dossier - bij ongewijzigd beleid - in aanmerking voor 2017. VVSG 
heeft ook bevestigd dat het oorspronkelijk ingediend dossier inhoudelijk mag gewijzigd worden naar 
bv. twee scholen op één site. Het masterplan kan verwacht worden tegen april 2016. Op basis van 
het masterplan zal dan beslist worden welke stappen er dienen gezet te worden in dit dossier. 
 
* Benny Maes vraagt naar de stand van zaken aangaande de grondverwerving in het dossier 
Biesputten. 
 
De burgemeester antwoordt dat alle gronden minnelijk zullen kunnen verworven worden. 
 
* Benny Maes vraagt naar de planning van Aquafin, en meer bepaald wat betreft de Broekstraat. 
 
Schepen Luc Bouwen antwoordt dat de Broekstraat de hoogste prioriteit heeft in de planning van 
Aquafin. Ofwel krijgen we subsidies, ofwel moeten we overwegen om dan met eigen middelen te 
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betalen. Ten vroegste in het tweede kwartaal van 2016 zal geweten zijn of VMM die prioritering volgt 
en de subsidiëring toekent. Desondanks is aan Aquafin de opdracht gegeven tot aanstelling van een 
studiebureau, met het oog op de opmaak van een voorontwerp. 
 

 

* Johan Wijnen vraagt of er nog een beperkte wijziging mogelijk is in de geplande wegen- en 

rioleringswerken in de Brulen. 

 
Schepen Luc Bouwen antwoordt dat het ontwerp klaar is voor uitvoering in het voorjaar van 2016. 
Als dat thans nog gewijzigd zou worden, zal dat gepaard gaan met vertraging. 
 
*Gunther Hendrickx verwijst naar de ontdubbeling van het fietspad richting Retie dat voorzien wordt 
in 2019-2020 en het fietspad richting Oud -Turnhout voorzien in 2018 - 2019. Hij vraagt waarom de 
timing van deze projecten naar achteren wordt verschoven.  
Hij herinnert eraan dat het de bedoeling was om fietspaden te realiseren in “de vier windrichtingen”. 
 
De burgemeester antwoordt dat de projecten niet naar achteren worden geschoven. 
Voor het fietspad naar Retie is een studiebureau aangesteld. De onteigeningen worden opgestart. 
Wat het fietspad naar Oud-Turnhout betreft, dient vastgesteld dat dit dossier voor het college van 
Oud-Turnhout klaarblijkelijk geen prioriteit is.  
Voor ons college is dit wel een prioritair dossier. Oud-Turnhout is evenwel trekker in dit dossier en 
laat de realisatie afhangen van het rond punt in Zwaneven. Arendonk kan dit dossier niet alleen 
realiseren. Het betreft een module 13 dossier. 
 
*Gunther Hendrickx doet opmerken dat de financiële schulden stijgen tot 115% tegen het einde van 
deze legislatuur. Hij pleit voor voorzichtigheid. 
 
Schepen Luc Bouwen doet vooreerst opmerken dat rekening dient te worden gehouden met de 
gewijzigde informatie zoals toegelicht tijdens de raadscommissie financiën. De schuldenlast wordt 
afgebouwd. Het is, gelet op de huidige conjunctuur, geen blamage om een lening aan te gaan.  
 
* Gunther Hendrickx vraagt waarom "bokes in ‘t onkrooid " in het kader van 
jeugdwerkondersteuning werd stopgezet. 
 
Schepen Joke Segers antwoordt dat dit gebeurd is in samenspraak met de school en “’t onkrooid”. 
Aanvankelijk kampte de school met een huisvestingsprobleem. 
De leerlingen beschikken thans over een eigen refter. 
 
*Gunther Hendrickx vraagt of het niet de bedoeling is om 5000 EUR te voorzien voor biodiversiteit en 
natuurontwikkeling en daarenboven 5000 EUR voor de aankoop van natuurgebieden.  
 
De burgemeester antwoordt dat er 2500 EUR voorzien is voor biodiversiteit en natuurontwikkeling 
en 2500 EUR voor aankoop van natuurgebieden. Dat is zo ook besproken in de milieuraad. 
 
Gunther Hendrickx doet opmerken alsof het lijkt dat er een aantal subsidies i.v.m. de jeugdwerking 
geschrapt zijn. 
 
Schepen Joke Segers antwoordt dat er dient geapporteerd te worden per beleidsveld. 



Versie dd. 9/02/2016 16:05 

Alle subsidies voor jeugdwerking werden ondergebracht in één post teneinde gemakkelijker te 
kunnen schuiven met de budgetten. 
  
*Johan Wijnen doet opmerken dat de toelage voor het asielcentrum, ondanks de grotere instroom, 
ongewijzigd is. 

Schepen Luc  Bouwen antwoordt dat die bedragen telkens met een jaar achterstand berekend 
worden. Er is geen detail van de berekening bekend.  
 
De burgemeester vult aan dat er vooral de laatste maanden een stijging is. Er kan verwacht worden 
dat het bedrag ook zal stijgen. 
 
Marinus Van Rooij vraagt of er een maximumcapaciteit is van het asielcentrum.  
 
De burgemeester antwoordt dat hij daar zeer weinig vat op heeft. 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 zoals tot op heden gewijzigd; 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 2 augustus 1990 houdende het algemeen reglement op de 
gemeentelijke comptabiliteit zoals tot op heden gewijzigd; 
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de 
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van 25/06/2010 zoals 
tot op heden gewijzigd; 
Gelet op het Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften 
van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de 
provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van 01/10/2010 zoals tot op heden 
gewijzigd; 
Gelet op de Omzendbrief BB 2013/4 betreffende de strategische meerjarenplanning (meerjarenplan 
2014-2019) en budgettering (budget 2016) volgens de beleids- en beheerscyclus van 22/03/2013 
zoals tot op heden gewijzigd ; 
Gelet op de Omzendbrief BB 2013/7 betreffende "Digitale rapportering over de beleids- en 
beheerscyclus" van 06/09/2013 zoals tot op heden gewijzigd; 
Gelet op de Omzendbrief BB 2013/8 betreffende de veralgemeende invoering van de beleids- en 
beheerscyclus van 18/10/2013 zoals tot op heden gewijzigd; 
Gelet op de Omzendbrief BB 2014/4 betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen 2014-2019 
en de budgetten 2016; 
Gelet op de gemeenteraad van 25 juni 2012 waarin de beleidsdomeinen werden vastgesteld: 
Gelet op het positief advies van het managementteam op het gezamenlijk overleg met het College 
van burgemeester en schepenen van donderdag 29 oktober, donderdag 5 november, donderdag 12 
november en woensdag 18 november; 
BESLUIT : met 18 stemmen voor (N-VA, CD&V, SP.a) en 4 onthoudingen (A+, Vl. Belang) 
Artikel 1 :  De gemeenteraad neemt kennis van de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 

en keurt deze goed. 
Artikel 2 : Een afschrift van deze beslissing wordt met de vereiste documenten aan de hogere 

overheid overgemaakt.  
 
14. Goedkeuring Budget 2016 
*Peter Noben doet opmerken dat twee leden van zijn fractie niet in de gelegenheid waren de 
raadscommissie financiën bij te wonen omwille van het gekozen tijdstip, bepaaldelijk 19.00 u. 
 
Hij pleit ervoor dat volgend jaar de commissievergadering kan doorgaan om 20.00 uur in plaats van 
19.00 uur. 
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De gemeentesecretaris antwoordt dat aan dit verzoek zal worden voldaan. 
 
*Leo Laurijssen vraagt wat de plannen zijn met betrekking tot het “witte huis”, gelegen Vrijheid 13.  
 
De burgemeester verwijst naar het feit dat in het “witte huis” het vredegerecht zou ondergebracht 
worden. De regie der gebouwen zou het “witte huis” aankopen en de verbouwingswerken op zich 
nemen. En dat is terug te vinden in de begroting.  
 
Schepen Luc Bouwen vult aan dat er € 2500 voorzien is voor instandhoudingswerken.  
Hij verwijst naar de “potpourri 1, 2 en 3”. Het vredegerecht van Arendonk is niet prioritair aan de 
orde omdat het vredegerecht al gehuisvest is. Voorlopig is dit het voorstel vanuit de regie der 
gebouwen. Het is onduidelijk of dit ook uiteindelijk door FOD  justitie zal gehonoreerd worden. 
 
*Gunter Hendrickx vraagt waarom een bedrag van 300.000 EUR ingeschreven werd in de 
investeringsplanning voor de verkoop van het gebouw. 
 
De burgemeester antwoordt dat het bedrag slaat op de overnameprijs van de regie der gebouwen. 
 
Gunther Hendrickx vraagt of dat op die manier kan. Dat was toch een legaat. Hij vraagt of de 
gemeente geen eigenaar moet blijven. 
 
Schepen Luc Bouwen antwoordt dat dat werd nagekeken. Dat is niet het probleem. Wat wel een 
bezwaar zou kunnen zijn, is de stedenbouwkundige inkleuring, bepaaldelijk blauw, omwille van de 
publieke dienstverlening. 
 
*Marinus Van Rooij verwijst naar het restauratiedossier. In de budgettering wordt klaarblijkelijk 
enkel rekening gehouden met het saldo. Dat is niet zo bij andere investeringen. Hij vraagt wat 
daarvoor de reden is.  
 
 
De burgemeester antwoordt dat daarvoor geen bijzondere reden is.  
 
Marinus van Rooy vraagt om ook dat project te budgetteren op dezelfde wijze als de andere 
projecten gebudgetteerd worden. 
 
*Marinus van Rooy heeft een vraag bij de budgettering van de samenvoeging van de scholen Sint 
Jan, bepaaldelijk bij de bedragen voorzien voor 2018 en 2019. 
 
De burgemeester stelt dat in 2010 een dossier werd ingediend bij AGION voor een bepaald budget. 
Zaken waaromtrent zekerheid bestaat, zijn opgenomen in de meerjarenplanning, met name het 
grote verbouwingsproject van de Kerkstraat. De budgetten die ter beschikking komen vanaf 2017 
kunnen mogelijks op een andere wijze ingezet worden. Vandaar dat een studiebureau nu bezig is 
met de opmaak van een masterplan. 
 
Marinus van Rooy vraagt of het dossier in stappen gaat verlopen. 
 
De burgemeester antwoordt dat dat inderdaad niet anders kan. 
 
Marinus van Rooy vraagt wat de eerste concrete stap zal zijn. 
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De burgemeester antwoordt dat het studiebureau, gelast met de opmaak van een masterplan, de 
verschillende mogelijke scenario's in kaart moet brengen. 
 
Schepen An Hermans vult aan dat het ramingen betreft op basis van het eerder ingediende renovatie 
dossier. Volgens VVSG komt dit dossier - bij ongewijzigd beleid - in aanmerking voor 2017. VVSG 
heeft ook bevestigd dat het oorspronkelijk ingediend dossier inhoudelijk mag gewijzigd worden naar 
bv. twee scholen op één site. Het masterplan kan verwacht worden tegen april 2016. Op basis van 
het masterplan zal dan beslist worden welke stappen er dienen gezet te worden in dit dossier. 
 
* Benny Maes vraagt naar de stand van zaken aangaande de grondverwerving in het dossier 
Biesputten. 
 
De burgemeester antwoordt dat alle gronden minnelijk zullen kunnen verworven worden. 
 
* Benny Maes vraagt naar de planning van Aquafin, en meer bepaald wat betreft de Broekstraat. 
 
Schepen Luc Bouwen antwoordt dat de Broekstraat de hoogste prioriteit heeft in de planning van 
Aquafin. Ofwel krijgen we subsidies, ofwel moeten we overwegen om dan met eigen middelen te 
betalen. Ten vroegste in het tweede kwartaal van 2016 zal geweten zijn of VMM die prioritering volgt 
en de subsidiëring toekent. Desondanks is aan Aquafin de opdracht gegeven tot aanstelling van een 
studiebureau, met het oog op de opmaak van een voorontwerp. 
 
 

* Johan Wijnen vraagt of er nog een beperkte wijziging mogelijk is in de geplande wegen- en 

rioleringswerken in de Brulen. 

 
Schepen Luc Bouwen antwoordt dat het ontwerp klaar is voor uitvoering in het voorjaar van 2016. 
Als dat thans nog gewijzigd zou worden, zal dat gepaard gaan met vertraging. 
 
*Gunther Hendrickx verwijst naar de ontdubbeling van het fietspad richting Retie dat voorzien wordt 
in 2019-2020 en het fietspad richting Oud -Turnhout voorzien in 2018 - 2019. Hij vraagt waarom de 
timing van deze projecten naar achteren wordt verschoven.  
Hij herinnert eraan dat het de bedoeling was om fietspaden te realiseren in “de vier windrichtingen”. 
 
De burgemeester antwoordt dat de projecten niet naar achteren worden geschoven. 
Voor het fietspad naar Retie is een studiebureau aangesteld. De onteigeningen worden opgestart. 
Wat het fietspad naar Oud-Turnhout betreft, dient vastgesteld dat dit dossier voor het college van 
Oud-Turnhout klaarblijkelijk geen prioriteit is.  
Voor ons college is dit wel een prioritair dossier. Oud-Turnhout is evenwel trekker in dit dossier en 
laat de realisatie afhangen van het rond punt in Zwaneven. Arendonk kan dit dossier niet alleen 
realiseren. Het betreft een module 13 dossier. 
 
*Gunther Hendrickx doet opmerken dat de financiële schulden stijgen tot 115% tegen het einde van 
deze legislatuur. Hij pleit voor voorzichtigheid. 
 
Schepen Luc Bouwen doet vooreerst opmerken dat rekening dient te worden gehouden met de 
gewijzigde informatie zoals toegelicht tijdens de raadscommissie financiën. De schuldenlast wordt 
afgebouwd. Het is, gelet op de huidige conjunctuur, geen blamage om een lening aan te gaan.  
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* Gunther Hendrickx vraagt waarom "bokes in ‘t onkrooid " in het kader van 
jeugdwerkondersteuning werd stopgezet. 
 
Schepen Joke Segers antwoordt dat dit gebeurd is in samenspraak met de school en “’t onkrooid”. 
Aanvankelijk kampte de school met een huisvestingsprobleem. 
De leerlingen beschikken thans over een eigen refter. 
 
*Gunther Hendrickx vraagt of het niet de bedoeling is om 5000 EUR te voorzien voor biodiversiteit en 
natuurontwikkeling en daarenboven 5000 EUR voor de aankoop van natuurgebieden.  
 
De burgemeester antwoordt dat er 2500 EUR voorzien is voor biodiversiteit en natuurontwikkeling 
en 2500 EUR voor aankoop van natuurgebieden. Dat is zo ook besproken in de milieuraad. 
 
Gunther Hendrickx doet opmerken alsof het lijkt dat er een aantal subsidies i.v.m. de jeugdwerking 
geschrapt zijn. 
 
Schepen Joke Segers antwoordt dat er dient geapporteerd te worden per beleidsveld. 
Alle subsidies voor jeugdwerking werden ondergebracht in één post teneinde gemakkelijker te 
kunnen schuiven met de budgetten. 
  
*Johan Wijnen doet opmerken dat de toelage voor het asielcentrum, ondanks de grotere instroom, 
ongewijzigd is. 

Schepen Luc  Bouwen antwoordt dat die bedragen telkens met een jaar achterstand berekend 
worden. Er is geen detail van de berekening bekend.  
 
De burgemeester vult aan dat er vooral de laatste maanden een stijging is. Er kan verwacht worden 
dat het bedrag ook zal stijgen. 
 
Marinus Van Rooij vraagt of er een maximumcapaciteit is van het asielcentrum.  
 
De burgemeester antwoordt dat hij daar zeer weinig vat op heeft. 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 zoals tot op heden gewijzigd; 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 2 augustus 1990 houdende het algemeen reglement op de 
gemeentelijke comptabiliteit zoals tot op heden gewijzigd; 
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de 
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van 25/06/2010 zoals 
tot op heden gewijzigd; 
Gelet op het Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften 
van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de 
provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van 01/10/2010 zoals tot op heden 
gewijzigd; 
Gelet op de Omzendbrief BB 2013/4 betreffende de strategische meerjarenplanning (meerjarenplan 
2014-2019) en budgettering (budget 2016) volgens de beleids- en beheerscyclus van 22/03/2013 
zoals tot op heden gewijzigd ; 
Gelet op de Omzendbrief BB 2013/7 betreffende "Digitale rapportering over de beleids- en 
beheerscyclus" van 06/09/2013 zoals tot op heden gewijzigd; 
Gelet op de Omzendbrief BB 2013/8 betreffende de veralgemeende invoering van de beleids- en 
beheerscyclus van 18/10/2013 zoals tot op heden gewijzigd; 
Gelet op de Omzendbrief BB 2014/4 betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen 2014-2019 
en de budgetten 2016; 
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Gelet op de gemeenteraad van 25 juni 2012 waarin de beleidsdomeinen werden vastgesteld: 
Gelet op het positief advies van het managementteam op het gezamenlijk overleg met het College 
van burgemeester en schepenen van donderdag 29 oktober, donderdag 5 november, donderdag 12 
november en woensdag 18 november; 
BESLUIT : met 18 stemmen voor (N-VA, CD&V, SP.a), 3 onthoudingen (A+) en 1 stem tegen (Vl. 
Belang) 
Artikel 1 :  De gemeenteraad neemt kennis van het budget 2016 en keurt deze goed. 
Artikel 2 : Een afschrift van deze beslissing wordt met de vereiste documenten aan de hogere 

overheid overgemaakt. 
 
15. Akteneming budgetwijziging 2015 ingediend door het kerkbestuur van Sint Jozef Voorheide 
Arendonk 
Gelet op de budgetwijziging 2015 ingediend door het kerkbestuur van Onze Lieve Vrouw Arendonk; 
Overwegende dat geen gemeentelijke toelage gevraagd wordt; 
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de 
erkende erediensten; 
Gelet op BVR van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de 
besturen van de erkende erediensten; 
Gelet op het MB van 27 november 2006 houdende de vaststelling van de desbetreffende modellen; 
Gelet op de desbetreffende artikelen van het gemeentedecreet. 
BESLUIT: met eenparigheid van stemmen 
Art. 1: Akte wordt genomen van de budgetwijziging 2015 ingediend door het kerkbestuur van Sint 
Jozef Voorheide Arendonk.  
Art. 2: Dit besluit aan de gouverneur, het bisdom en het kerkbestuur over te maken. 
 
16. Aanvullende belasting op de personenbelasting 
Overwegende dat de financiële toestand van de gemeente de invoering vergt van alle rendabele 
belastingen; 
Gelet op de artikelen 465 tot en met 470bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen; 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd; 
BESLUIT: met 19 stemmen voor (N-VA, CD&V, SP.a, Vl. Belang) en 3 onthoudingen (A+) 
Art. 1: Voor de aanslagjaren 2016 tot en met 2019 wordt een aanvullende belasting gevestigd ten 
laste van de rijksinwoners die belastbaar zijn in de gemeente op 1 januari van het aanslagjaar. 
Art. 2: De belasting wordt vastgesteld op 7,0% van de overeenkomstig artikel 466 van het Wetboek 
van de inkomstenbelastingen 1992 berekende grondslag voor hetzelfde aanslagjaar. Deze belasting 
wordt gevestigd op basis van het inkomen dat de belastingplichtige heeft verworven in het aan het 
aanslagjaar voorafgaande jaar. 
Art. 3: De vestiging en de inning van de gemeentelijke belasting zullen door het toedoen van het 
bestuur der directe belastingen geschieden, zoals bepaald in artikel 469 van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen. 
Art. 4: Deze verordening wordt naar de toezichthoudende overheid gezonden. 
 
17. Retributie op het innemen van een standplaats op de kermissen 
Benny Maes vraagt of er veel heil te verwachten valt van deze maatregel. 
 
Schepen An Hermans antwoordt dat het de bedoeling is om enerzijds te behouden wat we hebben 
en anderzijds grotere attracties aan te trekken.  
 
De burgemeester vult aan dat het vooral de "septemberkermis" is die klaarblijkelijk minder attractief 
wordt bevonden. De andere kermissen floreren wel. 
 
Gunther Hendrickx vraagt of deze maatregel doorslaggevend zal zijn en wat het zal opbrengen. 
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De burgemeester antwoordt dat alle beetjes helpen en dat de inkomsten op dit vlak niet het 
belangrijkste zijn. 
 
Gelet op het retributiereglement op het innemen van een standplaats op de kermissen, goedgekeurd 
in zitting van de gemeenteraad van 18.11.2013; 
Gelet op de grondwet; 
Gelet op het gemeentedecreet; 
Gelet op de wet van 25.06.1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en 
kermisactiviteiten, zoals tot op heden gewijzigd; 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 24.09.2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van 
kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie, zoals tot op heden gewijzigd; 
Gelet op het Uniform Gemeentelijk Politiereglement – afzonderlijk deel B: Arendonk – Reglement 
m.b.t. kermisactiviteiten op de openbare kermissen; 
Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 
BESLUIT: met eenparigheid van stemmen 
Artikel 1: Met ingang van 01.01.2016 en voor een termijn eindigend op 31.12.2019 wordt een 
retributie gevestigd op het innemen van een standplaats op de kermissen. 
Artikel 2: De retributie is verschuldigd door de gebruiker van het openbaar domein. 
Artikel 3: De retributie wordt vastgesteld op 0,70 EUR per m2 per kermis, met een minimum van 
12,50 EUR per kermis en een maximum van 75,00 EUR per kermis.  
De opmeting van de oppervlakte gebeurt door de daartoe aangestelde gemeentebeambte. 
Artikel 4: De retributie moet vooraf betaald worden. 
Artikel 5: Het retributiereglement op het innemen van een standplaats op de kermissen, 
goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 18.11.2013, wordt met ingang van 01.01.2016 
opgeheven. 
Artikel 6: Dit besluit wordt aan de hogere overheid toegezonden. 
 
18. Retributie op het innemen van een standplaats op de openbare markt 
Gelet op het retributiereglement op het innemen van een standplaats op de openbare markt, 
goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 18.11.2013; 
Gelet op de grondwet; 
Gelet op het gemeentedecreet; 
Gelet op de wet van 25.06.1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en 
kermisactiviteiten, zoals tot op heden gewijzigd; 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 24.09.2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van 
ambulante activiteiten, zoals tot op heden gewijzigd; 
Gelet op het Uniform Gemeentelijk Politiereglement – afzonderlijk deel B: Arendonk – Reglement 
m.b.t. ambulante activiteiten op de openbare markten en het openbaar domein; 
Overwegende dat de retributie best niet meer contant ter plaatse betaald wordt; 
Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 
BESLUIT: met eenparigheid van stemmen 
Artikel 1: Met ingang van 01.01.2016 en voor een termijn eindigend op 31.12.2019 wordt een 
retributie gevestigd op het innemen van een standplaats op de maandelijkse markt. 
Artikel 2: De retributie is verschuldigd door de gebruiker van het openbaar domein. 
Artikel 3: De retributie wordt vastgesteld als volgt: 
- voor standplaatsen toegewezen per abonnement: 0,70 EUR per strekkende meter of begonnen 

strekkende meter, waarbij per plaats minimum 6 meter wordt aangerekend; 
- voor losse standplaatsen: 2,10 EUR per schijf van 3 strekkende meters of begonnen schijf van 3 

strekkende meters, waarbij per plaats minimum 2 schijven van 3 meter worden aangerekend;  
De opmeting van de ingenomen strekkende meters gebeurt door de daartoe aangestelde 
gemeentebeambte. 
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Artikel 4: De retributie voor standplaatsen toegewezen per abonnement moet vooraf betaald 
worden na ontvangst van een factuur verstuurd door het gemeentebestuur vóór de uiterste 
betaaldatum hierop vermeld. Men heeft de keuze tussen betaling voor een volledig jaar of voor een 
half jaar. Bij wijze van financiële tegemoetkoming aan de abonnementhouders die voor een volledig 
jaar betalen, worden slechts 10 maanden aangerekend.  
Artikel 5: De retributie voor losse standplaatsen moet vooraf betaald worden door de aankoop van 
beurtenkaarten. 
Artikel 6: Het retributiereglement op het innemen van een standplaats op de openbare markt, 
goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 18.11.2013, wordt met ingang van 01.01.2016 
opgeheven. 
Artikel 7: Dit besluit wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. 
 
19. beslissing inzake de goedkeuring van het addendum aan de transportovereenkomst n.a.v. het 
decreet dd. ontwerp van decreet ingediend bij het Vlaams parlement op 30.10.2015  tot wijziging 
van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van oppervlaktewateren tegen verontreiniging 
en het decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending, wat 
betreft de aanpassing van de aanrekening van de kosten voor publieke drinkwatervoorziening en 
de kosten voor gemeentelijke en bovengemeentelijke sanering 
Gunther Hendrickx vraag wat de impact is voor de burgers van Arendonk en de Arendonkse 
bedrijven. 
 
Schepen Luc Bouwen antwoordt dat het ontwerpdecreet intussen een decreet is geworden door de 
goedkeuring ervan, maar nog niet gepubliceerd werd. 
 
De factor, toe te passen op het bovengemeentelijk tarief, is zo berekend (0,709 ) dat dit opnieuw, net 
als vroeger, resulteert in een basistarief van 0,66 EUR per kubieke meter voor huishoudelijk gebruik. 
 
De impact op de factuur zal verschillend zijn naargelang het soort gebruiker. De bedoeling van het 
waterdecreet is rationeel om te gaan met het drinkwater. Zij die veel water verbruiken, zullen 
gepenaliseerd worden. 
 
Daarnaast is er ook nog het vlakke tarief voor een niet - huishoudelijk aansluitingspunt, bijvoorbeeld 
een handelszaak of een landbouwonderneming. Dat vlakke tarief zal 0,7478 EUR per kubieke meter 
zijn. 
 
 
Daarnaast is er ook nog een vast recht, met name een gemeentelijk tarief  van 30 EUR per 
aansluitingspunt en een bovengemeentelijk tarief van 20 EUR. Bovendien zijn er dan ook nog 
kortingen van 10  EUR per gezinslid op dat vast recht. 
Ter compensatie van het een en ander zal PIDPA het “blote” watertarief lichtjes gaan verlagen. 
 
Koen Geukens vult aan dat hij beschikt over een aantal simulaties waaruit blijkt dat bij normaal 
gebruik de burger 10% minder zou kunnen betalen en bij groot verbruik, bijvoorbeeld bij het vullen 
van een zwembad en het wassen van de auto met water van PIDPA,  de factuur zal stijgen met 15-
20%  
 
Op verzoek van Johan Wijnen zullen deze simulaties aar alle raadsleden verzonden worden. 
 
Gunther Hendrickx stelt dat het dossier op een drafje dient beslist worden. Hij vindt het geen 
correcte manier van werken.  
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Schepen Luc Bouwen antwoordt dat hij ook op alle mogelijke manieren via alle mogelijke kanalen 
geprotesteerd heeft. Het zal veel minder doorzichtig zijn voor de burger en er zullen veel meer 
gedifferentieerde tarieven zijn naargelang de samenstelling van het gezin. Er is evenwel geen 
alternatief dan dit dossier thans goed te keuren, zoniet is er in 2016 geen saneringsbijdrage. 
 
De gemeenteraad; 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid de artikelen 2, 42 en 43 betreffende 
de bevoegdheden van de gemeenteraad evenals artikel 101; 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen; 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald de artikels 248 tot en met 264 
betreffende het bestuurlijk toezicht; 
Gelet op het Decreet Water Menselijke Aanwending van 24 mei 2002 waarin onder andere de 
modaliteiten aangaande de aanrekening van de gemeentelijke saneringsbijdrage en gemeentelijke 
saneringsvergoeding werden vastgelegd (verder DWMA); 
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering dd. 13 december 2002 houdende reglementering 
inzake kwaliteit en levering van water, bestemd voor menselijke consumptie; 
Gelet op de overeenkomst ter uitvoering van de gemeentelijke saneringsverplichting 
(transportovereenkomst) dd. 12 december 2005, gesloten tussen de gemeente en Pidpa in uitvoering 
van de bepalingen van het DWMA; 
Gelet op het ontwerp van decreet ingediend bij het Vlaams parlement op 30.10.2015 tot wijziging van 
de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van oppervlaktewateren tegen verontreiniging en het 
decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending, wat betreft de 
aanpassing van de aanrekening van de kosten voor publieke drinkwatervoorziening en de kosten 
voor gemeentelijke en bovengemeentelijke sanering; 
Gelet op het principieel besluit van de Vlaamse Regering dd. 30.10.2015 houdende tariefregulering 
van de integrale drinkwaterfactuur; 
Overwegende dat de wijzigingen ingevolge voormeld ontwerp van decreet ingediend bij het Vlaams 
parlement op 30.10.2015 en besluit van 14 december 2015 op gemeentelijk niveau in grote lijnen als 
volgt kunnen worden samengevat: 
1. er zal naast de variabele prijs van de gemeentelijke saneringskost ook een vaste component  

('het vastrecht') worden ingevoerd die op het gemeentelijke niveau decretaal wordt vastgelegd 
op 30 euro per wooneenheid verminderd met 6 euro per gedomicilieerde; 

2. voor de klant-kleinverbruiker waarvan het onroerend goed één of meerdere wooneenheden 
heeft, wordt, om de variabele prijs van de gemeentelijke saneringskost te bepalen, een 
progressieve tariefstructuur toegepast met twee tariefschijven  
(een laag en een hoog tarief), waarbij het hoog tarief gelijk is aan twee keer het laag tarief; 

3. voor de kleinverbuiker waarvan het onroerend goed geen wooneenheden heeft, wordt, om de 
variabele prijs van de gemeentelijke saneringskost te bepalen, een vlakke tariefstructuur 
toegepast; 

4. er kan om economische, ecologische en sociale redenen, een beperking op de 
bijdragen/vergoedingen in de opgelegde (gemeentelijke) saneringskost worden toegekend; 

5. de sociale correctie werd decretaal vastgelegd op een vrijstelling van 80% op de integrale 
drinkwaterfactuur (en dus ook op de gemeentelijke saneringsbijdrage). 

Overwegende dat de " beperking om economische redenen" toegekend kan worden om de 
competitiviteit van de bedrijven te garanderen en dat deze bestaat uit de toekenning van een 
degressief tarief (op de variabele prijs van de gemeentelijke saneringsbijdrage) op de hierna 
gespecifieerde schijven, waarbij tarief 1 gelijk is aan het standaardtarief en op de tarieven 2 en 3 een 
kortingspercentage kan worden toegekend:  
- Tariefschijf 1: tussen 0 - 6.000 m³ geloosd volume 
- Tariefschijf 2: > 6.000 m³ - 60.000 m³ geloosd volume 
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- Tariefschijf 3: > 60.000 m³  geloosd volume 
 Overwegende dat indien er zich op het grondgebied van de gemeente bedrijven bevinden die een 
hoge saneringskost hebben, de gemeente in zeker mate tegemoet zou kunnen komen door het 
toekennen van een korting waarvan het kortingspercentage jaarlijks kan worden vastgesteld en 
herbekeken, analoog aan de vaststelling van de gemeentelijke saneringsbijdrage/vergoeding; 
Overwegende dat deze wijzigingen een invloed zullen hebben op de aanrekening en de berekening 
van de inkomsten uit saneringsbijdragen/vergoedingen die de gemeente in de toekomst zal 
ontvangen; 
Gelet op de nieuwe artikelen 16quater, artikel 16quater/1 en artikel 16quater/3 van het DWMA op 
basis waarvan de gemeentelijke tarieven voor de berekening van de variabele prijs van de bijdrage 
en vergoeding, en de economische beperkingen deel moeten uitmaken van de overeenkomst die 
tussen Pidpa en de gemeente wordt gesloten in uitvoering van de gemeentelijke 
saneringsverplichting (transportovereenkomst); 
Overwegende dat de gewijzigde regelgeving in verband met de aanrekening en berekening van de 
kosten voor gemeentelijke sanering tot gevolg heeft dat de bepalingen in voormelde 
transportovereenkomst, die betrekking hebben op de tarieven voor de gemeentelijke sanering, 
moeten worden aangepast; 
Gelet op het ontwerp van addendum waarin de wijzigingen ten gevolge van voormelde regelgeving 
werden opgenomen zodat de aanrekening van de tarieven op een juridisch correcte wijze kan blijven 
plaatsvinden; 
Overwegende dat de overige bepalingen van de transportovereenkomst ongewijzigd kunnen blijven; 
Overwegende dat de werkwijze waarbij de gemeente het tarief, en heden ook de korting, jaarlijks 
kan bepalen ongewijzigd blijft; 
Onder voorbehoud van de definitieve goedkeuring van het ontwerp van decreet ingediend bij het 
Vlaams Parlement op 30.10.2015 tot wijziging van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van 
oppervlaktewateren tegen verontreiniging en het decreet van 24 mei 2002 betreffende water 
bestemd voor menselijke aanwending, wat betreft de aanpassing van de aanrekening van de kosten 
voor publieke drinkwatervoorziening en de kosten voor gemeentelijke en bovengemeentelijke 
sanering en van het definitief besluit van de Vlaamse Regering dd. 30.10.2015 houdende 
tariefregulering van de integrale drinkwaterfactuur; 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
BESLUIT: met 14 stemmen voor (N-VA, CD&V) en 8 onthoudingen (SP.a, A+ en Vl. Belang) 
Art. 1: De gemeenteraad neemt kennis van de toegelichte wijzigingen van het DWMA en het besluit 
van de Vlaamse Regering dd. 13 december 2002. 
Art. 2: Het ontwerp van addendum aan de transportovereenkomst, met daarin opgenomen de aan 
het ontwerp van decreet ingediend bij het Vlaams parlement op 30.10.2015 aangepaste bepalingen 
aangaande de modaliteiten met betrekking tot de aanrekening van de kosten voor gemeentelijke 
sanering en de modaliteiten met betrekking tot de korting op de gemeentelijke saneringsbijdrage 
voor bedrijven, wordt goedgekeurd. 
Art. 3: De burgemeester en de gemeentesecretaris worden gemachtigd om het addendum en een 
eventuele latere gecoördineerde versie van de transportovereenkomst, te ondertekenen. 
Art. 4: Een uittreksel van deze beslissing wordt bezorgd aan Pidpa o.v., Desguinlei 246, 2018 
Antwerpen.  
 
20. Addendum aan de transportovereenkomst gesloten tussen Pidpa en de gemeente  
Gunther Hendrickx vraag wat de impact is voor de burgers van Arendonk en de Arendonkse 
bedrijven. 
 
Schepen Luc Bouwen antwoordt dat het ontwerpdecreet intussen een decreet is geworden door de 
goedkeuring ervan, maar nog niet gepubliceerd werd. 
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De factor, toe te passen op het bovengemeentelijk tarief, is zo berekend (0,709 ) dat dit opnieuw, net 
als vroeger, resulteert in een basistarief van 0,66 EUR per kubieke meter voor huishoudelijk gebruik. 
 
De impact op de factuur zal verschillend zijn naargelang het soort gebruiker. De bedoeling van het 
waterdecreet is rationeel om te gaan met het drinkwater. Zij die veel water verbruiken, zullen 
gepenaliseerd worden. 
 
Daarnaast is er ook nog het vlakke tarief voor een niet - huishoudelijk aansluitingspunt, bijvoorbeeld 
een handelszaak of een landbouwonderneming. Dat vlakke tarief zal 0,7478 EUR per kubieke meter 
zijn. 
 
 
Daarnaast is er ook nog een vast recht, met name een gemeentelijk tarief  van 30 EUR per 
aansluitingspunt en een bovengemeentelijk tarief van 20 EUR. Bovendien zijn er dan ook nog 
kortingen van 10  EUR per gezinslid op dat vast recht. 
Ter compensatie van het een en ander zal PIDPA het “blote” watertarief lichtjes gaan verlagen. 
 
Koen Geukens vult aan dat hij beschikt over een aantal simulaties waaruit blijkt dat bij normaal 
gebruik de burger 10% minder zou kunnen betalen en bij groot verbruik, bijvoorbeeld bij het vullen 
van een zwembad en het wassen van de auto met water van PIDPA,  de factuur zal stijgen met 15-
20%  
 
Op verzoek van Johan Wijnen zullen deze simulaties aar alle raadsleden verzonden worden. 
 
Gunther Hendrickx stelt dat het dossier op een drafje dient beslist worden. Hij vindt het geen 
correcte manier van werken.  
 
Schepen Luc Bouwen antwoordt dat hij ook op alle mogelijke manieren via alle mogelijke kanalen 
geprotesteerd heeft. Het zal veel minder doorzichtig zijn voor de burger en er zullen veel meer 
gedifferentieerde tarieven zijn naargelang de samenstelling van het gezin. Er is evenwel geen 
alternatief dan dit dossier thans goed te keuren, zoniet is er in 2016 geen saneringsbijdrage. 
 
Inleiding 
Bij beslissing van 12 december 2005 heeft de gemeenteraad zijn goedkeuring gehecht aan de 
transportovereenkomst tussen de gemeente en Pidpa.  
Deze overeenkomst werd afgesloten in uitvoering van artikel 6bis §3 van het decreet van 24 mei 
2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending (verder decreet van 24 mei 2002). Dit 
decreet wordt gewijzigd door het ontwerp van decreet ingediend bij het Vlaams parlement op 
30.10.2015 tot wijziging van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van oppervlaktewateren 
tegen verontreiniging en het decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke 
aanwending, wat betreft de aanpassing van de aanrekening van de kosten voor publieke 
drinkwatervoorziening en de kosten voor gemeentelijke en bovengemeentelijke sanering. 
De decretale wijzigingen hebben betrekking op enkele bepalingen opgenomen in de 
transportovereenkomst. Deze laatste moet bijgevolg op enkele punten gewijzigd/aangevuld worden 
rekening houdend met de wijzigingen uit het ontwerp van decreet ingediend bij het Vlaams 
parlement op 30.10.2015.  
Doorheen de gehele overeenkomst worden de termen BOT en VEW vervangen door de benamingen 
gemeentelijke saneringsbijdrage (GSB) en gemeentelijke saneringsvergoeding (GSV). 
Aanhef – memorie van toelichting 
Het elfde lid en het twaalfde lid van de aanhef worden vervangen door hetgeen volgt: 
Overwegende dat de gemeente en Pidpa overeenkomen dat Pidpa aan haar abonnees een bijdrage 
voor de gemeentelijke sanering (gemeentelijke saneringsbijdrage - GSB) van het afvalwater afkomstig 



Versie dd. 9/02/2016 16:05 

uit het door Pidpa aan haar abonnees geleverde water naar de in overleg met de bevoegde overheid 
aangeduide plaats (bv. Collectoren en / of zuiveringsinstallaties voor wat huishoudelijk afvalwater 
betreft, oppervlaktewater voor wat hemelwater betreft,…) en het desgevallend zuiveren aanrekent 
conform de bepalingen van artikel 16bis, artikel 16ter, §§ 2 en 3, en artikel 16quater/2, §4 van het 
decreet van 24 mei 2002, (respectievelijk vervangen door de  artikelen 8 en 9 en ingevoegd door 
artikel 14 van het ontwerp van decreet ingediend bij het Vlaams parlement op 30.10.2015). Dat deze 
bijdrage bestaat uit een vastrecht (niet voor de grootverbruikers) en een variabele prijs, waarbij het 
tarief van het vastrecht decretaal vastligt zodat enkel de bepaling van de variabele prijs voorwerp is 
van deze overeenkomst. 
 Overwegende dat de gemeente, overeenkomstig artikel 16quater/1 en artikel 16quater/2, §4 van 
het decreet van 24 mei 2002 (ingevoegd door respectievelijk artikel 12 en artikel 14 van het ontwerp 
van decreet ingediend bij het Vlaams parlement op 30.10.2015), Pidpa tevens machtigt aan de eigen 
waterwinners op het grondgebied van de gemeente een vergoeding aan te rekenen (gemeentelijke 
saneringsvergoeding – GSV)  als bijdrage in de kosten voor de gemeentelijke sanering van het uit 
eigen waterwinning afkomstig afvalwater dat naar de in overleg met de bevoegde overheid 
aangeduide plaats (bv. Collectoren en/of zuiveringsinstallaties voor wat huishoudelijk afvalwater 
betreft, oppervlaktewater voor wat hemelwater betreft,…) wordt getransporteerd, en desgevallend 
wordt gezuiverd . Dat deze vergoeding bestaat uit een vastrecht (niet voor de grootverbruikers) en 
een variabele prijs, waarbij het tarief van het vastrecht decretaal vastligt zodat enkel de bepaling van 
de variabele prijs voorwerp is van deze overeenkomst. 
 
Er wordt een nieuw dertiende lid ingevoegd dat luidt als volgt: 
Overwegende dat de gemeente, overeenkomstig artikel 16bis, §3, artikel 16quater/1, §1 en artikel 
16quater/2, §5 van het decreet van 24 mei 2002 (respectievelijk vervangen door artikel 8 en 
ingevoegd door artikel 12 en artikel 14 van het ontwerp van decreet ingediend bij het Vlaams 
parlement op 30.10.2015), Pidpa kan machtigen om economische, ecologische en sociale beperkingen 
op te leggen aan de GSB of GSV; en dat deze beperkingen overeenkomstig artikel 16quater/1, §3 en 
artikel 16quater/3 (respectievelijk ingevoegd door artikel 12 en artikel 15 van het ontwerp van 
decreet ingediend bij het Vlaams parlement op 30.10.2015) moeten worden opgenomen in 
onderhavige overeenkomst.  
BESLUIT: met 14 stemmen voor (N-VA, CD&V) en 8 onthoudingen (SP.a, A+ en Vl. Belang) 
Artikel 1. Definities  
Volgende benamingen, worden uit de overeenkomst geschrapt en vervangen: 

 BOT wordt vervangen door GSB, voluit geschreven de gemeentelijke saneringsbijdrage: een 
bijdrage conform de bepalingen van artikel 16bis, artikel 16ter, §§ 2 en 3, en artikel 16quater/2, 
§4 van het decreet van 24 mei 2002 (respectievelijk vervangen door de  artikelen 8 en 9 en 
ingevoegd door artikel 14 van het ontwerp van decreet ingediend bij het Vlaams parlement op 
30.10.2015), voor de gemeentelijke sanering van het afvalwater afkomstig uit het door Pidpa 
aan haar abonnees geleverde water naar de in overleg met de bevoegde overheid aangeduide 
plaats (bv. Collectoren en / of zuiveringsinstallaties voor wat huishoudelijk afvalwater betreft, 
oppervlaktewater voor wat hemelwater betreft,…) en het desgevallend zuiveren; die Pidpa kan 
aanrekenen aan haar abonnees, uitgedrukt als een tarief per m³, zoals bepaald in artikel 3.1. van 
deze overeenkomst. 

 VEW wordt vervangen door GSV, voluit geschreven de gemeentelijke saneringsvergoeding: een  
bijdrage conform de bepalingen van artikel 16quater/1 en artikel 16quater/2, §4 van het decreet 
van 24 mei 2002 (ingevoegd door respectievelijk artikel 12 en artikel 14 van het ontwerp van 
decreet ingediend bij het Vlaams parlement op 30.10.2015)  in de kosten voor de gemeentelijke 
sanering van het uit eigen waterwinning afkomstig afvalwater dat naar de in overleg met de 
bevoegde overheid aangeduide plaats (bv. Collectoren en/of zuiveringsinstallaties voor wat 
huishoudelijk afvalwater betreft, oppervlaktewater voor wat hemelwater betreft,…) wordt 
getransporteerd, en desgevallend wordt gezuiverd; die Pidpa kan aanrekenen aan de eigen 
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waterwinners op het grondgebied van de gemeente, uitgedrukt als een tarief per m³, zoals 
bepaald in artikel 4.1. van deze overeenkomst. 

Volgende definities worden aangepast aan de gewijzigde decreetgeving:  

 DECREET: Decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending, 
zoals gewijzigd door het decreet van 24 december 2004 houdende bepalingen tot begeleiding 
van de begroting 2005, het decreet van 23 december 2005 houdende bepalingen tot begeleiding 
van de begroting 2006, het ontwerp van decreet ingediend bij het Vlaams parlement op 
30.10.2015  houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw en energie en 
het ontwerp van decreet ingediend bij het Vlaams parlement op 30.10.2015  tot wijziging van de 
wet van 26 maart 1971 op de bescherming van oppervlaktewateren tegen verontreiniging en het 
decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending, wat betreft de 
aanpassing van de aanrekening van de kosten voor publieke drinkwatervoorziening en de kosten 
voor gemeentelijke en bovengemeentelijke sanering.   

 OVEREENKOMST: deze overeenkomst met al haar bijlagen en addenda 
Artikel 3. Gemeentelijke saneringsbijdrage (GSB) 
Artikel 3.1 wordt vervangen door hetgeen volgt:   
3.1 Pidpa rekent, conform de bepalingen van artikel 16bis, artikel 16ter, §§ 2 en 3, en artikel 
16quater/2, §4 van het decreet van 24 mei 2002 (respectievelijk vervangen door de  artikelen 8 en 9 
en ingevoegd door artikel 14 van het ontwerp van decreet ingediend bij het Vlaams parlement op 
30.10.2015), aan haar abonnees op het grondgebied van de gemeente een bijdrage aan in de kost 
van de gemeentelijke sanering (GSB) van het afvalwater van abonnees naar de in overleg met de 
bevoegde overheid aangeduide plaats (bv. Collectoren en/of zuiveringsinstallaties voor wat 
huishoudelijk afvalwater betreft, oppervlaktewater voor wat hemelwater betreft,…), en het 
desgevallend opvangen, transporteren naar en zuiveren van voormeld afvalwater in een KWZI. 
De GSB bestaat voor wat betreft de kleinverbruiker uit een vastrecht en een variabele prijs. Voor de 
grootverbruiker wordt enkel een variabele prijs aangerekend.   
De variabele prijs wordt op navolgende wijze berekend per m³ geleverd drinkwater, exclusief BTW: 
a) Voor de kleinverbruiker met wooneenheid: GSB x het aantal geleverde m³ drinkwater 

ondergebracht in een progressieve tariefstructuur met twee schijven zijnde een laag tarief en een 
hoog tarief;  

b) Voor de kleinverbruiker zonder wooneenheid: GSB x het aantal geleverde m³ drinkwater 
ondergebracht in een vlakke tariefstructuur  

c) Voor de grootverbruiker: GSB x geleverd m³ drinkwater, met die uitzondering dat indien toch een 
groot verschil tussen geleverd en geloosd water kan worden aangetoond op basis van een door 
de economische toezichthouder goedgekeurde waterbalans, kan op basis van de geloosde m³ 
aangerekend worden. De abonnee kan hiertoe te allen tijde een aanvraag indienen, op 
voorwaarde dat hij beschikt over een milieuvergunning zoals bedoeld in het decreet van 28 juni 
1985 én dat hij aantoont dat het reëel geloosd volume minimaal 20% of 500 m³ op jaarbasis 
verschilt van het geleverde volume drinkwater.  

d) Voor de landbouwers wordt vastgesteld dat het grootste deel van het geleverde water niet 
geloosd wordt in de riolering. Op basis daarvan komt het redelijk voor dat dezelfde procentuele 
korting wordt toegestaan, als deze voor de bovengemeentelijke saneringsbijdrage. Deze korting 
steunt op cijfermateriaal afkomstig van de economische toezichthouder.  

Artikel 3.2 wordt vervangen door hetgeen volgt:  
3.2 Aan de abonnees kunnen om economische, ecologische 1 en sociale2 redenen, beperkingen op de 
aan te rekenen GSB worden toegekend en dit overeenkomstig de bepalingen in artikel 16sexies van 
het decreet van 24 mei 2002 (zoals vervangen door artikel 20 van het ontwerp van decreet ingediend 
bij het Vlaams parlement op 30.10.2015). 
 

                                                           
1
 Artikel 16 sexies, §4  

2
 Artikel 16 sexies, §§1 - 3  
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De economische beperkingen, waarvan sprake in het eerste lid, worden toegekend op de variabele 
prijs van de GSB, aan de hand van een degressief tarief in de navolgende tariefschijven waarbij 
tariefschijf 1 gelijk is aan het basistarief en op tariefschijven 2 en 3 een korting kan worden 
toegepast: 

 Tariefschijf 1: 0-6.000 m³ geloosd volume 

 Tariefschijf 2: > 6.000 – 60.000 m³ geloosd volume 

 Tariefschijf 3: > 60.000 m³ geloosd volume 
 
De economische beperkingen zijn niet van toepassing op de categorie landbouwers zoals hoger 
vermeld in artikel 3.1. 
Artikel 3.3 wordt vervangen door hetgeen volgt:  
3.3 Het tarief van de GSB wordt bepaald aan de hand van een factor X keer de bovengemeentelijke 
saneringsbijdrage, waarbij X = een getal tussen 0 en 1,4.  
De economische beperking zoals vermeld in het tweede lid van artikel 3.2, wordt bepaald aan de hand 
van een kortingspercentage op de variabele prijs van het tarief van de GSB binnen de vermelde 
tariefschijven.  
Zowel het tarief van de GSB als dat van de economische beperking worden opgenomen in de bijlage 1 
van deze overeenkomst. 
Artikel 4.  Gemeentelijke saneringsvergoeding (GSV) 
Artikel 4.1 wordt vervangen door hetgeen volgt: 
4.1 Pidpa rekent, conform de bepalingen van artikel 16quater/1 en artikel 16quater/2 van het 
decreet van 24 mei 2002, aan eigen waterwinners op het grondgebied van de gemeente een 
vergoeding (GSV) aan als bijdrage in de kosten voor de gemeentelijke sanering van het afvalwater 
van eigen waterwinners naar de in overleg met de bevoegde overheid aangeduide plaats (bv. 
Collectoren en/of zuiveringsinstallaties voor wat huishoudelijk afvalwater betreft, oppervlaktewater 
voor wat hemelwater betreft,…), en het desgevallend opvangen, transporteren naar en zuiveren in 
een KWZI, van het afvalwater van eigen waterwinners.  
De GSV bestaat voor wat betreft de kleinverbruiker uit een vastrecht en een variabele prijs. Voor de 
grootverbruiker wordt enkel een variabele prijs aangerekend.   
De variabele prijs wordt op navolgende wijze  berekend per m³ geleverd drinkwater, exclusief BTW: 
a) Voor de kleinverbruiker met wooneenheid: GSV x het aantal opgenomen m³ drinkwater 

ondergebracht in een progressieve tariefstructuur met twee schijven zijnde een laag tarief en een 
hoog tarief;  

b) Voor de kleinverbruiker zonder wooneenheid: GSV x het aantal gewonnen m³ drinkwater 
ondergebracht in een vlakke tariefstructuur; 
Voor de grootverbruiker: GSV x gewonnen m³ drinkwater met die uitzondering dat indien toch 
een groot verschil tussen geleverd en geloosd water kan worden aangetoond op basis van een 
door de economische toezichthouder goedgekeurde waterbalans, kan op basis van de geloosde 
m³ aangerekend worden. De abonnee kan hiertoe te allen tijde een aanvraag indienen, op 
voorwaarde dat hij beschikt over een milieuvergunning zoals bedoeld in het decreet van 28 juni 
1985 én dat hij aantoont dat het reëel geloosd volume minimaal 20% of 500 m³ op jaarbasis 
verschilt van het geleverde volume drinkwater. 

c) Voor de landbouwers wordt vastgesteld dat het grootste deel van het geleverde water niet 
geloosd wordt in de riolering. Op basis daarvan komt het redelijk voor dat dezelfde procentuele 
korting wordt toegestaan, als deze voor de bovengemeentelijke saneringsbijdrage. Deze korting 
steunt op cijfermateriaal afkomstig van de economische toezichthouder.  
 

Artikel 4.2 wordt vervangen door hetgeen volgt:  
4.2 Aan de eigen waterwinners kunnen om economische, ecologische3 en sociale4 redenen, 
beperkingen op de aan te rekenen GSV worden toegekend en dit overeenkomstig de bepalingen in 

                                                           
3
 Artikel 16 sexies, §4 



Versie dd. 9/02/2016 16:05 

artikel 16sexies van het decreet van 24 mei 2002 (zoals vervangen door artikel 20 van het ontwerp 
van decreet ingediend bij het Vlaams parlement op 30.10.2015). 
De economische beperkingen, waarvan sprake in het eerste lid, worden toegekend worden toegekend 
op de variabele prijs van de  GSV,  aan de hand  van een degressief tarief in de volgende 
tariefschijven, waarbij tariefschijf 1 gelijk is aan het basistarief en op tariefschijven 2 en 3 een korting 
kan worden toegepast: 

 Tariefschijf 1: 0-6.000 m³ geloosd volume 

 Tariefschijf 2: > 6.000 – 60.000 m³ geloosd volume 

 Tariefschijf 3: > 60.000 m³ geloosd volume  
 
De economische beperkingen zijn niet van toepassing op de categorie landbouwers zoals hoger 
vermeld in artikel 4.1. 
Artikel 4.3 wordt vervangen door hetgeen volgt:  
4.3 Het tarief van de GSV wordt bepaald aan de hand van een factor X keer de bovengemeentelijke 
saneringsbijdrage, waarbij X = een getal tussen 0 en 1,4.  
De economische beperking zoals vermeld in het tweede lid van artikel 3.2, wordt bepaald aan de hand 
van een kortingspercentage op de variabele prijs van het tarief van de GSV binnen de vermelde 
tariefschijven.  
Zowel het tarief van de GSV als dat van de economische beperking worden opgenomen in de bijlage 1 
van deze overeenkomst. 
 
 
21. Beslissing inzake de vaststelling van de gemeentelijke saneringsbijdrage/vergoeding  
(en eventueel de vaststelling van het degressief tarief voor de grootverbruiker ) 
(en eventueel de vaststelling van de bijdrage/vergoeding individuele sanering)  
vanaf 01/01/2016 
Gunther Hendrickx vraag wat de impact is voor de burgers van Arendonk en de Arendonkse 
bedrijven. 
 
Schepen Luc Bouwen antwoordt dat het ontwerpdecreet intussen een decreet is geworden door de 
goedkeuring ervan, maar nog niet gepubliceerd werd. 
 
De factor, toe te passen op het bovengemeentelijk tarief, is zo berekend (0,709 ) dat dit opnieuw, net 
als vroeger, resulteert in een basistarief van 0,66 EUR per kubieke meter voor huishoudelijk gebruik. 
 
De impact op de factuur zal verschillend zijn naargelang het soort gebruiker. De bedoeling van het 
waterdecreet is rationeel om te gaan met het drinkwater. Zij die veel water verbruiken, zullen 
gepenaliseerd worden. 
 
Daarnaast is er ook nog het vlakke tarief voor een niet - huishoudelijk aansluitingspunt, bijvoorbeeld 
een handelszaak of een landbouwonderneming. Dat vlakke tarief zal 0,7478 EUR per kubieke meter 
zijn. 
 
 
Daarnaast is er ook nog een vast recht, met name een gemeentelijk tarief  van 30 EUR per 
aansluitingspunt en een bovengemeentelijk tarief van 20 EUR. Bovendien zijn er dan ook nog 
kortingen van 10  EUR per gezinslid op dat vast recht. 
Ter compensatie van het een en ander zal PIDPA het “blote” watertarief lichtjes gaan verlagen. 
 

                                                                                                                                                                                     
4
 Artikel 16 sexies, §§1 - 3 
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Koen Geukens vult aan dat hij beschikt over een aantal simulaties waaruit blijkt dat bij normaal 
gebruik de burger 10% minder zou kunnen betalen en bij groot verbruik, bijvoorbeeld bij het vullen 
van een zwembad en het wassen van de auto met water van PIDPA,  de factuur zal stijgen met 15-
20%  
 
Op verzoek van Johan Wijnen zullen deze simulaties aar alle raadsleden verzonden worden. 
 
Gunther Hendrickx stelt dat het dossier op een drafje dient beslist worden. Hij vindt het geen 
correcte manier van werken.  
 
Schepen Luc Bouwen antwoordt dat hij ook op alle mogelijke manieren via alle mogelijke kanalen 
geprotesteerd heeft. Het zal veel minder doorzichtig zijn voor de burger en er zullen veel meer 
gedifferentieerde tarieven zijn naargelang de samenstelling van het gezin. Er is evenwel geen 
alternatief dan dit dossier thans goed te keuren, zoniet is er in 2016 geen saneringsbijdrage. 
 
De gemeenteraad; 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid de artikelen 2, 42 en 43 betreffende 
de bevoegdheden van de gemeenteraad evenals artikel 101; 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen; 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald de artikels 248 tot en met 264 
betreffende het bestuurlijk toezicht; 
Gelet op het Decreet Water Menselijke Aanwending van 24 mei 2002 waarin onder andere de 
modaliteiten aangaande de aanrekening van de gemeentelijke saneringsbijdrage en gemeentelijke 
saneringsvergoeding werden vastgelegd (verder DWMA); 
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering dd. 13 december 2002 houdende reglementering 
inzake kwaliteit en levering van water, bestemd voor menselijke consumptie; 
Gelet op de transportovereenkomst dd.12 december 2005, gesloten tussen de gemeente en Pidpa in 
uitvoering van de bepalingen van het DWMA waarin onder meer overeengekomen werd dat Pidpa 
aan haar abonnees of de eigen waterwinners op het grondgebied van de gemeente een bijdrage 
respectievelijk een vergoeding kan aanrekenen voor de sanering van afvalwater afkomstig uit het 
geleverde respectievelijk gewonnen water, naar de in overleg met de bevoegde overheid aangeduide 
plaats en het desgevallend zuiveren ervan; 
Overwegende dat Pidpa de tarieven van de bijdrage/vergoeding vaststelt op basis van de beslissing 
van de gemeente; 
Gelet op het ontwerp van decreet ingediend bij het Vlaams parlement op 30.10.2015 tot wijziging van 
de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van oppervlaktewateren tegen verontreiniging en het 
decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending, wat betreft de 
aanpassing van de aanrekening van de kosten voor publieke drinkwatervoorziening en de kosten 
voor gemeentelijke en bovengemeentelijke sanering; 
Gelet op het principieel besluit van de Vlaamse Regering dd. 30.10.2015 houdende tariefregulering 
van de integrale drinkwaterfactuur; 
Gelet op het goedgekeurd addendum aan de transportovereenkomst waarin de wijzigingen ten 
gevolge van het ontwerp van decreet ingediend bij het Vlaams parlement op 30.10.2015 en het 
besluit dd. 14 december 2015 werden opgenomen;  
Overwegende dat de wijzigingen vanaf 01.01.2016 een invloed hebben op de berekening en de 
aanrekening van de gemeentelijke saneringsbijdrage/vergoeding doordat er: 
6. naast de variabele prijs van de gemeentelijke saneringskost ook een vaste component ('het 

vastrecht') wordt ingevoerd die op het gemeentelijke niveau wordt vastgelegd op 30 euro per 
wooneenheid verminderd met 6 euro per gedomicilieerde; 
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7. om de variabele prijs te bepalen, voor de kleinverbruiker waarvan het onroerend goed één of 
meerdere wooneenheden heeft, een progressieve tariefstructuur toegepast wordt met twee 
tariefschijven  
(een laag en een hoog tarief), waarbij het hoog tarief gelijk is aan twee keer het laag tarief; 

8. om de variabele prijs te bepalen, voor de kleinverbruiker waarvan het onroerend goed geen 
wooneenheden heeft, een vlakke tariefstructuur wordt toegepast; 

9. van de indeling kleinverbruiker met of zonder wooneenheden kan afgeweken worden als de 
klant of exploitant kan aantonen dat de klant op basis van het al dan niet aanwezig zijn van 
huishoudelijke of bedrijfsactiviteiten tot de ene dan wel tot de andere groep hoort; 

10. om economische, ecologische en sociale redenen, een beperking op de bijdragen/vergoedingen 
in de opgelegde (gemeentelijke) saneringskost kan worden toegekend; 

11. een sociale correctie ten belope van 80% vrijstelling op de integrale drinkwaterfactuur (en dus 
ook op de gemeentelijke saneringsbijdrage) decretaal verankerd wordt. 

Gelet op het gewijzigde artikel 16bis, §3, 2de lid DWMA dat bepaalt dat, onder andere, het aandeel 
uit de inkomsten van het vastrecht moet meegenomen worden in de berekening van de 
gemeentelijke saneringsbijdrage; 
Overwegende dat bijgevolg de gemeente dient te beslissen over het variabele gedeelte van de 
gemeentelijke saneringsbijdrage en meer bepaald over het laag tarief en het vlak tarief; 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 12 december 2005 waarbij de gemeente de individuele 
saneringsplicht gemeentelijk (dit is 'collectief') gemaakt heeft en dat zij aldus tevens de 
bijdrage/vergoeding aangaande de  individuele sanering dient te bepalen; 
Gelet op de nieuwe artikelen 16bis §3, 3de lid DWMA en 16 quater/1, §1, 6de lid DWMA die voorzien 
in de mogelijkheid om een korting op de gemeentelijke saneringsbijdrage/vergoeding toe te kennen 
aan bedrijven en dit vanaf 01.01.2016: 
"De exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk, onder toezicht van de economische 
toezichthouder, of de economische toezichthouder kan om economische, ecologische en sociale 
redenen beperkingen opleggen aan de bijdrage die aan de abonnees wordt aangerekend." 
Overwegende dat deze economische beperkingen kunnen worden toegekend met in acht name van 
de principes van gelijkheid, duurzaamheid en redelijkheid; 
Overwegende dat deze beperking toegekend wordt op de variabele prijs van de gemeentelijke 
saneringsbijdrage aan de hand van een degressief tarief, met een kortingspercentage op de volgende 
tariefschijven, waarbij tarief 1 gelijk is aan het basistarief en op de tarieven 2 en 3 een korting kan 
worden toegepast:  
- Tariefschijf  1: 0 - 6.000 m³ geloosd volume 
- Tariefschijf  2: > 6.000 m³ - 60.000 m³ geloosd volume 
- Tarief schijf 3: > 60.000 m³  geloosd volume 
Overwegende dat de gemeente deze korting wenst toe te kennen ter ondersteuning en ter 
stimulering van het economisch beleid en van de werkgelegenheid op haar grondgebied; 
 Gelet op het tarief van de bovengemeentelijke saneringsbijdrage dat 0,709 bedraagt en gelet op 
artikel 16ter, §3 van het DWMA: 
"Het gemeentelijke tarief voor de berekening van de variabele prijs voor de collectieve sanering mag 
ten opzichte van het bovengemeentelijke tarief voor de berekening van de variabele prijs maximaal 
1,4 keer hoger zijn." 
Gelet op de toestand van de gemeentelijke financiën; 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
BESLUIT: met 14 stemmen voor (N-VA, CD&V) en 8 onthoudingen (SP.a, A+ en Vl. Belang) 
Art. 1:  De factor voor het bepalen van het tarief van de gemeentelijke saneringsbijdrage –en 
vergoeding wordt vanaf 1 januari 2016 vastgelegd op 0,709 (met 0<X≤1.4)  keer het tarief van de 
bovengemeentelijke saneringsbijdrage. 
Art. 2:  De bijdrage individuele sanering (BIS) en de vergoeding individuele sanering (VIS) worden 
vanaf 1 januari 2016 vastgesteld op BIS/VIS = gemeentelijke saneringsbijdrage + bovengemeentelijke 
saneringsbijdrage.  
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Art. 3:  Het degressief tarief op de gemeentelijke saneringsbijdrage/vergoeding dat wordt toegekend 
aan grootverbruikers-bedrijven bedraagt vanaf 1 januari 2016: 

- Voor tariefschijf 2 ( > 6.000 m³ tot 60.000 m³ geloosd volume): X% van het tarief van de 
gemeentelijke saneringsbijdrage  

- Voor tariefschijf 3 (> 60.000 m³ geloosd volume): X% van het tarief van de gemeentelijke 
saneringsbijdrage  

Art. 4: Een uittreksel van deze beslissing wordt bezorgd aan Pidpa o.v., Desguinlei 246, 2018 
Antwerpen. 
 
22. Wijziging statuten AGB Arendonk 
Gelet op de oprichting van het AGB Arendonk op 16.12.2013; 
Gelet op de statuten van het AGB Arendonk; 
Gelet op de ontbinding van de vzw Arendonkse Sportinstellingen; 
Gelet op de statuten van de vzw Arendonkse Sportinstellingen Art. 36 dat bepaalt dat de middelen 
van de vzw bij ontbinding overgedragen worden aan de gemeente; 
Overwegende dat het opportuun is dat er een startkapitaal wordt ingebracht in het AGB Arendonk; 
Gelet op de wijziging in de statuten van Art. 6 § 1 betreffende het maatschappelijk kapitaal; 
Gelet op de goedkeuring van de statuten van het AGB Arendonk door de raad van bestuur op 
10.12.2015; 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
BESLUIT: met eenparigheid van stemmen 
Art. 1: De statuten van het autonoom gemeentebedrijf “AGB Arendonk” vast te 
stellen, waarvan het inhoudelijk gedeelte luidt als volgt: 
 
HOOFDSTUK I. ALGEMENE BEPALINGEN 
 
Artikel 1. Rechtsvorm en naam 
 
§1. Het autonoom gemeentebedrijf Arendonk is een autonoom gemeentebedrijf met 
rechtspersoonlijkheid opgericht bij besluit van de gemeenteraad van Arendonk van 16 december 2013 
. Het wordt verder “het bedrijf” of “AGB” genoemd. 
 
§2. Waar verder in deze statuten sprake is van de “gemeente” wordt de gemeente Arendonk bedoeld. 
 
Met “gemeenteraad” of “college van burgemeester en schepenen” worden in deze statuten de 
gemeenteraad respectievelijk het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Arendonk 
bedoeld. 
 
Artikel 2. Wettelijk kader 
 
§1. Het AGB is onderworpen aan de toepasselijke bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet 
en het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, aan de andere toepasselijke wetten, decreten en besluiten, 
en aan deze statuten voor zover zij niet van voornoemde regelen afwijken. 
 
De statuten worden onverwijld aangepast aan wijzigingen in het wettelijk kader. 
 
§2. Het AGB is verder onderworpen aan de wet betreffende de uitdrukkelijke motivering van 
de bestuurshandelingen van 29 juli 1991 en het decreet betreffende de openbaarheid van bestuur van 
26 maart 2004, zoals van toepassing op de gemeente. 
 
Artikel 3. Neerlegging statuten en statutenwijzigingen 
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§1. Onderhavige statuten worden ter inzage neergelegd op het secretariaat van de gemeente en 
op het secretariaat van het AGB. 
 
§2. Op voorstel of na advies van de raad van bestuur van het AGB kan de gemeenteraad de 
statuten van het AGB wijzigen. 
 
De beslissing van de gemeenteraad tot wijziging van de statuten en van de bijlagen die er 
integraal deel van uitmaken, evenals het voorstel of het advies van de raad van bestuur, 
worden binnen een termijn van dertig (30) dagen, die ingaat de dag nadat de beslissing 
genomen is, naar de Vlaamse Regering verstuurd. Binnen honderd (100) dagen na verzending 
keurt de Vlaamse Regering de wijzigingsbeslissing al dan niet goed. Als die termijn verstrijkt 
zonder dat de Vlaamse Regering een beslissing genomen en verzonden heeft aan de 
gemeente, dan wordt de goedkeuring geacht te zijn verleend. 
 
De statutenwijzigingen worden op dezelfde wijze als de oprichtingsbeslissing en de statuten 
neergelegd en bekendgemaakt. 
 
De goedgekeurde gemeenteraadsbeslissing tot statutenwijziging en de gecoördineerde statuten 
worden ter inzage neergelegd op het secretariaat van de gemeente en van het AGB. 
 
Artikel 4. Zetel 
 
§1. De maatschappelijke zetel van het bedrijf is gevestigd in het gemeentehuis, te 2370 Arendonk, 
Vrijheid 29. 
 
§2. De maatschappelijke zetel kan bij statutenwijziging verplaatst worden binnen het 
grondgebied van de gemeente. 
 
Artikel 5. Doel, activiteiten en bevoegdheden 
 
§1. Het AGB wordt belast met welbepaalde beleidsuitvoerende taken van gemeentelijk 
belang, die zij uitvoert in het kader en binnen de grenzen die worden bepaald in de 
beheersovereenkomst, waarvan sprake in artikel 10 van deze statuten. 
 
§2. Het bedrijf heeft als doel: 

 De exploitatie van infrastructuren bestemd voor onderwijs, culturele, sportieve of toeristische 
activiteiten of voor ontspanning. 

 
§3. Het bedrijf mag, binnen de grenzen van zijn doel, alle handelingen stellen om haar doel te 
verwezenlijken, in het bijzonder kan zij vrij beslissen over de verwerving, de aanwending en 
de vervreemding van zijn lichamelijke en onlichamelijke goederen, de vestiging of de 
opheffing van de zakelijke rechten op die goederen, alsook over de uitvoering van dergelijke 
beslissingen en over hun financiering. 
 
Het mag ook gebruik maken van alle rechtstechnieken, waaronder de vestiging en de 
opheffing van zakelijke en persoonlijke rechten, de verlening en de beëindiging van 
concessies, en het uitgeven en verhandelen van vastgoedcertificaten, obligaties en andere 
effecten en andere wettelijke mogelijkheden van alternatieve financiering. 
 
Het AGB is bevoegd voor de affectaties en de desaffectaties van alle goederen waarvan het 
zelf eigenaar is. Het AGB kan geen affectaties of desaffectaties doen van goederen waarvan 
het slechts beheerder is. 
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Binnen de grenzen van zijn doel kan het bedrijf met betrekking tot de eigen goederen en de 
goederen van de gemeente optreden als bemiddelaar met het oog op de verkoop, aankoop, ruil, 
verhuring of afstand van onroerende goederen, en roerende rechten of handelsfondsen, instaan 
voor het beheer van onroerende goederen of van onroerende rechten, en het syndicaatschap 
van onroerende goederen in mede-eigendom uitoefenen; het bedrijf, de leden van zijn 
organen, zijn personeel en zijn andere vertegenwoordigers zijn daarbij niet onderworpen aan 
de regelgeving tot bescherming van de beroepstitel en de uitoefening van het beroep van 
vastgoedmakelaar. 
 
§4. Het AGB kan door de Vlaamse Regering gemachtigd worden om in eigen naam en voor 
eigen rekening over te gaan tot onteigeningen die noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking 
van zijn doelstellingen. 
 
Artikel 6. Maatschappelijk kapitaal 
 
§1. De gemeente  kan een inbreng doen in geld of in natura in het kapitaal van het bedrijf, welke 
het voorwerp dient uit te maken van een statutenwijziging. 
 “Het geplaatste maatschappelijke en statutaire kapitaal van het bedrijf bedraagt 25 000 euro en is 
opvraagbaar door een besluit van de raad van bestuur.”. 
 
§2. Behoudens in geval van ontbinding van het AGB, kan dit maatschappelijk kapitaal niet 
worden vervreemd, uitgekeerd of overgedragen, noch geheel noch gedeeltelijk, op welke 
wijze dan ook. 
 
§3. Een vermindering van het kapitaal is slechts mogelijk om exploitatieverliezen, 
waardeverminderingen of (duurzame) minderwaarden te compenseren, onverminderd hetgeen 
is bepaald in artikel 40. 
 
Artikel 7. PPS en Participaties 
 
§1. Het AGB kan andere rechtspersonen, genoemd de filialen, oprichten, erin deelnemen, of 
zich erin laten vertegenwoordigen, voor zover dat past in de maatschappelijke doelstelling van 
het bedrijf en voor zover hiermee geen speculatieve oogmerken nagestreefd worden. 
 
§2. De oprichting, deelname of vertegenwoordiging gebeurt in overeenstemming met het 
gelijkheidsbeginsel, de regelgeving inzake mededinging en staatssteun en de voorwaarden 
bepaald in de beheersovereenkomst, zoals bedoeld in artikel 10. De beslissing tot oprichting, 
deelname of vertegenwoordiging toont aan dat aan de voormelde voorwaarden is voldaan. 
 
§3. Ongeacht de grootte van de inbreng van de verschillende partijen in het maatschappelijk 
kapitaal van het filiaal, moet aan het AGB minstens een mandaat van bestuurder worden 
toegekend. 
 
§4. De beslissing tot oprichting, deelname of vertegenwoordiging wordt binnen dertig (30) 
dagen aan de Vlaamse Regering verzonden. Tot de oprichting, deelname of 
vertegenwoordiging kan maar worden overgegaan nadat de beslissing hiertoe werd 
goedgekeurd door de Vlaamse Regering, hetzij nadat door de Vlaamse Regering binnen een 
termijn van honderd (100) dagen na verzending geen beslissing werd genomen of 
doorgezonden aan het AGB. 
 
§5. Onder voorbehoud van de toepassing van andere wettelijke en decretale bepalingen, mag 
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het AGB zijn taken van gemeentelijk belang, noch geheel noch gedeeltelijk overdragen aan 
andere rechtspersonen. 
 
§6. Het AGB kan, op voorwaarde van bijzondere en omstandige motivering, zakelijke rechten 
vestigen op de onroerende goederen die behoren tot het openbaar domein, voor zover de 
gevestigde zakelijke rechten niet kennelijk onverenigbaar zijn met de bestemming van deze 
goederen. 
 
Artikel 8. Duur 
 
Het bedrijf wordt opgericht voor onbepaalde duur. 
 
HOOFDSTUK II. EXTERNE VERHOUDINGEN 
 
Artikel 9. Bevoegdheid van het bedrijf 
 
§1. Het bedrijf is verantwoordelijk voor de externe aspecten van haar activiteiten in de ruimste 
zin van het woord. 
 
§2. Binnen de grenzen van haar maatschappelijke doelstellingen onderhoudt het bedrijf contacten, 
pleegt het overleg, voert het onderhandelingen, regelt het de samenwerking, maakt het afspraken en 
sluit het overeenkomsten met andere natuurlijke personen en met publiek- zowel als 
privaatrechtelijke rechtspersonen. 
 
Artikel 10. Overeenkomsten met de gemeente 
 
§1. Tussen de gemeente en het AGB wordt na onderhandeling een beheersovereenkomst 
gesloten, die minstens de volgende aangelegenheden regelt: 
 
1° De concretisering van de wijze waarop het AGB zijn taken moet vervullen en van 
de doelstellingen ervan. 
2° De toekenning van middelen voor de eigen werking en de uitvoering van de 
doelstellingen van het AGB. 
3° Binnen de perken en overeenkomstig de toekenningsvoorwaarden, bepaald door 
de Vlaamse Regering, het presentiegeld en de andere vergoedingen die in het 
kader van de bestuurlijke werking van het AGB worden toegekend. 
4° De voorwaarden waaronder eigen inkomsten of andere financieringen mogen 
worden aangeworven en aangewend. 
5° De wijze waarop de tarieven voor de geleverde prestaties door de raad van bestuur 
vastgesteld en berekend worden. 
6° De gedragsregels inzake dienstverlening door het AGB. 
7° De voorwaarden waaronder het AGB andere personen kan oprichten, erin 
deelnemen of zich erin kan laten vertegenwoordigen. 
8° De informatieverstrekking door het AGB aan de gemeente, overeenkomstig de 
van toepassing zijnde wettelijke bepalingen. 
9° De rapportering door het AGB aan de gemeente overeenkomstig de van 
toepassing zijnde wettelijke bepalingen. 
10° De wijze waarop het AGB zal voorzien in een systeem van interne en externe 
controle, overeenkomstig de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen, alsook 
de rapportering desbetreffende aan de gemeenteraad. 
11° De maatregelen bij niet-naleving door een partij van haar verbintenissen uit 
hoofde van de beheersovereenkomst en de bepalingen inzake beslechting van 
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geschillen die rijzen bij de uitvoering van de beheersovereenkomst. 
12° De omstandigheden waarin en de wijze waarop de beheersovereenkomst kan 
worden verlengd, gewijzigd, geschorst en ontbonden. 
 
§2. De beheersovereenkomst wordt gesloten voor een periode die eindigt uiterlijk zes (6) 
maanden na de volledige vernieuwing van de gemeenteraad, onder voorbehoud van de 
mogelijkheid tot verlenging, wijziging, schorsing en ontbinding. 
Als bij het verstrijken van een beheersovereenkomst geen nieuwe beheersovereenkomst in 
werking is getreden, wordt de bestaande beheersovereenkomst van rechtswege verlengd. 
 
Als geen nieuwe beheersovereenkomst in werking is getreden binnen één (1) jaar na de 
verlenging of als een beheersovereenkomst werd ontbonden of geschorst, kan de 
gemeenteraad na overleg met het AGB voorlopige regels vaststellen inzake de in de 
beheersovereenkomst bedoelde aangelegenheden. Deze voorlopige regels zullen als 
beheersovereenkomst gelden tot op het ogenblik dat een nieuwe beheersovereenkomst in 
werking treedt. 
 
§3. De gemeente en het autonome gemeentebedrijf nemen de nodige initiatieven voor de 
openbaarheid van de beheersovereenkomst, inclusief alle wijzigingen er aan. 
 
§4. De beheersovereenkomst en de uitvoering ervan wordt jaarlijks geëvalueerd door de 
gemeenteraad. Hiertoe zal door de raad van bestuur een verslag omtrent de 
beheersovereenkomst worden opgemaakt. 
 
Het AGB legt eveneens in de loop van het eerste jaar na de volledige vernieuwing van de 
gemeenteraad een evaluatieverslag voor aan de gemeenteraad over de uitvoering van de 
beheersovereenkomst sinds de inwerkingtreding ervan. 
 
§5. Tussen de gemeente en het AGB kunnen eveneens concessie-, beleids-, samenwerkings of 
andere overeenkomsten of convenanten gesloten worden bvb. met betrekking tot het 
onderling afstemmen van het beleid van de gemeente en dat van het AGB in de relevante 
beleidsdomeinen en de ermee verbonden activiteiten. 
 
Omtrent het beheer van onroerende goederen kunnen het AGB en de gemeente één of meer 
lastgevingovereenkomsten sluiten. 
§6. De gemeenteraad van de gemeente kan aan het AGB middelen, infrastructuur of, mits 
naleving van de ter zake geldende rechtspositieregeling en onverminderd de bepalingen van 
artikel 24, personeel ter beschikking stellen of overdragen. 
 
Artikel 11. Onderhandelingen en overeenkomsten met andere instanties 
 
Het bedrijf onderhandelt met alle bevoegde instanties zowel op internationaal, Europees, 
federaal, gemeenschaps-, gewestelijk, provinciaal, gemeentelijk niveau over investeringen, 
financiële tussenkomsten en alle andere aangelegenheden die haar doelstelling raken. 
Het bedrijf kan met deze instanties over voormelde materies overeenkomsten sluiten op 
voorwaarde dat deze niet in strijd zijn met haar doel of met de overeenkomsten die zijn 
gesloten met de gemeente Arendonk. 
 
HOOFDSTUK III. ORGANEN 
 
AFDELING I INLEIDENDE BEPALINGEN 
 



Versie dd. 9/02/2016 16:05 

Artikel 12. Organen 
 
§1. Het bedrijf wordt bestuurd door een raad van bestuur en een directiecomité. 
 
§2. Het bedrijf kan adviesorganen oprichten, bvb. om te voldoen aan wettelijke 
verplichtingen. Deze adviesorganen hebben geen beslissingsbevoegdheid. 
 
AFDELING II DE RAAD VAN BESTUUR 
 
Artikel 13. Samenstelling 
 
§1. De raad van bestuur bestaat uit 11 leden. Ten hoogste twee derde van de 
leden van de raad van bestuur is van hetzelfde geslacht. 
 
De leden van de raad van bestuur worden benoemd door de gemeenteraad. 
 
§2. Elke fractie kan minstens één lid van de raad van bestuur voordragen en dit voordrachtrecht 
waarborgt elke fractie een vertegenwoordiging in de raad van bestuur. Als de gewaarborgde 
vertegenwoordiging evenwel afbreuk zou doen aan de mogelijkheid voor de fracties die 
vertegenwoordigd zijn in het college van burgemeester en schepenen om minstens de helft 
van de leden van de raad van bestuur voor te dragen, wordt er gewerkt met gewogen 
stemrecht binnen de groep van de door de fracties voorgedragen bestuurders. 
 
Indien niet aan de vereiste uit de vorige paragraaf, tweede zin, wordt voldaan dat ten hoogste twee 
derde van de leden van de raad van bestuur van hetzelfde geslacht is, geldt deze vereiste voor de 
door de door de fracties voorgedragen leden. Indien dan nog niet aan de vereiste uit de vorige 
paragraaf, tweede zin, wordt voldaan, geldt deze vereiste zowel voor de meerderheidsfracties als 
voor de oppositiefracties. Levert ook dit niet verplichte resultaat op, dan duidt de grootste fractie 
onder de meerderheidsfracties iemand van het minst vertegenwoordigde geslacht aan, indien de 
vereiste niet werd voldaan door deze fracties, en/of duidt de grootste fractie onder de 
oppositiefracties iemand van het minst vertegenwoordigde geslacht aan, indien aan de vereiste niet 
werd voldaan door deze fracties. 
 
§3. De mandaten van bestuurder worden over de verschillende fracties verdeeld overeenkomstig de 
bepalingen van artikel 236 van het Gemeentedecreet en conform het huishoudelijk reglement van de 
gemeenteraad. 
 
Artikel 14. Mandaat van de bestuurders 
 
§1. Het mandaat van lid van raad van bestuur is hernieuwbaar.  
De leden van de raad van bestuur kunnen te allen tijde door de gemeenteraad worden ontslagen bij 
gemotiveerde beslissing en na eerbiediging van de hoorplicht.  
 
§2. Na de volledige vernieuwing van de gemeenteraad wordt tot volledige vernieuwing van de raad 
van bestuur overgegaan. In dat geval blijven de leden van de raad van bestuur in functie tot de 
nieuwe gemeenteraad tot hun vervanging is overgegaan. 
 
§3. Een lid van de raad van bestuur kan zijn mandaat opzeggen door schriftelijke kennisgeving aan de 
voorzitter van de gemeenteraad. Het ontslag is definitief na de ontvangst van de kennisgeving door 
de voorzitter van de gemeenteraad. Het lid van de raad van bestuur blijft zijn mandaat uitoefenen tot 
zijn opvolger is geïnstalleerd op de eerstvolgende gemeenteraad, behoudens wanneer het ontslag het 
gevolg is van een onverenigbaarheid. 
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§4. Bij overlijden, kennelijk onvermogen, collectieve schuldenbemiddeling of 
onbekwaamverklaring van een lid van de raad van bestuur, eindigt diens mandaat en dient de 
gemeenteraad tijdens de eerstvolgende gemeenteraad een nieuw lid van de raad van bestuur te 
benoemen. Door de gemeenteraad wordt op voordracht van de fractie waartoe het uittredende 
lid behoorde, een vervanger aangesteld. De vervanger voltooit het mandaat van zijn 
voorganger. 
 
Artikel 15. Voorzitterschap 
 
§1. De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter die deel moet uitmaken van het 
college van burgemeester en schepenen van de gemeente, en een ondervoorzitter. 
 
§2. Indien de voorzitter van de raad van bestuur afwezig of verhinderd is, worden zijn taken 
en bevoegdheden overgenomen door de ondervoorzitter. 
 
§3. Indien de ondervoorzitter eveneens afwezig of verhinderd is, worden de taken en de 
bevoegdheden van de (onder)voorzitter overgenomen door een bestuurder aangeduid door de 
voorzitter. 
§4. Indien er nog geen voorzitter, noch een ondervoorzitter werden verkozen worden de taken 
en de bevoegdheden van de (onder)voorzitter waargenomen door het oudste lid van de raad 
van bestuur. 
 
Artikel 16. Vergaderingen 
 
§1. De vergaderingen van de raad van bestuur zijn niet openbaar. 
 
§2. De raad van bestuur vergadert op schriftelijke uitnodiging van de voorzitter en secretaris. Indien 
de voorzitter is verhinderd, wordt de raad van bestuur uitgenodigd door de ondervoorzitter en 
secretaris. Bij afwezigheid van de ondervoorzitter, zal de bestuurder aangeduid door de voorzitter en 
de secretaris de raad uitnodigen. 
 
§3. De raad vergadert minimum 2 keer per jaar, en telkens wanneer het belang van het 
bedrijf dit vereist. 
 
§4. De uitnodigingen worden bezorgd ten minste acht (8) kalenderdagen vóór de dag waarop 
de zitting plaats heeft. In geval van spoed kan de voorzitter respectievelijk de ondervoorzitter of een 
aangeduide bestuurder de raad van bestuur zonder enig uitstel en met alle middelen die hem ter 
beschikking staan, geldig samenroepen. 
 
§5. Op gemotiveerde aanvraag van meer dan de helft van de leden van de raad van bestuur is 
de voorzitter ertoe gehouden de raad binnen de 14 dagen na de aanvraag bijeen te roepen. De 
aanvraag moet de gewenste agendapunten vermelden. 
 
§6. De uitnodigingen vermelden de agenda, de plaats, de datum en het uur van de bijeenkomst. De 
bijhorende documenten worden erbij gevoegd. 
 
§7. De bijeenkomsten worden gehouden op de zetel van het bedrijf of op enige andere in de 
uitnodiging vermelde plaats, gelegen op het grondgebied van de gemeente. 
 
§8. De raad van bestuur kan steeds externen, personeelsleden van het bedrijf of de gemeente, 
en leden van het directiecomité van het bedrijf, uitnodigen op de vergaderingen, zonder stemrecht. 



Versie dd. 9/02/2016 16:05 

 
Artikel 17. Aanwezigheid 
 
§1. De raad van bestuur kan enkel beraadslagen of beslissen als de meerderheid van de 
zittinghebbende bestuurders aanwezig is. Indien een kwartier na het vastgestelde uur niet voldoende 
leden aanwezig zijn om geldig te kunnen beraadslagen, stelt de voorzitter vast dat de vergadering 
niet kan doorgaan. 
 
§2. Iedere bestuurder mag één van zijn collega’s in de raad ertoe volmacht verlenen om hem 
op een welbepaalde vergadering van de raad te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. 
 
De machtiging of de volmacht dient schriftelijk gegeven te worden. 
 
Een bestuurder mag evenwel niet meer dan één (1) volmacht uitoefenen. 
 
§3. De raad kan echter, als hij eenmaal bijeengeroepen is zonder dat het vereiste aantal leden 
aanwezig is, na een tweede oproeping, ongeacht het aantal aanwezige leden, op geldige wijze 
beraadslagen en beslissen over de onderwerpen die voor de tweede maal op de agenda voorkomen. 
 
In de oproeping wordt vermeld dat het om een tweede oproeping gaat. In de tweede oproeping 
worden de bepalingen van deze paragraaf overgenomen. 
 
Artikel 18. Stemming 
 
§1. Elke bestuurder heeft slechts één stem. 
 
§2. De beslissingen worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen. Onder volstrekte 
meerderheid van stemmen wordt verstaan, meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen, 
onthoudingen niet meegerekend. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. 
 
§3. Over punten die niet in de agenda werden vermeld, kan de raad van bestuur slechts geldig 
beraadslagen mits akkoord van twee derden van de aanwezige leden. 
 
§4. Er zijn twee mogelijke werkwijzen van stemmen: 
 
1° De mondelinge stemming: 
De mondelinge stemming geschiedt door elke bestuurder ‘ja’, ‘neen’ of ‘onthouding’ te laten 
uitspreken, in de volgorde volgens plaats in de vergaderzaal. 
 
De voorzitter stemt als laatste, behalve bij geheime stemming. 
 
2° De geheime stemming:  
Voor een geheime stemming worden vooraf gemaakte stembriefjes gebruikt en wordt eenvormig 
schrijfgerief ter beschikking gesteld.  
 
De bestuurders stemmen ‘ja’, ‘neen’ of onthouden zich. De onthouding gebeurt door het afgeven van 
een blanco stembriefje. 
Voor de stemming en de stemopneming is het bureau samengesteld uit de voorzitter en de secretaris. 
Iedere bestuurder is gemachtigd de regelmatigheid van de stemopnemingen na te gaan. 
Vooraleer tot de stemopneming over te gaan, wordt het aantal stembriefjes geteld. Stemt dit aantal 
niet overeen met het aantal raadsleden, die aan de stemming hebben deelgenomen, dan worden de 
stembriefjes vernietigd en wordt elk raadslid uitgenodigd opnieuw te stemmen. 
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Voor elke benoeming tot ambten, elke contractuele aanstelling, elke verkiezing en elke voordracht 
van kandidaten wordt tot een afzonderlijke stemming overgegaan. Als bij de benoeming, de 
contractuele aanstelling, de verkiezing of de voordracht van kandidaten de vereiste meerderheid niet 
wordt verkregen bij de eerste stemming, wordt opnieuw gestemd over de twee kandidaten die de 
meeste stemmen hebben behaald. 
 
Als bij de eerste stemming sommige kandidaten een gelijk aantal stemmen behaald hebben, dan 
wordt de jongste kandidaat tot de herstemming toegelaten. Personen worden benoemd, aangesteld, 
verkozen of voorgedragen bij volstrekte meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen heeft de 
jongste kandidaat de voorkeur. 
 
Artikel 19. Niet-binding en aansprakelijkheid van de bestuurders 
 
§1. De bestuurders zijn niet persoonlijk gebonden door de verbintenissen van het AGB. 
De bestuurders zijn aansprakelijk zonder hoofdelijkheid voor de tekortkomingen in de 
normale uitoefening van hun bestuur. Ten aanzien van de overtredingen waaraan zij geen deel 
hebben gehad, worden de bestuurders van die aansprakelijkheid ontheven als hun geen schuld 
kan worden verweten en als zij die overtredingen hebben aangeklaagd bij de gemeenteraad 
binnen één (1) maand nadat zij er kennis van hebben gekregen. 
 
§2. Jaarlijks beslist de gemeenteraad over de aan de bestuurders te verlenen kwijting, na 
goedkeuring van de rekeningen. Die kwijting is alleen rechtsgeldig als de ware toestand van 
het AGB niet wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de rekeningen of in 
de rapportering betreffende de uitvoering van de beheersovereenkomst. 
 
Artikel 20. Onverenigbaarheden en belangenconflicten 
 
§1. Een bestuurder mag niet: 
 
1° Aanwezig zijn bij de bespreking en de stemming over aangelegenheden waarin hij een 
rechtstreeks belang heeft, hetzij persoonlijk, hetzij als vertegenwoordiger, of waarbij de 
echtgenoot, of bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad een persoonlijk en 
rechtstreeks belang hebben. Dat verbod strekt niet verder dan de bloed- en aanverwanten 
tot en met de tweede graad als het gaat om de voordracht van kandidaten, benoemingen, 
ontslagen, afzettingen en schorsingen. Voor de toepassing van deze bepaling worden 
personen die een verklaring van wettelijke samenwoning als vermeld in artikel 1475 van 
het Burgerlijk Wetboek hebben afgelegd, met echtgenoten gelijkgesteld. 
2° Rechtstreeks of onrechtstreeks een overeenkomst te sluiten, behoudens in geval van een 
schenking aan het autonoom gemeentebedrijf of de gemeente, of deel te nemen aan een 
opdracht voor aanneming van werken, leveringen of diensten, verkoop of aankoop ten 
behoeve van het autonoom gemeentebedrijf of de gemeente, behoudens in de gevallen 
waarbij de bestuurder een beroep doet op een door het autonoom gemeentebedrijf of de 
gemeente aangeboden dienstverlening en ten gevolge daarvan een overeenkomst aangaat. 
3° Rechtstreeks of onrechtstreeks als advocaat of notaris tegen betaling werkzaam zijn in 
geschillen ten behoeve van het AGB. Dit verbod geldt met name ook ten aanzien van de 
personen die in het kader van een associatie, groepering, samenwerking of op hetzelfde 
kantooradres met de bestuurder werken. 
4° Rechtstreeks of onrechtstreeks als advocaat of notaris werkzaam zijn in geschillen ten 
behoeve van de tegenpartij van het AGB of ten behoeve van een personeelslid van het 
AGB aangaande beslissingen in verband met de tewerkstelling binnen het AGB. Dit 
verbod geldt met name ook ten aanzien van de personen die in het kader van een 
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associatie, groepering, samenwerking of op hetzelfde kantooradres met de bestuurder 
werken. 
 
§2. Dit artikel doet geen afbreuk aan de gelding van andere bepalingen betreffende de 
belangenvermenging in hoofde van bestuurders en met openbare diensten belaste personen, 
zoals onder meer artikel 245 van het Strafwetboek. 
 
Artikel 21. Notulen van de raad van bestuur 
 
§1. De raad van bestuur duidt een secretaris aan die instaat voor het secretariaat van de raad 
van bestuur. De secretaris heeft geen stemrecht, tenzij het een lid is van de raad van bestuur. 
 
§2. De beraadslagingen en de beslissingen van de raad van bestuur worden door de secretaris 
genotuleerd. Artikel 181 §1 Gemeentedecreet wordt van overeenkomstige toepassing 
verklaard. 
 
§3. De notulen worden tijdens de eerstvolgende vergadering ter goedkeuring voorgelegd, in 
een speciaal register op de zetel van het bedrijf opgenomen en door de voorzitter en de 
secretaris ondertekend. Bij afwezigheid of verhindering van de voorzitter wordt zijn 
handtekening vervangen door die van de ondervoorzitter. De raad kan steeds een 
plaatsvervangend secretaris aanduiden, die de secretaris vervangt bij afwezigheid of 
verhindering. 
 
De volmachten worden aan de notulen gehecht. 
 
Het speciaal register wordt bewaard onder de verantwoordelijkheid van de secretaris. 
 
§4. De kopieën of uittreksels die bij een rechtspleging of in andere gevallen moeten worden 
voorgelegd, worden ondertekend door de voorzitter of de ondervoorzitter, samen met de 
secretaris. Bij afwezigheid of verhindering van de voorzitter, de ondervoorzitter of de 
secretaris, wordt zijn handtekening vervangen door die van de bestuurder daartoe aangeduid 
door de voorzitter. 
 
§5. De gedetailleerde notulen en alle documenten waar in de notulen naar wordt verwezen, 
liggen ter inzage op het secretariaat van de gemeente. 
 
De notulen zijn elektronisch beschikbaar voor de bestuurders en leden van het directiecomité van het 
bedrijf alsmede voor de gemeenteraadsleden van de gemeente. 
 
Artikel 22. Bevoegdheden 
 
§1. De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle nuttige of 
noodzakelijke handelingen te verrichten om het doel van het bedrijf te verwezenlijken. 
Hij beschikt over de volheid van bevoegdheid. 
 
§2. De raad van bestuur oefent controle uit op het directiecomité. 
 
§3. Telkens wanneer de gemeenteraad van de gemeente Arendonk hem daartoe verzoekt, 
brengt de raad van bestuur verslag uit over alle of sommige activiteiten van het bedrijf. 
 
Artikel 23. Delegaties 
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§1. De raad van bestuur kan het uitoefenen van zijn bevoegdheden van dagelijks bestuur 
delegeren aan het directiecomité. 
 
Volgende bevoegdheden blijven behoren tot de bevoegdheden van de raad van bestuur en 
kunnen niet worden gedelegeerd aan het directiecomité: 
 
1° Het afsluiten van een beheersovereenkomst met de gemeente. 
2° Het oprichten van filialen of het nemen van participaties in andere rechtspersonen. 
3° Het vaststellen van het huishoudelijk reglement van de raad van bestuur. 
4° Het aanstellen en het controleren van het directiecomité. 
5° Het vaststellen van de rechtspositieregeling van het personeel en van het syndicaal 
statuut. 
6° De beleidsmatige en financiële verplichtingen inzake planning, registratie en 
budgettering zoals voorzien binnen het wettelijk kader. 
7° Het vaststellen van de tarieven en tariefreglementen. 
 
§2. Met betrekking tot de bevoegdheden die de raad van bestuur niet kan delegeren, kan ze het 
directiecomité wel belasten met het uitvoeren van de door de raad van bestuur genomen 
beslissingen. 
 
Artikel 24. Personeel 
 
§1. Het AGB kan zowel contractueel als statutair personeel tewerkstellen. 
 
§2. De raad van bestuur beslist principieel over het aanwerven van personeel. 
Het voeren van de aanwervingsprocedure kan worden gedelegeerd aan het directiecomité. 
Beslissingen over aanwervingen, ontslagen en bevorderingen blijven een bevoegdheid van de 
raad van bestuur. 
 
§3. De overeenstemmende rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel is van toepassing 
op het personeel van het AGB. Het AGB stelt de afwijkingen op deze rechtspositieregeling 
vast, voor zover het specifieke karakter van het AGB dat verantwoordt. Het AGB bepaalt de 
rechtspositieregeling van de betrekkingen die niet bestaan binnen de gemeente. 
 
§4. Binnen de grenzen van de regelgeving kan de raad van bestuur eveneens met de gemeente of met 
derden, natuurlijke of rechtspersonen dienstverleningsovereenkomsten sluiten waarbij de uitvoering 
van bepaalde taken of opdrachten aan de gemeente of voormelde derden wordt 
toevertrouwd. 
 
§5. De gemeente kan aan het AGB, mits naleving van de ter zake geldende rechtspositieregeling, 
personeel ter beschikking stellen of overdragen. 
 
Artikel 25. Vergoedingen 
 
§1. De leden van de raad van bestuur oefenen hun mandaat onbezoldigd uit. 
 
Artikel 26. Reglement van inwendige orde 
 
§1. De raad van bestuur kan de regelen in verband met zijn werking en zijn secretariaat nader 
regelen in een reglement van inwendige orde. 
 
AFDELING III. HET DIRECTIECOMITE 
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Artikel 27. Samenstelling 
 
§1. Het directiecomité is samengesteld uit het college en burgemeester en schepenen van de 
gemeente Arendonk en wordt aangesteld door de raad van bestuur. 
 
§2. Het directiecomité wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur en duidt tevens 
een secretaris aan.  
 
 
§3. Na de volledige vernieuwing van de gemeenteraad van de gemeente wordt tot volledige 
vernieuwing van de raad van bestuur overgegaan. De raad van bestuur zal op zijn eerste vergadering 
overgaan tot vervanging of herbenoeming van het directiecomité. In dat geval blijven de leden van 
het directiecomité in functie tot de nieuwe raad van bestuur tot hun vervanging of herbenoeming is 
overgegaan. 
 
 
Artikel 28. Bevoegdheden 
 
§1. Het directiecomité is belast met het dagelijks bestuur, met de vertegenwoordiging met 
betrekking tot dat bestuur, en met de uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur, 
alsmede is het bevoegd voor alle materies die door de raad van bestuur worden gedelegeerd. 
 
§2. Het directiecomité kan haar bevoegdheden verder delegeren aan een personeelslid van het 
bedrijf. 
 
Het directiecomité kan hetzij haar leden, hetzij de personeelsleden waarover het AGB 
beschikt, wel belasten met het uitvoeren van de door het directiecomité genomen beslissingen. 
 
§3. De raad van bestuur controleert de werking van het directiecomité. Het directiecomité 
brengt regelmatig en telkens daarom gevraagd wordt, verslag uit bij de raad van bestuur. 
 
Artikel 29. Vergaderingen 
 
§1. De vergaderingen van het directiecomité zijn niet openbaar. 
 
§2. Het directiecomité vergadert op schriftelijke uitnodiging van de voorzitter en secretaris. Indien de 
voorzitter is verhinderd, wordt het directiecomité uitgenodigd door de ondervoorzitter en secretaris. 
Bij afwezigheid van de ondervoorzitter, zal de bestuurder aangeduid door de voorzitter en de 
secretaris het directiecomité uitnodigen. 
 
§3. Het directiecomité vergadert telkens wanneer het belang van het bedrijf dit vereist. 
 
§4. De bijeenkomsten worden gehouden op de zetel van het bedrijf of op enige andere in de 
uitnodiging vermelde plaats, gelegen op het grondgebied van de gemeente. 
 
§5. Het directiecomité kan steeds externen en personeelsleden van het bedrijf of de gemeente, 
 uitnodigen op de vergaderingen, zonder stemrecht. 
 
Artikel 30. Beraadslaging en stemming 
 
§1. Het directiecomité kan slechts rechtsgeldig vergaderen wanneer minstens de helft van de 
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leden aanwezig of vertegenwoordigd is. 
 
 
§2. De voorzitter zit de vergaderingen van het directiecomité voor. Indien de voorzitter is 
verhinderd, wordt het directiecomité voorgezeten door een lid van het directiecomité die door de 
voorzitter daartoe wordt aangeduid. Bij gebreke aan de aanduiding van een vervangende voorzitter, 
zal het oudste aanwezige lid de vergadering voorzitten. 
 
§3. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. Bij geheime stemming 
evenwel wordt de beslissing verworpen in geval van staking van stemmen. 
 
§4. De besluiten van het directiecomité worden bij volstrekte meerderheid 
van de uitgebrachte stemmen genomen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de 
uitgebrachte stemmen geteld. 
 
In geval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. Bij geheime 
stemming evenwel, wordt bij staking van stemmen de beslissing verworpen. 
 
§5. Het is elk lid van het directiecomité verboden aanwezig te zijn bij de bespreking van een 
agendapunt of deel te nemen aan de stemming daarover, indien hijzelf of een bloed- of 
aanverwant tot en met de vierde graad daarbij een rechtstreeks en persoonlijk belang heeft. 
 
Het is hem tevens verboden enige levering te doen van werken, goederen of diensten of op te 
treden als raadsman of gelastigde voor of tegen het bedrijf. 
 
Artikel 31. Notulen 
 
§1. Het directiecomité stelt een secretaris aan. 
 
§2. De beraadslagingen en de beslissingen van het directiecomité worden genotuleerd, en 
worden ter informatie verzonden aan de leden van de raad van bestuur. Artikel 181 §2, 1e lid 
van het Gemeentedecreet is van overeenkomstige toepassing. 
 
§3. De notulen worden tijdens de eerstvolgende vergadering ter goedkeuring voorgelegd, in 
een op de zetel bewaard register opgenomen en ondertekend door de voorzitter of een lid van het 
directiecomité aangeduid door de voorzitter, en de secretaris. 
 
§4. De gedetailleerde notulen en alle documenten waar in de notulen naar wordt verwezen, 
liggen ter inzage op het secretariaat van de gemeente. 
 
De notulen zijn elektronisch beschikbaar voor de bestuurders en de leden van het directiecomité van 
het bedrijf alsmede voor de gemeenteraadsleden van de gemeente. 
 
Artikel 32. Vergoedingen 
 
§1. De leden van het directiecomité oefenen hun mandaat onbezoldigd uit. 
 
Artikel 33. Reglement van inwendige orde 
 
§1. Het directiecomité kan de regelen in verband met zijn werking en zijn secretariaat nader 
regelen in een reglement van inwendige orde. 
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Artikel 34. Niet-binding en aansprakelijkheid van de leden van het directiecomité 
 
§1. De leden van het directiecomité zijn door de verbintenissen van het bedrijf niet persoonlijk 
verbonden. 
 
§2. De leden van het directiecomité zijn aansprakelijk zonder hoofdelijkheid voor de 
tekortkomingen in de normale uitoefening van hun bestuur. 
 
HOOFDSTUK IV. FINANCIEN 
 
Artikel 35. Inkomsten en uitgaven 
 
§1. Het bedrijf ontvangt de inkomsten van de uitoefening van zijn activiteiten. Het kan 
vergoedingen en prijzen van alle aard innen, vaststellen en overeenkomen en door de 
gemeente ter beschikking gestelde of doorgestorte middelen ontvangen. De tarieven en de 
tariefstructuren voor het gebruik van de infrastructuur worden ter goedkeuring voorgelegd aan 
de gemeenteraad. 
 
§2. Het bedrijf draagt de lasten van zijn activiteiten. 
 
§3. Het bedrijf beslist vrij over de omvang, de technieken en de voorwaarden van zijn externe 
financiering. Het kan onder meer toelagen, giften en legaten ontvangen en leningen aangaan 
binnen de grenzen gesteld in de statuten en de beheersovereenkomst. 
 
Artikel 36. Boekhouding 
 
§1.Het bedrijf voert de wettelijk verplichte boekhouding(en). 
 
De boekhouding wordt gevoerd onder de verantwoordelijkheid en het toezicht van de raad 
van bestuur. 
 
Artikel 37. Boekjaar 
 
§1. Het financiële boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. 
Het eerste boekjaar vangt evenwel aan op de dag dat het bedrijf rechtspersoonlijkheid 
verkrijgt en eindigt op 31 december van het daaropvolgende jaar. 
 
Artikel 38. Budget en (meerjaren)planning 
 
§1. Het bedrijf maakt een budget en (meerjaren)planning op overeenkomstig de bepalingen van 
het Gemeentedecreet. 
 
 
 
Artikel 39. Jaarrekening en rapportering 
 
§1. De raad van bestuur stelt de jaarrekening vast en maakt deze ter goedkeuring over aan de 
gemeenteraad, overeenkomstig de bepalingen van het Gemeentedecreet. 
 
§2. De gemeenteraad keurt de jaarrekening goed in overeenstemming met de bepalingen op 
de financiële controle bedoeld in artikel 42 van onderhavige statuten. 
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Artikel 40. Resultaatsbestemming 
 
§1. Rekening houdend met wat bepaald is in de beheersovereenkomst en nadat tien procent van de 
winst werd gereserveerd, beslist de raad van bestuur over de bestemming van het resultaat van het 
bedrijf. 
 
De verplichting tot reserveren houdt op wanneer de reserve één tiende van het maatschappelijk 
kapitaal heeft bereikt, en nadat de raad van bestuur beslist heeft over de bestemming van het 
resultaat van het bedrijf, wordt het saldo aan de gemeente uitgekeerd. 
 
Artikel 41. Sanering 
 
§1. Wanneer ten gevolge van een geleden verlies het netto - actief gedaald is tot minder dan de 
helft van het door de gemeente ingebrachte kapitaal, dan moet de gemeenteraad bijeenkomen 
binnen een termijn van ten hoogste twee (2) maanden nadat het verlies is vastgesteld om, in 
voorkomend geval, te beraadslagen en te besluiten over de maatregelen die de raad van 
bestuur voorstelt in een plan opgesteld ter sanering van de financiële toestand. 
 
HOOFDSTUK V. CONTROLE 
 
Artikel. 42. Financiële controle 
 
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de 
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening van het bedrijf wordt uitgeoefend 
overeenkomstig de toepasselijke, wettelijke bepalingen. 
 
HOOFDSTUK VI. VERTEGENWOORDIGING EN ONDERTEKENING 
 
Artikel 43. Vertegenwoordiging en ondertekening 
 
§1. Raad van bestuur: 
 
Het AGB wordt ten overstaan van derden geldig vertegenwoordigd door de voorzitter van de raad van 
bestuur.  
 
Wanneer het belang van het bedrijf dit vereist, beslist de voorzitter of zijn vervanger over het instellen 
van rechtsvorderingen en over het treffen van bewarende maatregelen, zowel in rechte als 
daarbuiten. Deze maatregelen worden bekrachtigd op de eerstvolgende raad van bestuur. 
 
Tenzij de raad van bestuur een bijzondere lastgeving verstrekt, en behoudens een andere regeling in 
het reglement van inwendige orde, worden de akten en alle andere stukken of briefwisseling 
ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur en de secretaris. 
 
§2. Directiecomité: 
 
Het AGB wordt ten overstaan van derden geldig vertegenwoordigd door de voorzitter van de raad van 
bestuur.  
 
Tenzij het directiecomité een bijzondere lastgeving verstrekt, en behoudens een andere regeling in het 
reglement van inwendige orde, worden de akten en alle andere stukken of briefwisseling ondertekend 
door de voorzitter van de raad van bestuur en de secretaris. 
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HOOFDSTUK VII. RECHTSOPVOLGING 
 
Artikel 44. Overdracht van rechten en plichten en rechtsopvolging 
 
§1.De gemeente kan aan het AGB bij of na de oprichting rechten en plichten overdragen, waaronder 
het eigendomsrecht of de exploitatierechten op roerende en onroerende goederen.  
 
Deze overdracht zal van rechtswege geschieden voor de overeenkomsten, eigendommen, en andere 
rechten en plichten die de gemeenteraad aanduidt. Deze rechtsopvolging van rechtswege volgt uit de 
overdracht van de betrokken activiteiten door de gemeente aan het AGB. Van deze rechtsopvolging 
van rechtswege wordt door de gemeente evenwel bij aangetekende brief kennis gegeven aan het 
AGB en mogelijke andere belanghebbende partijen. De overdracht en de rechtsopvolging zijn evenwel 
voltrokken door het enkele gemeenteraadsbesluit. Het AGB en de gemeente kunnen de door de 
gemeenteraad besliste overdracht van de eigendom van onroerende goederen zo nodig met 
bijkomende middelen tegenstelbaar maken aan derden.  
 
§2.Voor hangende rechtszaken met betrekking tot de overgedragen activiteiten of goederen zal het 
AGB als rechtsopvolger optreden van de gemeente, conform de bepalingen van het Gerechtelijk 
Wetboek.  
 
§3.De overdracht van andere overeenkomsten, rechten en plichten door de gemeente aan het AGB 
geschiedt op basis van de desbetreffende overeenkomsten of het gemeen recht ter zake.  
 
§4. Bij of na de oprichting van het AGB kan de gemeente goederen in het AGB inbrengen, aan het 
bedrijf verkopen of ter beschikking stellen, onder nader overeen te komen voorwaarden.  
§5. Het AGB kan bij of na zijn oprichting rechten en plichten van andere publiek- en privaatrechtelijke 
rechtspersonen overnemen. Het AGB heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om te dien einde 
regelingen te treffen.  
 
§6. Onverminderd wat hierboven werd uiteengezet nopens de tegenstelbaarheid en de behoorlijke 
kennisgeving, neemt het AGB van rechtswege alle rechten en verplichtingen over van de gemeente 
die voortvloeien uit de wetten, de decreten, de besluiten en de tussen de gemeente en de Belgische 
federale overheid of Vlaamse Gewest geldende overeenkomsten, die de uitoefening regelen van de 
bestuurlijke bevoegdheden van het bedrijf, met inbegrip van de rechten en verplichtingen die 
voortkomen uit hangende en toekomstige gerechtelijke procedures, onverminderd de toepassing van 
de bepalingen uit het Gerechtelijk Wetboek.  
 
§7. Onverminderd wat hierboven werd uiteengezet nopens de tegenstelbaarheid en de behoorlijke 
kennisgeving, neemt het AGB eveneens de andere rechten en verplichtingen van de gemeente over 
die voortvloeien uit bestaande rechtsverhoudingen die verband houden met de uitoefening van de 
bestuurlijke bevoegdheden van het bedrijf, met inbegrip van de rechten en verplichtingen die 
voortkomen uit hangende en toekomstige gerechtelijke procedures.  
 
§8. De overdracht van de door de gemeenteraad bepaalde activa van de gemeente zal slechts kunnen 
gebeuren vanaf het ogenblik dat de raad van bestuur aangesteld wordt. Dit zal gebeuren op basis van 
de laatste goedgekeurde jaarrekening van de gemeente. 
 
HOOFDSTUK VIII. ONTBINDING EN VEREFFENING 
 
Artikel 45. Ontbinding en vereffening 
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§1. De gemeenteraad kan, na advies te hebben ingewonnen van de raad van bestuur, overgaan tot de 
ontbinding en vereffening van het bedrijf. Er wordt een algemene inventaris opgemaakt en tevens 
een eindrekening, omvattende balans en de resultatenrekening. 
 
In voorkomend geval neemt de gemeente, behoudens andersluidende beslissing van de 
gemeenteraad, alle goederen, personeelsleden en rechten en verplichtingen van het bedrijf over. 
 

23. Goedkeuring erfpachtakten betrekkelijk het zwembad en het sportpark Heikant 
Gelet op de oprichting van het AGB Arendonk bij gemeenteraadsbesluit van 16 december 2013, met 
zetel te Arendonk, Vrijheid 29, ondernemingsnummer 0505.848.961; 
Gelet op de beheersovereenkomst tussen het gemeentebestuur Arendonk en het AGB Arendonk van 
15 december 2014, Artikel 6 betrekkelijk de wijze van terbeschikkingstelling van de infrastructuur in 
het beheer van het AGB Arendonk; 
Overwegende dat het opportuun is dat de gemeente een recht van erfpacht verleent aan het AGB 
betrekkelijk het zwembad met erbij horende grond, eigendom van de gemeente, gelegen te Van 
Eycklaan 7 te Arendonk, kadastraal bekend als afdeling twee, sectie E, nummers 78 C, 78 F en 78 H; 
Overwegende dat het eveneens opportuun is dat de gemeente een recht van erfpacht verleent aan 
het AGB betrekkelijk het sportpark Heikant, eigendom van de gemeente, kadastraal gekend als 
afdeling een, nummers 1554, 1555, 1568B, 1568D, 1569C, 1575, 1576, 1538A, 1546, 1547, 1548, 
1551, 1552, 1582, 1583, 1535, 1536, 1542, 1543, 155A, 1549, 1550, 1553, 1509A, 1510, 1511A, 
1520A, 1530A, 1531A, 1537, 1512B, 1527B, 1557B. 
Gelet op het ontwerp van akte opgemaakt door GD&A advocaten; 
Gelet op de modaliteiten;  
Overwegende dat de erfpachten worden verleend voor een termijn van 27 jaar; 
Overwegende dat de erfpachtvergoeding betrekkelijk het zwembad jaarlijks een euro bedraagt; 
Overwegende dat de canon betrekkelijk het sportpark Heikant  
jaarlijks een euro bedraagt en een eenmalige canon van 385.384,72 EUR, te betalen binnen de drie 
jaar vanaf de akte; 
BESLUIT: met eenparigheid van stemmen 
Enig art.: De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de ontwerpen van erfpachtakten betrekkelijk het 
zwembad en het sportpark Heikant. 
 
24. Straatnaamgeving – definitieve beslissing nieuwe straatnaam verkaveling nr. 2014/00007 – Het 
Hof 
Gelet op het decreet van 28 januari 1977, later gewijzigd, tot bescherming van de namen van de 
openbare wegen en pleinen. 
Gelet op artikel 43, § 2, 10° van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere aanpassingen dat 
stipuleert dat het tot de uitsluitende bevoegdheid van de gemeenteraad behoort om beslissingen te 
nemen die een wet, decreet of uitvoeringsbesluit uitdrukkelijk aan de gemeenteraad voorbehoudt, in 
casu voor huidige materie artikel 1 van het decreet van 28 januari 1977 en latere wijzigingen tot 
bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen. 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 15 december 2014 betreffende goedkeuring van de 
ontworpen rooilijn, het wegtracé van de verkavelingsaanvraag en de infrastructuurwerken tot 
uitrusting van de verkaveling, zoals voorgesteld op het grondplan wegtracé 3/3 d.d. 14 juli 2014, 
opgemaakt door landmeetkundig studiebureel Foqué Jan bvba. 
Gelet op de verkavelingsvergunning nr. 2014/00007 verleend aan Foqué Jan bvba, Bezelaerstraat 128 
te 2830 Blaasveld op 8 januari 2015, voor een verkavelingsontwerp van 12 kavels voor halfopen en 7 
kavels voor aaneengesloten eengezinswoningen met een nieuw aan te leggen weg op het perceel ter 
streke Flierenbos te 2370 Arendonk, kadastraal gekend als afd. 1, sectie A, nr(s). 1346E, 1354A, 
1346G, 1350G en 1364H 2. 
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Overwegende dat er een nieuwe weg wordt aangelegd en het noodzakelijk is aan deze weg een 
straatnaam toe te kennen.  
Gelet op de vraag van het college van burgemeester en schepenen aan de Heemkundige Kring ALS 
ICE CAN vzw op 16 februari 2015 tot het formuleren van een voorstel van straatnaam. 
Gelet op het voorstel van de Heemkundige Kring ALS ICE CAN vzw van 7 mei 2015 betreffende 3 
voorstellen van straatbenaming voor hoger vermeld wegtracé, zijnde: Het Hof, Meulenpad en 
Haveres. 
Gezien in het bijzonder de motivatie van het eerste voorstel van straatnaam “Het hof”, luidend als 
volgt: “Oude Kempische cijnsboeken uit de 13de en 14de eeuw vermelden reeds het woord “Hova” een 
uitgestrekt stuk grond waarschijnlijk veranderlijk van grootte maar gewoonlijk van 10 tot 12 bunders 
groot. 
De veranderlijkheid van de grootte blijft wel een moeilijk te achterhalen gegeven in de historische 
toelichting bij de taalschat der Kempische cijnsboeken. 
Voor Kiliaan is de oudere betekenis dus een hoeveelheid land die men behoeft om te leven. Dat hova 
later evolueerden naar hoeve kunnen we lezen in historische toelichtingen. 
Hoe komen we tot de benaming “Het Hof”? 
Eertijds was er in de Wampenberg, niet direct nader bepaald noch in de tijd, noch op plaats een hoeve 
gelegen, waarvan de bewoners aangeduid werden met de bijnaam van ’t Hof. 
De Wampenberg strekte zich vroeger in tijd uit tot en met het huidige Pelgrimsplein. 
De overlevering vertelt dat Joke Delanoy een dochter was van de bewoners van de hoeve genaamd 
‘Het Hof’. 
Rond het huidige Pelgrimsplein woonden verschillende generaties mensen die allemaal de naam 
Delanoy droegen maar die werden aangesproken met de bijnaam: van ’t Hof.  
Tegen het huidige Pelgrimsplein woonden Joke Delanoy en Jef Delanoy, wiens tuinen grensden aan de 
huidige verkaveling. In de vroegere Polderstraat woonden eveneens verschillende families Delanoy. 
Zowel Joke als haar neef Jef werden allebei van ’t Hof genoemd. 
Gezien de oude betekenis van hoeve en van landbouwgrond, gelet op de oude bijnaam van mensen 
die in deze omgeving leefden, zouden wij willen opteren om in eerste instantie betrokken verkaveling 
de naam “Het hof” te geven.” 
Overwegende dat dat de benaming ‘Het Hof’ geen spraakverwarring teweegbrengt met andere 
straten in onze gemeente, zodat de nieuwe straat duidelijk kan omschreven en gelokaliseerd 
worden. 
Gelet op de principiële goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen op 28 mei 
2015 van de 1ste straatnaam, ‘Het Hof’ voor de gemeenteweg in de verkaveling nr. 2014/0007. 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 29 juni 2015 betreffende principiële toekenning van 
de straatbenaming ‘Het Hof’ aan de nieuwe weg die wordt voorzien in uitvoering van de 
verkavelingsvergunning nr. 2014/00007 verleend aan Foqué Jan bvba, op 8 januari 2015. 
Overwegende dat een openbaar onderzoek werd georganiseerd omtrent de straatbenaming ‘Het 
Hof’ van 18 september 2015 tot en met 19 oktober 2015; dat het openbaar onderzoek werd 
bekendgemaakt door aanplakking aan het gemeentehuis. 
Gelet op het proces verbaal van sluiting van het openbaar onderzoek van 19 oktober 2015, waaruit 
blijkt dat geen bezwaren werden ingediend. 
Gelet op de adviesvraag aan de gemeentelijke culturele raad van Arendonk van 8 september 2015. 
Gelet op het gunstig advies van de gemeentelijke culturele raad van Arendonk van 7 oktober 2015, 
geformuleerd in vergadering van 23 september 2015. 
BESLUIT: met eenparigheid van stemmen 
Enig art.: Aan de nieuwe weg, die wordt voorzien uitvoering van de verkavelingsvergunning nr. 
2014/00007 verleend aan Foqué Jan bvba, op 8 januari 2015, wordt definitief de straatbenaming ‘Het 
Hof’ toegekend. 
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VARIA 
 
 
*Gunther Hendrickx vraagt of de bewoners van de Rode Del een stem zullen krijgen in de commissie 
en zo ja, of ze zich dan zullen kunnen laten bijstaan door een deskundige. 
 
De burgemeester antwoordt dat daarover nog niet werd gesproken. Eerst dient een datum te 
worden vastgelegd en dan zal worden bekeken wie er zal worden uitgenodigd. Dat dient globaal te 
worden bekeken. Mogelijks zijn er nog andere partijen die eveneens dienen te worden uitgenodigd, 
zoals bijvoorbeeld de provincie. Eind februari  - begin maart 2016 zal er dan een raadscommissie 
georganiseerd worden. 
 
*Benny Maes pleit ervoor dat er een structurele oplossing komt voor de behandeling van klachten in 
verband met overlast. De problematiek dient ook ruimer te worden bekeken dan overlast 
gerelateerd aan het asielcentrum. Hij stelt dat de drempel bij de politie misschien te hoog is. Er dient 
goed te worden gecommuniceerd naar de burgers van Arendonk over eventuele meldingen van 
overlast. 
 
De burgemeester is tevreden met deze analyse van het raadslid. Hij verduidelijkt dat er initiatieven 
zullen genomen worden in functie van de inrichtíng van een centraal meldpunt. Dit wordt thans 
geconcretiseerd in samenwerking met de politie. Het centraal meldpunt zal beheerd worden door de 
gemeente en de politie. 
 
Schepen Luc Bouwen treedt raadslid Benny Maes bij. Het meldpunt dient er  te zijn voor fenomenen 
van overlast in het algemeen. Er dient zodoende  niet enkel te worden gefocust op het asielcentrum.  
 
De burgemeester stelt dat het inderdaad niet de bedoeling is om enkel te focussen op het 
asielcentrum. Het wordt ruimer bekeken, bijvoorbeeld in het kader van de problematiek van 
hangjongeren. 
 
Marinus Van Rooij vraagt of er in het verleden dan klachten geweest zijn die niet of onvoldoende 
werden opgevolgd.  
 
De burgemeester antwoordt dat dit niet het geval is maar het gebeurt wel eens dat de klager geen 
feedback heeft gekregen van het asielcentrum over welk gevolg werd gegeven aan zijn klacht. Vanuit 
het centrum werd er wel vaak iets gedaan met die klachten. Als men geen feedback krijgt, is men niet 
geneigd om een geval van overlast nog verder te melden in de toekomst. Er moet niemand met de 
vingers gewezen worden. 
 
Marinus van Rooy pleit voor een goede communicatie.  
 
Gunther Hendrickx wil niet dat er enkel gefocust wordt op klachtenbehandeling.  
Hij wil dat er ook aandacht is voor positiviteit. 
Hij verwijst naar het meerjarenplan. Daarin staat een paragraaf over het asielcentrum, bepaaldelijk 
de werking van de grabbelpas. Enerzijds kunnen de kinderen in het asielcentrum deelnemen aan 
de  activiteiten van de grabbelpas en anderzijds kunnen kinderen van Arendonk in het asielcentrum 
samen gaan spelen.  
 
Gunter Hendrickx pleit ervoor dat er niet alleen gedacht wordt aan meldpunten en feedback geven 
maar ook aan integratie. Elkaar leren kennen is zeer belangrijk. De kinderen van het asielcentrum 
hadden bijvoorbeeld ook kunnen uitgenodigd worden om te komen zingen tijdens Sinte Katharina. 
Het is een meer positieve benadering. Hij pleit voor meer begrip in de twee richtingen.  
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Schepen An Hermans verwijst naar het initiatief van schepen Joke Segers vanuit de jeugdwerking en 
het onderwijs, bepaaldelijk het project "allemaal kinderen", waar schoolkinderen aangeleerd wordt 
hoe dient te worden omgegaan met andere kinderen. Dat is een positieve insteek.  
 
Gunter Hendrickx reageert hierop dat de kinderen uiteraard belangrijk zijn maar het betreft 
klaarblijkelijk voornamelijk jonge mannen zonder echtgenote en zonder kinderen.  
Initiatieven door bijvoorbeeld de voetbalploeg van Broekkant worden gewaardeerd. We dienen op 
een verdraagzame manier met elkaar om te gaan.  
 
Schepen An Hermans beaamt dat. Ook andere verenigingen zouden dergelijke initiatieven kunnen 
nemen. 
 
* Johan Wijnen vraagt naar de uitkomst van het overleg met De Lijn. 
De burgemeester antwoordt dat er drie prioritaire lijnen worden versterkt, te weten Geel - Turnhout, 
Mol-Turnhout en Arendonk – Hoogstraten. 
Er komt een permanente frequentieverhoging. Dat is een goede zaak temeer daar andere lijnen 
geschrapt worden,  bijvoorbeeld Oud-Turnhout - Turnhout. Dat eindrapport wordt eerstdaags ter 
goedkeuring voorgelegd aan de respectievelijke gemeentebesturen. 
 
*Gunther Hendrickx vraagt naar de stand van zaken in het dossier met betrekking tot de werken 
Kloosterbaan - Lusthoven en de vordering tot schadevergoeding van Ambaro. 
 
Schepen Luc Bouwen antwoordt dat de schadevordering betrekking heeft op de werken uitgevoerd 
in Ravels. Het heeft te maken met de snelheid van het verplaatsen van 
nutsvoorzieningen(schakelkast) door Proximus. Het heeft geen implicaties voor het dossier. 
 
Gunther Hendrickx vraagt of het studiebureau gefaald heeft. 
 
Schepen Luc Bouwen antwoordt dat het studiebureau zeker zijn meerwaarde heeft gehad.  
Het studiebureau werd aangesteld op vraag van AWV. Omwille van de omvang van het project werd 
een dagelijkse werfopvolging gevraagd. Het verplaatsingsbevel moet gegeven worden door de 
wegbeheerder, zijnde AWV. 
Als bouwheer is het gemeentebestuur de eerste partij die werd aangesproken. Het gemeentebestuur 
zal trachten te verhalen op AWV. 
Er is geen minnelijke regeling mogelijk gebleken. Er zal zodoende een juridische procedure worden 
opgestart. 
 
*Johan Wijnen vraagt naar de stand van zaken in het dossier van de financiering van de serviceflats. 
Hij drukt ondermeer zijn bezorgdheid uit in verband met de looptijd van het contract, bepaaldelijk 
tot 2027. 
 
OCMW- voorzitter Kenny Viskens antwoordt dat de spaarformule, omwille van de dalende 
rentevoeten, werd aangepast zodat in 2027 voldoende middelen voorhanden zijn om eventueel over 
te gaan tot aankoop. 
 
Schepen Luc Bouwen vult aan dat reeds tijdens de vorige legislatuur gestart werd met de 
financiering. Het principe is zodoende niet nieuw. De formule werd thans enkel bijgestuurd. 
 

 

 


