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De gemeenteraad van Arendonk. 
 
 
Verslag gemeenteraad 14.09.2015 
Er zijn geen inhoudelijke bemerkingen bij de notulen. 
 
*Gunther Hendrickx verwijst naar punt 1 van de raadszitting d.d. 14.09.2015 betrekkelijk de 
vaststelling van het wegtracé van de voetweg nummer 84. 
 
Hij vraagt dat met betrokkenen contact wordt opgenomen nu er klaarblijkelijk door hen 1 meter 
extra dient te worden afgestaan. 
 
Schepen Ann Hermans antwoordt dat de betrokken landmeter hiervan op de hoogte was. Bovendien 
werd met betrokkenen aangaande deze kwestie een afspraak gemaakt op zeer korte termijn 
teneinde dit punt verder uit te klaren. 
 
* Schepen Ann Hermans wil bijkomende toelichting geven bij punt 2 van de dagorde van de 
gemeenteraadszitting d.d. 14.09.2015.  
 
De bijkomende info van Retie ( 6,22 EUR ), waarvan sprake tijdens de vorige gemeenteraadszitting, 
was een eigen berekening van het gemeentebestuur van Retie. Deze berekening klopt evenwel niet. 
IOK heeft per e-mailbericht bevestigd dat er geen kosten zijn tot het einde van de legislatuur. Dit e-
mailbericht zal door de schepen worden overgemaakt aan Gunther Hendrickx. 
 
1. Beslissing inzake de vaststelling van het mandaat van afgevaardigde van de gemeente wat 
betreft de statutenwijziging voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering van Pidpa op 
14 december 2015. 
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van de opdrachthoudende vereniging Pidpa; 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;  
Overwegende dat artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt 
dat het mandaat van de afgevaardigde voor elke algemene vergadering dient te worden vastgesteld; 



Overwegende dat artikel 59 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt 
dat er een onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van de afgevaardigde op de algemene 
vergadering en dat van lid van een van de andere organen; 
Gelet op artikel 22 van de statuten van Pidpa;  
Gelet op de buitengewone algemene vergadering van Pidpa die zal plaats hebben op maandag 14 
december 2015 op het administratief hoofdkantoor, Desguinlei 246 te 2018 Antwerpen; 
Gelet op het voorstel van statutenwijziging dat werd overgemaakt aan het gemeentebestuur op 7 
september 2015, dit conform artikel 39 van het decreet houdende de intergemeentelijke 
samenwerking dat stelt dat uiterlijk 90 kalenderdagen voor de algemene vergadering die de 
statutenwijzigingen moet beoordelen, het ontwerp van statutenwijziging aan de deelnemers dient 
overgemaakt te worden;  
Gelet op het feit dat het voorstel van statutenwijziging een wijziging van de statutaire bepalingen 
omtrent de dividendenregeling inhoudt, namelijk de schrapping van de statutaire mogelijkheid 
dividenden uit te keren.  
Gelet op de artikelen 19 tot en met 26 van het gemeentedecreet in verband met de vergaderingen 
en de beraadslagingen van de gemeenteraad; 
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet en in het bijzonder op artikel 42 inzake de 
bevoegdheid van de gemeenteraad; 
BESLUIT: met eenparigheid van stemmen 
Art. 1: Goedkeuring wordt verleend aan de door de raad van bestuur van Pidpa voorgelegde 
wijzigingen aan de statuten van Pidpa, na artikelsgewijze behandeling leidende tot de goedkeuring 
en vaststelling van de statuten zoals opgenomen als bijlage bij de oproeping tot deze algemene 
vergadering.  
Art. 2: Aan de vertegenwoordiger, raadslid Ingrid Van Gorp, wordt de opdracht gegeven om op de 
buitengewone algemene vergadering van 14 december 2015, overeenkomstig deze beslissing te 
stemmen, evenals op elke andere algemene vergadering die wordt samengeroepen ter behandeling 
van dit agendapunt van deze vergadering. 
Art. 3: Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit 
en zal onverwijld een afschrift van deze beslissing bezorgen aan Pidpa, Desguinlei 246 te 2018 
Antwerpen. 
 
2. Intergemeentelijke vereniging PONTES – aanduiding vertegenwoordiger buitengewone 
algemene vergadering 16 december 2015, vaststelling mandaat en voordracht kandidaat 
bestuursorganen 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder op de artikelen 43, §2, 5° en 195; 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking, in het 
bijzonder op de artikelen 39,44, 46, 47 en 48; 
Gelet op de omzendbrief BB 2013/5 van 19 april 1993 van de Vlaamse minister bevoegd voor 
Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand betreffende de 
wijzigingen aan het decreet intergemeentelijke samenwerking houdende dat de statutenwijziging 
van een intergemeentelijke vereniging ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de toezichthoudende 
overheid. 
Gelet op de uitnodiging voor de buitengewone algemene vergadering van PONTES op 16 december 
2015; 
Gelet op het ontwerp van agenda, besluiten en bijlagen; 
Overwegende dat deze algemene vergadering zal plaatsvinden op 16 december 2015; 
Overwegende dat voor deze algemene vergadering een gemeentelijke afgevaardigde moet 
aangeduid worden om de gemeente te vertegenwoordigen op deze algemene vergadering; dat deze 
aanstelling mag gebeuren voor de volledige duur van deze legislatuur; 
Overwegende dat evenwel het mandaat van deze gemeentelijke afgevaardigde moet vastgesteld 
worden voorafgaand aan elke algemene vergadering; 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 



BESLUIT: met eenparigheid van stemmen 
Art. 1:  Er wordt akte genomen van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 
PONTES van 16 december 2015, die bestaat uit de volgende agendapunten: 
1. Statuten: wijziging en vaststelling van de gecoördineerde versie – goedkeuring 

Art. 2: De voorstellen van beslissingen worden goedgekeurd en de vertegenwoordiger van de 
gemeente, Leo Aerts, wordt opgedragen om zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de besluiten van 
de gemeenteraad inzake onderhavige aangelegenheid. 
Art. 3: Een afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving bezorgd aan de intergemeentelijke 
vereniging PONTES, gevestigd te 2610 Antwerpen-Wilrijk, aan de Jules Moretuslei 2. 
 
3. Akteneming budgetwijziging 2015 ingediend door het kerkbestuur van Onze Lieve Vrouw 
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 Onze 
Lieve Vrouw Arendonk.  
Art. 2: Dit besluit aan de gouverneur, het bisdom en het kerkbestuur over te maken. 
 
4. Akteneming budget 2016 ingediend door het kerkbestuur van Onze Lieve Vrouw Arendonk 
Gelet op het budget 2016 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 het budget 2016 ingediend door het kerkbestuur van Onze Lieve 
Vrouw Arendonk.  
Art. 2: Dit besluit aan de gouverneur, het bisdom en het kerkbestuur over te maken. 
 
5. Akteneming budget 2016 ingediend door het kerkbestuur van Sint Jozef Voorheide Arendonk 
Gelet op het budget 2016 ingediend door het kerkbestuur van Sint Jozef Voorheide 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 het budget 2016 ingediend door het kerkbestuur van Sint Jozef 
Voorheide Arendonk.  



Art. 2: Dit besluit aan de gouverneur, het bisdom en het kerkbestuur over te maken. 
 
6. Vaststelling werkingsbudget basisonderwijs – beleidsondersteuning – schooljaar 2015-2016. 
Gelet op decreet basisonderwijs van 25.02.97, zoals gewijzigd bij decreet van 14.07.98, inzonderheid 
de verhoging van de werkingsmiddelen voor het basisonderwijs; 
Gelet op de M.O. van 27.07.98 betreffende de verhoging van het werkingsbudget in het 
basisonderwijs – aanwending voor beleidsondersteuning en klasvrij maken van de directeur/adjunct-
directeur; 
Overwegende dat de bijkomende middelen kunnen besteed worden aan administratieve- en 
beleidsondersteuning; 
Gelet op het verslag van het onderhandelingscomité basisonderwijs dd 29 april 2015. 
Gelet op het protocol akkoord van het onderhandelingscomité basisonderwijs dd 29 april 2015. 
BESLUIT : met eenparigheid van stemmen 
Art.1: Goedkeuring wordt gehecht aan de vaststelling van de maatregelen in het kader van de  
verhoging van de werkingsmiddelen voor het basisonderwijs als volgt :  
Beleidsondersteuning :  

- Voorheide:  01-09-.2015 – 30.06.2016  - 6 uren beleidsondersteuning; 

- St-Jan  01-09-.2015 – 30.06.2016  - 12 uren beleidsondersteuning. 

Art.2: Onderhavig besluit ieder schooljaar opnieuw te herzien met het oog op de vaststelling van de 
te nemen maatregelen.  
 
7. Vaststelling facultatieve verlofdagen gemeentescholen schooljaar 2015-2016 
Overwegende dat de vakantiedagen voor het basisonderwijs schooljaar 2015-2016 dienen 
vastgesteld; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering tot organisatie van het schooljaar in het basis- en 
secundair onderwijs, in het deeltijds onderwijs en in het onderwijs voor sociale promotie 
georganiseerd, erkend of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap; 
Gelet op het protocol van het onderhandelingscomité van 29 april 2015. 
BESLUIT : met eenparigheid van stemmen 
Benevens de vastgestelde vakantieperioden en vrije dagen worden de 2 facultatieve vakantiedagen 
waarvoor de instellingen voor basisonderwijs kunnen beschikken voor het schooljaar 2014-2015 
vastgesteld als volgt :  

- Woensdag 04 mei ½ dag 

- Dinsdag 17 mei  1 dag 

- Woensdag 18 mei ½ dag 

 
8. RUP Biesputten – Goedkeuring grondverwerving. 
Gunther Hendrickx vraagt of het klopt dat er nog percelen dienen verworven te worden. 
 
De burgemeester antwoordt dat er inderdaad nog twee kadastrale percelen dienen te worden 
verworven. 
 
Gunther Hendrickx vraagt wat dienaangaande de stand van zaken is. 
 
De burgemeester antwoordt dat er recent aangaande die percelen nog onderhandeld werd met de 
betrokkenen. 
 
Gelet op de beslissing van het schepencollege van 18.01.2007, houdende de aanstelling van IOK als 
ontwerper voor het RUP Biesputten; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad, dd.  13.02.2012, houdende de definitieve goedkeuring 
van het RUP Biesputten; 



Overwegende dat het nodig is om voor de realisatie van het RUP percelen grond, gelegen Heikant – 
De Lusthoven met kadastraal nummer A 1460B02, 1460A02, 1460, 1459, 1458,1457A, 1457B, 1456A, 
1456B, 1455, 1449B, 1448G te verwerven; 
Gelet op de beslissing van het schepencollege van 28.06.2012, houdende het verzoek aan IOK om, 
onder het regime van regie, in te staan voor het uitvoeren van de grondverwervingen, inzonderheid 
het voeren van de onderhandelingen en de samenstelling van een dossier RUP Biesputten. 
Gelet op het goedkeuringsbesluit van het Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit, dd. 
03.05.2012; 
Gelet op het uittreksel uit de kadastrale legger; 
Gelet op het schattingsverslag, opgemaakt door het Aankoopcomité te Antwerpen; 
Gelet op het bodemattest; 
Gelet op het ontwerp van de akte van aankoop van onroerend goed betreffende de percelen grond 
en koopsom in RUP Biesputten: 
1ste afdeling, perceel A 1460A02  – voor het bedrag van € 17.400,00; 
Gelet op de desbetreffende artikelen van het gemeentedecreet. 
BESLUIT: met eenparigheid van stemmen 
Art. 1: Definitieve goedkeuring wordt gehecht aan de akte van aankoop van onroerend goed 
betreffende het perceel grond en koopsom in RUP Biesputten: 
1ste afdeling, perceel A 1460A02, fam. Oris - Devogel, Korte Mermansstraat 40, 2300 Turnhout voor 
het bedrag van € 17.400,00. 
Art. 2: Goedkeuring wordt gehecht aan de bijlagen zoals opgesomd in de overwegingen. 
Art. 3: De grondafstand geschiedt voor openbaar nut. 
Art. 4: De heer Joost Fourneau, Vlaams commissaris bij de Afdeling Vastgoedtransacties, wordt 
gemachtigd om in naam van de gemeente de akte van eigendomsoverdracht te ondertekenen.  
Art. 5: De hypotheekbewaarder te ontslaan van de verplichting om inschrijving te nemen bij de 
overschrijving van de akte. 
Art. 6: De burgemeester  Kristof Hendrickx en de gemeentesecretaris Kris Wouters zullen de akte 
mee ondertekenen als eregetuigen.  
 
9. Wonen – goedkeuring wijziging lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen. 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder op artikelen 42, 43 §2, 57 en 186, en 
op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988, in het bijzonder op artikel 135, met betrekking tot de 
bevoegdheden van de gemeenteraad. 
Gelet op het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, in het bijzonder artikel 95 
m.b.t. het gemeentelijk toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen. 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 en latere wijzigingen, tot 
reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode, in 
het bijzonder hoofdstuk V betreffende de toelatingsvoorwaarden en toewijzing van sociale 
huurwoningen, ook wel het kaderbesluit sociale huur genoemd. 
Overwegende dat de gemeente, in toepassing van art. 26 e.v. van het kaderbesluit sociale huur, 
specifieke toewijzingsregels voor sociale huurwoningen kan opstellen die rekening houden met de 
lokale binding van de kandidaat-huurders, met de woonbehoeftigheid van specifieke doelgroepen of 
met de verstoorde of bedreigde leefbaarheid in bepaalde wijken of complexen. 
Gelet op de mogelijkheden en bepalingen van art. 27 van het kaderbesluit sociale huur, met 
betrekking tot de lokale binding van de kandidaat-huurder met de gemeente. 
Overwegende dat de voorrang van lokale binding uit een gemeentelijk toewijzingsreglement, slechts 
geldt na de toepassing van de verplichte voorrangsregels, vermeld in artikel 19 en 21 van het 
kaderbesluit sociale huur en na, in voorkomend geval, de voorrangsregel voor doelgroepen, vermeld 
in artikel 28 van dat besluit, en de afwijkende toewijzingsregels ter bevordering van de leefbaarheid, 
vermeld in artikel 29 van dat besluit. 
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 26 februari 2009 om een 
lokaal toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen op te maken, waarbij een werkgroep werd 



opgericht voor de concrete uitwerking ervan en de totstandkomingsprocedure voor de opmaak van 
een lokaal toewijzingsreglement, zoals uitgewerkt door de hiertoe aangestelde werkgroep.  
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 11 mei 2009 betreffende goedkeuring van een lokaal 
toewijzingsreglement met betrekking tot het luik lokale binding, en de voorrang voor de doelgroepen 
ouderen en personen met een handicap. 
Gelet op de goedkeuring van het lokaal toewijzingsreglement van 16 november 2009 door de 
minister voor het luik lokale binding en de doelgroep personen met een handicap. 
Gelet op de omzendbrief W/2011/01 d.d. 17 februari 2011 betreffende de opmaak van een lokaal 
toewijzingsreglement met voorrang voor ouderen, heden vervangen door de omzendbrief 
W/2014/01 van 23 januari 2014. 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 27 juni 2011 betreffende goedkeuring van een lokaal 
toewijzingsreglement met betrekking tot de voorrang voor de doelgroep ouderen. 
Gelet op de goedkeuring van het lokaal toewijzingsreglement van 26 augustus 2011 door de minister 
voor de doelgroep ouderen. 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 10 september 2012 betreffende goedkeuring van een 
lokaal toewijzingsreglement met betrekking tot de voorrang voor de doelgroep zorgbehoevend maar 
zelfredzaam. 
Gelet op de goedkeuring van het lokaal toewijzingsreglement door de minister op 26 augustus 2013 
voor de doelgroep zorgbehoevend maar zelfredzaam. 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 10 november 2014 betreffende goedkeuring van een 
lokaal toewijzingsreglement waarbij een aantal van de woongelegenheden in het woonzorgcentrum 
St. Isabella voorbehouden zijn voor ouderen en waarin binnen de doelgroep zorgbehoevend maar 
zelfredzaam een cascadesysteem bestaat zodat zorgbehoevenden met een grote zorgbehoefte 
voorrang hebben op zorgbehoevenden met een middelgrote zorgbehoefte. 
Gelet op de goedkeuring van het lokaal toewijzingsreglement door de minister op 5 februari 2015. 
Gelet op het verslag van het lokaal woonoverleg van 10 september 2015 waarin het begrip lokale 
binding werd besproken, in het bijzonder de koppeling van het begrip wonen aan de inschrijving in 
het bevolkingsregister en de uitzonderlijke situatie waarbij personen die geplaatst werden door 
diensten van de bijzondere jeugdzorg of gehandicapten in een instelling niet werden ingeschreven in 
het bevolkingsregister; en waarin werd voorgesteld om de tekstuele invulling van de lokale binding 
uit te breiden, zodat de lokale binding moet bewezen worden op basis van inschrijving in het 
Rijksregister of door een attest van een erkende plaatsingsdienst in het kader van de bijzondere 
jeugdzorg of gehandicaptenzorg  
Overwegende dat het voorstel van het gewijzigde lokale toewijzingsreglement voor sociale 
huurwoningen gunstig werd geadviseerd door het college van burgemeester en schepenen op 01 
oktober 2015. 
Overwegende dat het voorstel van het gewijzigde lokale toewijzingsreglement voor sociale 
huurwoningen gunstig werd geadviseerd door het Vast Bureau van het OMCW op 17 september 
2015 en door de OCMW raad op 28 september 2015. 
Op voorstel van het schepencollege. 
BESLUIT: met eenparigheid van stemmen 
Art. 1: Het gewijzigde lokale toewijzingsreglement sociale huurwoningen van 23 september 2015, 
opgemaakt door Kempens Woonplatform,  goed te keuren. 
Art. 2: Het gewijzigde lokale toewijzingsreglement sociale huurwoningen van 23 september 2015 ter 
goedkeuring over te maken aan de Vlaamse minister bevoegd voor wonen en het agentschap 
Wonen-Vlaanderen, afdeling woonbeleid, om na goedkeuring te worden geïntegreerd in het interne 
huurreglement van de betrokken sociale huisvestingsmaatschappij. 
 
10. Retributie op de inzameling van bepaalde fracties op het containerpark. 
Benny Maes vindt  - onder verwijzing naar het besluit van het college van 1 oktober 2015 - dat de 
reden waarom er retributie dient te worden geheven op het deponeren van houtafval een kromme 



redenering is : het is niet omdat er burgers van buiten Arendonk houtafval  op het containerpark 
komen deponeren, dat de burgers van Arendonk daarvoor dan moeten gestraft worden. 
 
Schepen Ann Hermans antwoordt dat dit niet de enige reden is. Als er in Arendonk geen retributie op 
houtafval is en in andere buurgemeenten wel, dan wordt er pas afvaltoerisme gecreëerd. 
 
De burgemeester vult aan dat het houtafval betreft dat moet worden afgevoerd tegen een bepaalde 
kost. 
 
Peter Noben doet opmerken dat er dan beter dient te worden gecontroleerd aan de ingang van het 
containerpark. 
 
Schepen Ann Hermans antwoordt dat men in orde is van zodra men vergezeld wordt door een 
Arendonkse burger en men zijn identiteitskaart laat zien. Het kan toch niet de bedoeling zijn dat de 
politie aan de ingang van het containerpark gaat postvatten. 
 
De burgemeester vindt dat wie afval aanvoert een stuk moet betalen voor die vervuiling.  
Het alternatief is dat de gehele gemeenschap van Arendonk , zoals dat in het verleden het geval was, 
moet betalen voor die vervuiling. 
 
Johan Wijnen vraagt of de tarieven overeenstemmen met die van de naburige gemeenten. 
 
Schepen Ann Hermans antwoordt bevestigend en zegt dat men zich heeft laten inspireren door de 
tarieven voorgesteld door OVAM. 
 
Gunther Hendrickx zegt dat zijn fractie achter het principe 'de vervuiler betaalt 'staat. Hij vindt wel 
dat dit principe ook in andere domeinen consequent moet worden toegepast. Zijn fractie zal zich 
onthouden omdat de insteek in dit dossier verkeerd is. 
 
Gelet op het gemeentedecreet; 
Gelet op het decreet van 23.12.2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en 
afvalstoffen (Materialendecreet); 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 17.02.2012 tot vaststelling van het Vlaams 
reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA), 
inzonderheid bijlage 5.1.4; 
Gelet op het Uniform Gemeentelijk Politiereglement – afzonderlijk deel B: Arendonk – Hoofdstuk III: 
Afhalen van huisvuil en brengen huisvuil naar het gemeentelijk containerpark; 
Overwegende dat de invoering van een retributie de gemeente toelaat het principe ‘de vervuiler 
betaalt’ toe te passen, rekening houdend met de prioriteitsvolgorde voor de omgang met materialen, 
de kosten en een aantal minimale en maximale tarieven; 
Overwegende dat een asbesthoudende golfplaat van een vierkante meter ongeveer 15 kg weegt en 
het tarief voor asbesthoudend bouw- en sloopafval van 3,00 EUR per vierkante meter dus bij 
benadering overeenkomt met de suggestie van OVAM van 0,20 EUR per kg; 
Overwegende dat in het verleden altijd rekening gehouden werd met de aanvaardingsplicht voor 
asbesthoudend bouw- en sloopafval zoals voorgeschreven door OVAM, maar dat thans evenwel 
werd aanbevolen om dat mee op te nemen in het retributiereglement; 
Overwegende dat er op het containerpark in Arendonk opvallend veel houtafval wordt aangevoerd; 
Gelet op het Uitvoeringsplan Milieuverantwoord Beheer van Huishoudelijke Afvalstoffen 2008-2015, 
meer bepaald op het voorstel voor een contantbelasting (retributie) voor houtafval op het 
containerpark van 16 EUR tot 18 EUR per m³, zijnde hetzelfde tarief als voor het groenafval; 
Overwegende dat de huidige retributie in Arendonk voor groenafval op het containerpark 1 EUR, 4 
EUR en 6 EUR bedraagt voor respectievelijk een personenwagen, bestelwagen of enkele as 



aanhangwagen en een dubbele as aanhangwagen; 
Gelet op de financiële situatie van de gemeente; 
BESLUIT: met 15 stemmen voor (N-VA, CD&V), 3 stemmen tegen (A+) en 5 onthoudingen (Vl. Belang, 
SP.a) 
Artikel 1: Met ingang van 01.01.2016 en voor een termijn eindigend op 31.12.2019 wordt er een 
retributie gevestigd op de inzameling van de volgende fracties op het containerpark: 

- grofvuil; 

- groenafval; 

- bouw- en sloopafval; 

- houtafval; 

- cellenbeton, gyproc, kalk, gips en roofing; 

- treinbielzen; 

- asbesthoudend bouw- en sloopafval; 

- professionele elektrische en elektronische apparaten; 

Artikel 2: De retributie wordt vastgesteld als volgt: 

a) grofvuil: 2,00 EUR per 0,25 m³; 

b) groenafval, bouw- en sloopafval en houtafval; 

- 1,00 EUR indien het afval wordt aangevoerd met een personenwagen; 

- 4,00 EUR indien het afval wordt aangevoerd met een particuliere bestelwagen; 

- 4,00 EUR indien het afval wordt aangevoerd met een aanhangwagen met enkele as; 

- 6,00 EUR indien het afval wordt aangevoerd met een aanhangwagen met dubbele as; 

c) cellenbeton, gyproc, kalk, gips en roofing: 2,00 EUR per 0,25 m³; 

d) treinbielzen: 1,00 EUR per stuk; 

e) asbesthoudend bouw- en sloopafval: 3,00 EUR per geschatte m2; 

f) eenheidstarief van 25,00 EUR per aangeleverd professioneel elektrisch of elektronisch apparaat 

Artikel 3: 

§ 1. De retributie vermeld in artikel 2, a) is verschuldigd door iedereen die gebruik maakt van de 
gemeentelijke dienstverlening inzake de inzameling van het grofvuil op het containerpark. 
§ 2. De retributie vermeld in artikel 2, b) is verschuldigd door iedereen die gebruik maakt van de 
gemeentelijke dienstverlening inzake de inzameling van groenafval, bouw- en sloopafval en houtafval 
op het containerpark. 
§ 3. De retributie vermeld in artikel 2, c) is verschuldigd door iedereen die gebruik maakt van de 
gemeentelijke dienstverlening inzake de inzameling van cellenbeton, gyproc, kalk, gips en roofing op 
het containerpark. 
§ 4. De retributie vermeld in artikel 2, d) is verschuldigd door iedereen die gebruik maakt van de 
gemeentelijke dienstverlening inzake de inzameling van treinbielzen op het containerpark. 



§ 5. De retributie vermeld in artikel 2, e) is verschuldigd door iedereen die gebruik maakt van de 
gemeentelijke dienstverlening inzake de inzameling van asbesthoudend bouw- en sloopafval op het 
containerpark, rekening houdend met de vrijstelling zoals bepaald in artikel 4. 
§ 6. De retributie vermeld in artikel 2, f) is verschuldigd door iedereen die gebruik maakt van de 
gemeentelijke dienstverlening inzake de inzameling van elektrische of elektronische apparaten en die 
een dergelijk apparaat afkomstig vanuit de professionele sector aanbiedt. 
Artikel 4: Met het oog op de verplichte aanvaarding van asbesthoudend bouw- en sloopafval worden 
maximum 10 golfplaten of hun equivalent per gezin per jaar gratis aanvaard op het containerpark.  
Het gratis aanleveren van asbesthoudend afval op het gemeentelijk containerpark geldt enkel voor 
personen die gedomicilieerd zijn in de gemeente Arendonk. Het dient om eigen asbesthoudend afval 
te gaan. 
Artikel 5: De betaling van de retributie dient vooraf verricht te worden door de aankoop van 
strippenkaarten. De strippenkaarten zijn verkrijgbaar op het containerpark en op het onthaal van het 
gemeentehuis tijdens de openingsuren. 
Artikel 6: Het retributiereglement op de inzameling van bepaalde fracties op het containerpark, 
goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 09.09.2013 wordt met ingang van 01.01.2016 
opgeheven. 
Artikel 7: Dit besluit wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. 

11. Goedkeuring wijziging rechtsvorm Toerisme Provincie Antwerpen en statutenwijziging. 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikelen 42 en 43; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 12.03.07 tot de deelname als lid in Toerisme 
Provincie Antwerpen vzw; 
Gelet op de toelichtende nota d.d. 17 september 2015 betreffende de evolutie van Toerisme 
Provincie Antwerpen vzw naar een autonoom provinciebedrijf; 
Overwegende dat Toerisme Provincie Antwerpen vzw bij de hertekening van de organisatiestructuur 
en de nauwere aansluiting bij het provinciebestuur een ongewenst verschil in personeelsbeleid en 
arbeidsvoorwaarden wenst te vermijden; 
Overwegende dat Toerisme Provincie Antwerpen vzw hierom voorstelt om de huidige juridische 
vorm als privaatrechtelijke vereniging zonder winstoogmerk te wijzigen naar een publiekrechtelijk 
autonoom provinciebedrijf; 
Overwegende dat de statuten van de vennootschap hieraan dienen aangepast te worden, zoals 
voorgebracht; 
Overwegende dat Toerisme Provincie Antwerpen vzw de gemeenteraad verzoekt om de 
vertegenwoordiger van de gemeente, schepen Joke Segers, te mandateren om de gemeente 
Arendonk te vertegenwoordigen op de buitengewone algemene vergadering van 28 oktober 2015 – 
15.30 u. te Antwerpen. 
BESLUIT: met eenparigheid van stemmen 
Art. 1: De agenda van de bijzondere algemene vergadering van Toerisme Provincie Antwerpen vzw 
op 28 oktober wordt goedgekeurd. De voorgestelde wijziging van rechtsvorm als privaatrechtelijke 
vzw naar een publiekrechtelijk autonoom provinciebedrijf en de statutenwijziging, zoals 
voorgebracht, wordt goedgekeurd.  
Art. 2: Een afschrift van deze beslissing wordt toegezonden aan Toerisme Provincie Antwerpen vzw. 
 
VARIA 

 
*Benny Maes verwijst naar de nota van het comité van “de rode del ” dat net voor de aanvang van 
de gemeenteraadszitting aan alle raadsleden werd bezorgd. Hij overloopt dit schrijven. Hij verwijt de 
meerderheid besluiteloosheid in dit dossier. Het sleept al jaren aan. De betrokken burgers zijn 
ongerust.  



Er worden volgens hem politieke spelletjes gespeeld. Hij vraagt aan de burgemeester of de 
gepubliceerde visie van CD&V, met name een uitdoofbeleid, gedragen wordt door de 
bestuursmeerderheid. 
 
De burgemeester antwoordt dat de media de mond vol hebben van inspraak en luisteren naar de 
burger. Hij wil dat de gecoro zijn rol als adviesorgaan maximaal opneemt. In het kader van goed 
bestuur dient geoordeeld of de visie van de meerderheid overeenstemt met die van de gecoro. Er 
worden helemaal geen politieke spelletjes gespeeld. Integendeel, er werd recent personeel 
vrijgemaakt en kortelings zal een extra tijdelijke kracht werkzaam zijn op de dienst 
grondgebiedszaken om een aantal zaken verder uit te klaren op vraag van de gecoro, en niet op 
vraag van het bestuur. 
 
Benny Maes zegt dat de burgers gefrustreerd zijn. Men heeft  al heel veel tijd genomen om het 
dossier verder uit te diepen. 
 
De burgemeester antwoordt dat de gecoro op een gegeven moment ook een deadline zal krijgen.  
Hij verwijst naar de samenstelling van de gecoro. De gecoro is samengesteld uit professionele 
deskundigen, vertegenwoordigers van de politieke fracties en buurtbewoners. 
 
Benny Maes antwoordt dat hij uiteraard akkoord gaat met het principe van inspraak. Maar het 
dossier sleept veel te lang aan. Hij vraagt welke timing haalbaar is om tot een visievorming te komen. 
Hij vraagt hoeveel tijd de diensten en de gecoro nog nodig hebben alvorens het dossier kan worden 
voorgelegd aan de gemeenteraad. 
 
Schepen Ann Hermans antwoordt dat ongeveer medio november een tijdelijke bijkomende kracht de 
dienst grondgebiedszaken zal versterken. De stedenbouwkundige ambtenaar heeft laten weten dat 
hij de gecoro opnieuw zal samenroepen tegen eind van dit jaar. 
 
Peter Noben doet opmerken dat elke professional - weze het in het kader van een gerechtelijke dan 
wel een administratieve procedure - aandacht moet hebben voor termijnen.  
Hij pleit voor een duidelijke concrete kalender binnen dewelke de beslissingen dienen genomen te 
worden. De onwetendheid en de onzekerheid van de betrokkenen sleept al jaren aan. Tegen eind 
van het jaar is te vaag. 
 
Gunther Hendrickx vindt het niet realistisch dat de gecoro eind van het jaar samenkomt en dat er dan 
een beslissing wordt verwacht. Het is ten andere niet de gecoro die het dossier vertraagt. De gecoro 
wacht  op de nodige relevante en correcte gegevens.      
 
Peter Noben vindt dat aan de gecoro dient te worden meegedeeld dat zij binnen een bepaalde 
termijn advies dienen uit te brengen, bij gebreke waarvan het advies "uit de debatten wordt geweerd 
".  
Deze legislatuur moet er alleszins op dit punt politieke besluitvorming zijn.    
 
Gunther Hendrickx vraagt of er tegen de volgende gemeenteraadszitting een concreet plan van 
aanpak zal zijn. Hij heeft ook moeite met het gegeven dat politieke vertegenwoordigers niet 
aanwezig mogen zijn tijdens de beraadslaging en de besluitvorming van de gecoro, daar waar dit in 
het verleden wel het geval was. Hij vraagt of dit in heroverweging kan genomen worden. Hij zou 
graag komen luisteren, ook al zou hij dan niks mogen zeggen. 
 
 
 



*Johan Wijnen verwijst naar de vergadering in verband met het dossier 'biogas de biezen’ en het 
behoorlijk aantal klachten in verband met geluidshinder en mobiliteit. Hij vraagt naar de houding van 
het college, dat kortelings een beslissing in dit dossier zal moeten nemen. 
 
Schepen Ann Hermans antwoordt dat op die vergadering de leden van de gecoro en de milieuraad 
uitgenodigd waren en dat er een vijftigtal mensen uit de buurt aanwezig waren. Er zijn 56 bezwaren 
ingediend, vooral met betrekking tot lawaai - en geurhinder. Het standpunt van het college kan nog 
niet meegedeeld worden. 
 
 
*Gunther Hendrickx verwijst naar het verslag van het intern mobiliteitsoverleg. Hij verwijst naar de 
problematiek van de zware landbouwvoertuigen in de dorpskern. De problematiek werd voor 
onbepaalde duur uitgesteld. Hij vraagt wat de visie is van het college en waarom de beslissing vooruit 
wordt geschoven. 
 
Schepen Ann Hermans antwoordt dat zij geen deel uitmaakt van het intern mobiliteitsoverleg.  
De problematiek is ook besproken op de landbouwraad. Het besluit van de landbouwraad werd 
overgemaakt aan de mobiliteitsambtenaar. De visie van de landbouwers in de landbouwraad is dat 
het niet noodzakelijk is dat er landbouwverkeer is op de grote weg, de markt. Het betreft ten andere 
vooral loonwerkers en grondwerkers en niet de Arendonkse landbouwers. 
 
Gunther Hendrickx verwijst naar de omvang van de landbouwvoertuigen en de hoge snelheid ( vaak 
meer dan 25 km per uur), die men uiteraard zelf in de hand heeft. Het gebeurt ook dat de lading van 
de voertuigen niet afgedekt is. Gunther Hendrickx vraagt of er met betrokkenen in overleg wordt 
gegaan. 
 
Schepen Ann Hermans antwoordt dat de meesten van hen gekend zijn. Het is het opzet om ze een 
brief te sturen. Ze zijn niet allemaal gekend. 
 
Peter Noben stelt dat die loonwerkers in opdracht werken van Arendonkse landbouwers. Daar 
kunnen volgens hem toch eisen aan gesteld worden. 
 
Schepen Ann Hermans antwoordt dat er ook loonwerkers uit Ravels zijn die dan richting Retie rijden. 
Er is volgens haar weinig landbouwverkeer op de markt. Het landbouwverkeer kan uiteraard niet 
overal geweerd worden. 
 
Gunther Hendrickx stelt dat het gaat over verkeersveiligheid en sensibilisering. Zij die te snel rijden, 
moeten daarop aangesproken worden. 
 
De burgemeester stelt dat vanuit het intern mobiliteitsoverleg geoordeeld werd dat de problematiek 
best ook eens zou besproken worden in de landbouwraad. Het advies van de Arendonkse 
landbouwers is inderdaad om niet langer door het centrum te rijden maar andere wegen te 
gebruiken. Het zijn inderdaad de loonwerkers die door het centrum rijden. Er is tijdens het laatste 
intern mobiliteitsoverleg, samen met de schepen, beslist om die grondwerkers daarop aan te 
spreken. 
 
Peter Noben vindt dat het niet kan dat als een burger naar het containerpark rijdt de lading op zijn 
aanhangwagen moet afgedekt worden daar waar landbouwers dit niet zouden moeten doen. Hij 
vindt dat het gemeentebestuur opdracht moet geven aan de politie om daarop te controleren. 
 
 



* Gunther Hendrickx vindt dat er zinvolle zaken besproken worden in het intern mobiliteitsoverleg 
maar hij heeft wel moeite met het punt met betrekking tot de aanplakzuil aan de Hoge Mauw. Een 
burger heeft het voorstel gedaan om deze aanplakzuil te verplaatsen met het oog op een beter zicht 
op het fietspad richting Arendonk. Gunther Hendrickx kan zich niet vinden in het antwoord vanuit het 
intern mobiliteitsoverleg om op die vraag niet in te gaan omdat die aanplakzuil er al 20 jaar staat en 
er nog nooit bemerkingen geformuleerd zijn.   
 
Gunther Hendrickx wijst erop dat de situatie al een aantal jaren gewijzigd is, bepaaldelijk dat het 
fietspad in de twee richtingen gebruikt wordt. Hij vindt het een zinvol voorstel en vraagt om het te 
willen herbekijken. 
 
De burgemeester antwoordt dat het niet is zo is dat elk voorstel  van een  burger automatisch moet 
gevolgd worden. Hij verwijst naar de samenstelling van het intern mobiliteitsoverleg waar politie, 
technische dienst, de werkleider, de schepen van openbare werken, de mobiliteitsambtenaar en 
hijzelf deel van uitmaken, soms ad hoc aangevuld met anderen ( bv. AWV ). 
 
* Gunther Hendrickx verwijst ten slotte naar de vraag van KVG om bewegwijzering naar “de 
ontmoeting”. Hij kan zich niet vinden in het antwoord waarbij men stelt dat er geen 
aanwijzingsborden kunnen zijn voor feestzalen en horecazaken. Hij vindt dat KVG een belangrijke 
sociale functie heeft en hij vraagt om ook dit punt in heroverweging te willen nemen. 
 
De burgemeester antwoordt dat overal “Deroissart" wordt aangegeven. Aan KVG werd meegedeeld 
dat zij dienen te communiceren dat “de ontmoeting” gelegen is aan “Deroissart”. Dezelfde regeling 
geldt ten andere ook voor ”De Garve”. 
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