
Versie dd. 15/12/2015 13:47 

PROVINCIE ANTWERPEN      GEMEENTE ARENDONK 
 

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD 
 

ZITTING VAN :  09.11.2015 
 
Aanwezig :  Blockx Rob, voorzitter. 

Hendrickx Kristof, burgemeester. 
Bouwen Luc, Hermans An, Hermans Ann, Segers Joke, schepenen. 
Verstraelen Frieda, Seels Jean, Noben Peter, Maes Benny, Geukens Koen, 
Wijnen Joannes, Laurijssen Leo, Hendrickx Gunther, Van der Vloedt Hilde, 
Van Rooij Marinus, Wens Griet, De Laat Hilde, Van Gorp Ingrid , Cools Davy, 
Woestenborghs Karen, Aerts Leo - raadsleden. 
Viskens Kenny, voorzitter OCMW 
Wouters Kris, gemeentesecretaris. 

Verontschuldigd:  Gys Marina, gemeenteraadslid 
  

--------------------------------- 
 
 
De gemeenteraad van Arendonk. 
 
 
Verslag gemeenteraad 12.10.2015 
Aangezien er geen opmerkingen worden geformuleerd op de redactie wordt het verslag van de 
vergadering van de gemeenteraad van 12.10.2015 als goedgekeurd beschouwd. 
 
1. Intergemeentelijke vereniging PONTES – vaststelling mandaat vertegenwoordiger algemene 

vergadering 16 december 2015 

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 44, 46, 47 en 48; 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van (datum) houdende de toetreding van de gemeente X 

tot de intergemeentelijke vereniging PONTES; 

Gelet op de uitnodiging voor de algemene vergadering van PONTES op 16 december 2015; 

Gelet op het ontwerp van agenda, besluiten en bijlagen; 

Overwegende dat elke intergemeentelijke vereniging jaarlijks een algemene vergadering moet 

organiseren tijdens dewelke de te ontwikkelen activiteiten en het budget voor het volgende 

dienstjaar worden behandeld; 

Overwegende dat deze algemene vergadering zal plaatsvinden op 16 december 2015; 

Overwegende dat het mandaat van de gemeentelijke afgevaardigde moet vastgesteld worden 

voorafgaand aan elke algemene vergadering; 

BESLUIT: met eenparigheid van stemmen 

Art. 1:  Er wordt akte genomen van de agenda van de algemene vergadering van PONTES van 16 

december 2015, die bestaat uit de volgende agendapunten: 

1. Algemene vergadering: verslag 17 juni 2015 – goedkeuring 

2. Bestuursorganen: samenstelling raad van bestuur – wijziging 

3. Beleid: beleidsnota 2016 – goedkeuring 
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4. Financiën: budget 2016 – goedkeuring 

5. Varia en rondvraag 

Art. 2: De voorstellen van beslissingen worden goedgekeurd en de vertegenwoordiger van de 

gemeente, de heer Leo Aerts, gemeenteraadslid, wordt opgedragen om zijn 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. 

2. Besluit inzake de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente op 
de buitengewone algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging CIPAL van 11 
december 2015  
Gelet op het gemeentedecreet en in het bijzonder op artikel 42 inzake de bevoegdheid van de 
gemeenteraad; 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna kortweg 
“DIS”); 
Gelet op de laatst gecoördineerde statuten van de dienstverlenende vereniging CIPAL van 14 april 
2014 (hierna kortweg “CIPAL”); 
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van CIPAL; 
Gelet op de oproepingsbrief van 21 oktober 2015 tot de buitengewone algemene vergadering van 
CIPAL van 11 december 2015 met de volgende agendapunten: 
 

1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers 
2. Bespreking en goedkeuring van de begroting 2016 (met inbegrip van de te ontwikkelen 

activiteiten en de te volgen strategie) 
3. Benoeming en vervanging van leden van het adviescomité 
4. Rondvraag 
5. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering. 

 
Gelet op de toelichtende nota bij de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering; 
Gelet op het voorstel van de raad van bestuur van CIPAL; 
Overwegende dat geen redenen voorhanden zijn om goedkeuring van de voorgelegde agendapunten 
te weigeren; 
Overwegende dat artikel 44 van het DIS bepaalt dat de vaststelling van het mandaat van de 
vertegenwoordiger moet worden herhaald voor elke algemene vergadering; 
BESLUIT: met eenparigheid van stemmen 
Art. 1: De agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van 11 december 2015 van 
CIPAL worden goedgekeurd. 
Art. 2: De gemeentelijke vertegenwoordiger, voorzitter van de gemeenteraad, Rob Blockx, wordt 
gemandateerd om op de buitengewone algemene vergadering van CIPAL van 11 december 2015 (of 
iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen en te beslissen 
conform dit besluit. 
Art. 3: Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en 
in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan CIPAL DV, Bell-Telephonelaan 2D te 2440 Geel. 
 
3. Buitengewone algemene vergadering IKA dd. 7 december 2015 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij het intergemeentelijk samenwerkingsverband 
IKA; 
Gelet op het Decreet van 6 juli 2001 houdende de Intergemeentelijke samenwerking; 
Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekend schrijven van 13 oktober 2015 werd opgeroepen 
deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van IKA die op 7 december 2015 plaats 
heeft; 
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Gelet op artikel 44 van het Decreet van 6/7/2001 houdende de Intergemeentelijke Samenwerking 
waarin bepaald wordt dat minstens één buitengewone algemene vergadering belegd wordt in de 
loop van het laatste trimester van elk jaar om de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 
voor het volgende boekjaar te bepreken. 
Overwegende dat de agenda van de buitengewone vergadering van IKA van 7 december 2015 
volgende agendapunten bevat: 

1. Strategie voor het boekjaar 2016 
2. Begroting over het boekjaar 2016 en meerjarenbegroting  
3. Statutaire benoemingen en mededelingen 

 
Gelet op de bespreking ter zitting van deze agenda en bijhorende stukken; 
Gelet op de documenten gevoegd bij de oproeping tot de buitengewone algemene vergadering; 
Overwegende dat de gemeenteraad het stemgedrag van zijn vertegenwoordiger op de algemene 
vergadering bepaalt; 
Overwegende dat de raad van bestuur van IKA op 5 oktober 2015 de strategie voor het boekjaar 
2015 heeft bepaald; 
Overwegende dat de raad van bestuur van IKA op 5 oktober 2015 de begroting heeft opgesteld; 
Gelet op het gemeentedecreet; 
Gehoord het College van Burgemeester en Schepenen in zijn verslag; 
BESLUIT: met eenparigheid van stemmen 
Art. 1: Na onderzoek van de documenten die bij de oproeping zijn gevoegd, zijn goedkeuring te 
hechten aan de dagorde en de afzonderlijke punten van de dagorde van de buitengewone algemene 
vergadering, zijnde 

1. Strategie voor het boekjaar 2016 
2. Begroting over het boekjaar 2016 en meerjarenbegroting  
3. Statutaire benoemingen en mededelingen 

Art. 2: De vertegenwoordiger van de gemeente, Griet Wens, gemeenteraadslid, die zal deelnemen 
aan de zitting van de buitengewone algemene vergadering van IKA van 7 december 2015 op te 
dragen haar stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen in onderhavig raadsbesluit en als 
dusdanig de op de agenda geplaatste punten van de algemene vergadering van IKA van 7 december 
2015, waarvoor een beslissing moet genomen worden, goed te keuren. 
Art. 3: Het College van Burgemeester en Schepenen te gelasten met de uitvoering van de hierbij 
genomen beslissing en er onder meer kennis van te geven aan: IKA, p/a INTERMIXT Ravensteingalerij 
4 b 2, 1000 Brussel. 
 
4. IVEKA - Goedkeuring van agendapunten, verschuiving van statutaire einddatum 

(statutenwijziging),  voorgestelde fusie-operatie inclusief statuten ‘eandis assets’en vaststelling 

van het mandaat 

De gemeente neemt voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en/of gas deel aan de 

opdrachthoudende vereniging Iveka, Intercommunale Vereniging voor de Energiedistributie in de 

Kempen en het Antwerpse. 

De gemeente werd per aangetekend schrijven van 10 september 2015 opgeroepen om deel te 

nemen aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van Iveka die op 9 december 2015 

plaatsheeft in de E10 Hoeve, Kapelstraat 8 te 2960 Brecht.  

Een dossier met documentatiestukken dat uitgewerkt werd door de raad van bestuur in zitting van 8 

september 2015 werd aan de gemeente/stad overgemaakt. 

Een voorliggende aanpassing van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking biedt 

met het oog op de stabiliteit binnen de sector en in het vooruitzicht van de verdere ontwikkelingen 

van het Vlaams distributienetbeheer voor de distributienetbeheerders de mogelijkheid om hun 

statutaire einddatum te verschuiven naar een uniforme datum, nl. 9 november 2019. Aldus worden 
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alle openbare deelnemers uitgenodigd om een verzoek te formuleren en te ondersteunen tot de 

verschuiving van de geldende duurtijd van Iveka van 31 december 2016 tot 9 november 2019 en de 

overeenkomstige statutenwijziging goed te keuren.  

Nieuwe uitdagingen, zoals de verdere ontwikkeling van lokale en decentrale productie en de 

hernieuwbare en duurzame energie, dienen zich aan.  In dit verband zijn aanpassingen en 

uitbreidingen van de infrastructuur noodzakelijk met als onvermijdelijke evolutie richting slimme 

technologieën. In deze context is het van belang om op efficiënte wijze de nodige 

financieringsmiddelen te kunnen aantrekken. 

Door een komende wijziging van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke 

samenwerking zullen de distributienetbeheerders hun huidige rechtsvorm (opdrachthoudende 

vereniging)  kunnen wijzigen in ‘opdrachthoudende vereniging met private deelname’. Bijgevolg zal 

het mogelijk zijn om bijkomend een of meerdere privaatrechtelijke / publiekrechtelijke 

maatschappij(en) in de intergemeentelijke vereniging op te nemen. 

Aan de deelnemers wordt gevraagd om te beraadslagen over een voorstel tot fusie van de zeven 

huidige distributienetbeheerders uit de Eandis-groep, onder meer Iveka. Voorliggend voorstel omvat 

de overname van de opdrachthoudende vereniging Iveka op 1 januari 2016 door de 

opdrachthoudende vereniging Eandis Assets (heden nog Gaselwest genoemd).  

Aan de deelnemers wordt eveneens gevraagd om te beraadslagen over het voorliggend 

statutenontwerp van de gefuseerde distributienetbeheerder Eandis Assets. 

Voormelde fusie-operatie omvat een aantal opschortende voorwaarden, zoals geformuleerd in 

artikel 3 van onderhavig besluit.  

Het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001, zoals gewijzigd 

op 18 januari 2013, is van toepassing.  Volgens dit decreet dient de gemeenteraad zijn goedkeuring 

te hechten aan de agendapunten van de algemene vergadering en eveneens op expliciete wijze aan 

de voorgestelde verschuiving van de statutaire einddatum en aan het voorstel van fusie inclusief het 

statutenontwerp van de gefuseerde vereniging. De gemeenteraad dient tevens het mandaat van de 

vertegenwoordiger vast te stellen. 

BESLUIT: met eenparigheid van stemmen 

Art. 1: 

De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de agendapunten van de algemene 

vergadering in buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging Iveka d.d. 9 

december 2015:  

1. a.  Voorstel verschuiven statutaire einddatum tot 9 november 2019.  
 b. Goedkeuring van de verschuiving van de duur en overeenkomstige statutenwijziging. 
 c. Verlenen van machtiging om de beslissing genomen in voorgaande subagendapunten 

1.a. tot en met 1.b. bij authentieke akte te doen vaststellen en de statuten 
dienovereenkomstig vast te leggen. 

2. Voorstel tot fusie van de 7 distributienetbeheerders (Eandis Assets (voorheen Gaselwest), 
IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas), waarbij Eandis System Operator cvba 
(voorheen Eandis cvba ) zal fungeren als werkmaatschappij:  
a. Vaststelling van de opschortende voorwaarden die gelden t.a.v. de fusie-operatie. 
b. Kennisneming van het fusievoorstel en van de bijzondere verslagen van de raad van 

bestuur en van de commissaris met betrekking tot het voorstel tot fusie door 
overneming door Eandis Assets (voorheen Gaselwest) van heel het vermogen, be-
staande uit het volledige actief en passief, alle rechten en verplichtingen, niets uitge-
zonderd, noch voorbehouden, van de over te nemen verenigingen IMEA, Imewo, 
Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas, met boekhoudkundige uitwerking per 1 januari 
2016. 

 De deelnemers kunnen één maand vόόr de algemene vergadering op de zetel van de 
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vereniging kennis nemen van het fusievoorstel, voormelde bijzondere verslagen en de 
overige stukken bedoeld in de artikelen 697 van het Wetboek van Vennootschappen 
en kosteloos een kopie van deze stukken verkrijgen. 

  c. Onder de opschortende voorwaarde van de verwezenlijking van nagemelde fusie:  
     1) ontbinding zonder invereffeningstelling van deze vereniging. 
    2) beslissing dat de goedkeuring van de eerste jaarrekening na de fusie door de 

algemene vergadering van de deelnemers van de opdrachthoudende vereniging 
Eandis Assets (voorheen Gaselwest), zal gelden als kwijting voor de bestuurders 
en de commissaris van deze vereniging voor de uitoefening van hun mandaat 
tussen 1 januari 2015 en de datum van de ontbinding zonder 
invereffeningstelling. 

    3) beslissing de boeken en documenten van deze vereniging toe te vertrouwen aan 
de opdrachthoudende vereniging Eandis Assets (voorheen Gaselwest) die ze op 
haar zetel dient te bewaren gedurende de door de wet voorziene termijnen. 

     4) volmacht tot doorhaling van inschrijving bij diverse overheden. 
d. Goedkeuring van het voorstel tot fusie door overneming van deze vereniging, hierna 

kortweg Iveka genoemd, overeenkomstig het fusievoorstel hiervoor vermeld onder 
punt 2.b., door overname door Eandis Assets (voorheen Gaselwest), voornoemd, bij 
wijze van overdracht door deze vereniging aan Eandis Assets (voorheen Gaselwest) 
van de algeheelheid van haar vermogen, omvattende alle activa en passiva en alle 
rechten en plichten, niets uitgezonderd, noch voorbehouden, mits toekenning aan de 
deelnemers van Iveka van 9.497.864 aandelen A voor de activiteit elektriciteit, en 
6.116.109 aandelen A voor de activiteit aardgas zonder aanduiding van nominale 
waarde, volledig volgestort, van Eandis Assets (voorheen Gaselwest) of a rato van 
één nieuw aandeel A Eandis Assets voor 0,77336 aandeel A voor de activiteit 
elektriciteit in Iveka en één nieuw aandeel A Eandis Assets voor 0,99276 aandeel A 
voor de activiteit aardgas in Iveka.  Deze aandelen zullen worden verdeeld onder de 
deelnemers van Iveka zonder opleg. De huidige winstbewijzen C worden behouden. 

  Tengevolge van haar ontbinding zonder invereffeningstelling, en dit op basis van een 
balans afgesloten op 30 juni 2015, met inwerkingtreding per 1 januari 2016, met dien 
verstande dat alle sedert 1 juli 2015 tot en met 31 december 2015 door de 
overgenomen vereniging Iveka gestelde verrichtingen geactualiseerd in een per 31 
december 2015 vastgestelde jaarrekening, gesplitst op basis van de principes en 
verdeelcriteria gehanteerd voor de jaarrekening 2014, zoals opgenomen in het 
fusievoorstel, - ook boekhoudkundig en fiscaal - voor rekening zijn van de 
overnemende vereniging Eandis Assets (voorheen Gaselwest), op last voor deze 
laatste Iveka te vrijwaren voor alle vorderingen en de kosten van haar ontbinding 
zonder invereffeningstelling te dragen, en voor het overige onder de lasten, bedingen 
en voorwaarden zoals bepaald in het onder punt 2.a. hiervoor vermeld fusievoorstel. 

e. Goedkeuring van de statuten van de gefuseerde distributienetbeheerder ‘Eandis 
Assets’. 

3. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de 
desbetreffende machten naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de fusie door 
overneming van IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas door Eandis Assets, en 
inzonderheid verlening van de machten om: 
- de al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die gelden ten aanzien van 

de fusie door overneming van IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas door 
Eandis Assets zoals vermeld onder punt 2.a. vast te stellen; 

- de verwezenlijking van deze fusie door overneming vast te stellen; 
- het overgedragen vermogen exact te beschrijven, en desgevallend de hypotheek-

bewaarders vrij te stellen van het nemen van een ambtshalve inschrijving;   
- de ruilverhouding op basis van de geactualiseerde netto en bruto-waarde van de activa 
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en passiva per 31 december 2015, na revisorale controle, bij notariële akte vast te 
stellen; 

- daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen wat 
nodig of nuttig kan zijn;  

- de ontbinding zonder vereffening van Iveka vast te stellen ingevolge de verwezenlijking 
van de fusie door overneming. 

4. Voorstel tot aanwijzing van Eandis Assets als elektriciteits- en aardgas-
distributienetbeheerder door de VREG. 

5. Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de 
intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen 
strategie voor het boekjaar 2016 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde 
begroting 2016.  

  6. Uitkering interim-dividend 2015 – bekrachtiging. 
7. Statutaire benoemingen. 
8. Statutaire mededelingen. 

 

opmerking m.b.t. artikel 2: 
overeenkomstig het decreet dient de beslissing m.b.t. de statutenwijziging hierna uitdrukkelijk 
geformuleerd te worden. vraag om volgende tekst in te lassen:  

Art. 2: 

een verzoek te formuleren en te ondersteunen tot verschuiving van de huidige statutaire 

einddatum van de opdrachthoudende vereniging Iveka van 31 december 2016 tot 

9 november 2019 en de overeenkomstige statutenwijziging goed te keuren.  

 

opmerking m.b.t. artikel 3: 
overeenkomstig het decreet dient de beslissing m.b.t. de fusie-operatie hierna uitdrukkelijk – zoals 
een statutenwijziging - geformuleerd te worden.  vraag om volgende tekst in te lassen:  

Art. 3 

 zijn goedkeuring te hechten aan het voorstel tot fusie door overneming van de opdracht-
houdende vereniging Iveka door de opdrachthoudende vereniging Eandis Assets (voorheen 
Gaselwest), overeenkomstig het fusievoorstel, waarbij voor Iveka op 1 januari 2016 de 
algeheelheid van haar vermogen, omvattende alle activa en passiva en alle rechten en plich-
ten, niets uitgezonderd, noch voorbehouden, overgedragen wordt aan Eandis Assets, mits 
toekenning aan de deelnemers van Iveka van 9.497.864 aandelen A voor de activiteit 
elektriciteit, en 6.116.109 aandelen A voor de activiteit aardgas zonder aanduiding van 
nominale waarde, volledig volgestort, van Eandis Assets (voorheen Gaselwest) of a rato van 
één nieuw aandeel A Eandis Assets voor 0,77336 aandeel A voor de activiteit elektriciteit in 
Iveka en één nieuw aandeel A Eandis Assets voor 0,99276 aandeel A voor de activiteit 
aardgas in Iveka, en eveneens zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde statuten van 
de gefuseerde distributienetbeheerder ‘Eandis Assets’, onder de opschortende voorwaarden 
van  
- de parlementaire goedkeuring van de amendementen aan het Vlaams Decreet van 6 juli 

2001 houdende de Intergemeentelijke Samenwerking die er onder meer toe strekken de 
kapitaaldeelname van een private partner en de gelijkschakeling van de statutaire 
einddata van de distributienetbeheerders in het Vlaams Gewest mogelijk te maken; 

- de goedkeuring door de raad van bestuur van IMEA, Gaselwest, Iveka en Iverlek m.b.t. de 
omzetting van de bestaande aandelen E voor de activiteiten elektriciteit en/of gas in 
aandelen A (er wordt vastgesteld dat deze beslissingen reeds genomen zijn); 

- de voorafgaande goedkeuring door de algemene aandeelhoudersvergadering van Gasel-
west van een wijziging van het maatschappelijk doel van Gaselwest en een naamswijziging 
in ‘Eandis Assets’; 
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- de herpositionering van de 5 Waalse (deel)gemeenten, die thans nog deelnemer zijn in 
Gaselwest maar die niet zullen deelnemen aan de voorgenomen fusie door overneming; 

- de voorafgaande goedkeuring door de buitengewone algemene vergadering van Iveka van 
de verschuiving van de huidige statutaire einddatum van Iveka naar 9 november 2019;  

- de voorafgaande goedkeuring door de buitengewone algemene vergadering van Intergem 
van de verschuiving van de huidige statutaire einddatum van Intergem naar 9 november 
2019;  

- de instemming door de bevoegde mededingingsautoriteiten van de fusie die leidt tot 
Eandis Assets; 

- de goedkeuring van de beschreven fusie door overneming door de buitengewone 
algemene vergaderingen van alle zeven betrokken opdrachthoudende verenigingen; 

- de goedkeuring door de aandeelhouders van Eandis cvba van bepaalde statuten-
wijzigingen; 

- het verkrijgen vanwege de VREG van de erkenning van Eandis Assets als distributie-
netbeheerder elektriciteit én de erkenning als distributienetbeheerder gas. 

 
 
 Art. 4 
de vertegenwoordiger van de gemeente, Marina Gys, gemeenteraadslid die zal deelnemen 

aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging 

Iveka op 9 december 2015, op te dragen haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen 

genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen 1, 2 en 3 van 

onderhavige raadsbeslissing.  

Art. 5 

 het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van voormelde 

beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende 

vereniging Iveka, ter attentie van het secretariaat, uitsluitend op het e-mailadres (pdf) 

intercommunales@eandis.be. 

 

5. Beslissing inzake de vaststelling van het mandaat van afgevaardigde van de gemeente voor 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 het gemeenteraadsbesluit van 12.10.2015 inzake de vaststelling van het mandaag van 
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afgevaardigde van de gemeenteraad betreft de statutenwijziging; 
Gelet op de uitnodigingsbrief van 19 oktober 2015 waarmee Pidpa de agenda van de buitengewone 
algemene vergadering heeft meegedeeld;  
Gelet op de door de Raad van Bestuur opgestelde begroting 2016 van de opdrachthoudende 
vereniging  Pidpa en gelet op het verslag aan de buitengewone algemene vergadering, waarin de 
begroting en de te ontwikkelen activiteiten en de strategie m.b.t. het boekjaar 2016 worden 
toegelicht; 
Gelet op het feit dat alleszins twee benoemingen van bestuurder aan de orde zijn omwille van  
recent meegedeelde ontslagen;  
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: Akte te nemen van de strategie en de te ontwikkelen activiteiten van Pidpa m.b.t. het boekjaar 
2016. 
Art. 2: Goedkeuring te verlenen aan de door de Raad van Bestuur van Pidpa voorgelegde begroting 
2016 en het toelichtend verslag. 
Art. 3: Aan de vertegenwoordiger, Ingrid Van Gorp, gemeenteraadslid, wordt de opdracht gegeven 
om op de buitengewone algemene vergadering van 14 december 2015, overeenkomstig deze 
beslissing te stemmen alsook de benoeming(en) goed te keuren, evenals op elke andere algemene 
vergadering die wordt samengeroepen ter behandeling van de agendapunten van deze vergadering. 
Art. 4: 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. 

6. IOK – buitengewone algemene vergadering – 15 december 2015 
Gelet op het gemeentedecreet; 
Gelet op het ‘decreet intergemeentelijke samenwerking’ (DIS); 
Overwegende dat de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 15 december 2015 
volgende agendapunten bevat: 

1. Statutaire benoemingen 

2. Ondernemingsplan 2016  

3. Begroting 2016 

4. Statutenwijziging 

5. Varia. 

Gelet op de statutaire bepalingen inzake de organisatie van de algemene vergadering vervat in 
artikelen 33 e.v. van de statuten van IOK; 
Gelet op artikel 44 van het DIS waarin wordt aangegeven dat in deze buitengewone algemene 
vergadering de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het volgende boekjaar 
worden besproken en dat ook een door de raad van bestuur opgestelde begroting op de agenda 
staat;  
Overwegende dat wordt voorgesteld om conform artikel 18 van de IOK statuten over te gaan tot 
definitieve vervanging van dhr. Karl Geens door dhr. Jürgen Van Leuven aangeduid door de 
gemeente Rijkevorsel. 
Overwegende dat de gemeenteraad kennis neemt en zich aansluit bij het ondernemingsplan 2016 
dat in zitting van 15 september jl. werd goedgekeurd door de raad van bestuur en dat conform 
artikel 44 van het ‘decreet intergemeentelijke samenwerking’ aan de algemene vergadering dient 
voorgelegd; 
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Overwegende dat de gemeenteraad kennis neemt en zich aansluit bij de begroting 2016 en de hierin 
vervatte  werkingsbijdragen voor de in house dienstverlening en de kostendelende verenigingen die 
in zitting van 15 september jl. werden goedgekeurd door de raad van bestuur en die conform artikel 
44 van het ‘decreet intergemeentelijke samenwerking’ aan de algemene vergadering dienen 
voorgelegd; 
Overwegende dat de gemeenteraad kennis neemt van de voorgestelde statutenwijzigingen met 
volgende aanleidingen: 

– De wijziging van het decreet intergemeentelijke samenwerking, de wijziging van artikel 10 DIS in 
het bijzonder; 

– De wijziging van de fiscale wetgeving, de schrapping van de vrijstelling van de 
vennootschapsbelasting voor intergemeentelijke samenwerkingsverbanden; 

– De voorgestelde werkingsbijdrage voor het Kempens Woonplatform; 

– De btw-screening inzake de werkingskosten en -bijdragen tussen IOK en haar deelnemers. 

BESLUIT: met eenparigheid van stemmen 

Art. 1: Hecht goedkeuring aan de voorgestelde definitieve vervanging door statutaire benoeming van 

bestuurder Jürgen Van Leuven aangeduid door de gemeente Rijkevorsel 

Art. 2: Hecht goedkeuring aan het ondernemingsplan 2016. 

Art. 3: Hecht goedkeuring aan de begroting 2016 en de hierin vervatte werkingsbijdragen voor de in 

house dienstverlening en de kostendelende verenigingen 2016. 

Art. 4: Hecht artikelsgewijs goedkeuring aan de voorgestelde statutenwijziging. 

Art. 5: De volmachtdrager, Davy Cools, gemeenteraadslid, wordt gemandateerd om conform dit 

besluit te handelen en te beslissen op deze buitengewone algemene vergadering. 

7. IOK afvalbeheer – buitengewone algemene vergadering – 15 december 2015 
Gelet op het gemeentedecreet; 
Gelet op het ‘decreet intergemeentelijke samenwerking’ (dis); 
Overwegende dat de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 15 december 2015 
volgende agendapunten bevat: 

6. Statutaire benoemingen 
7. Ondernemingsplan 2016  
8. Begroting 2016 
9. Statutenwijziging 
10. Varia. 

Gelet op de statutaire bepalingen inzake de organisatie van de algemene vergadering vervat in 
artikelen 34 e.v. van de statuten van IOK Afvalbeheer; 
Gelet op artikel 44 van het DIS waarin wordt aangegeven dat in deze buitengewone algemene 
vergadering de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het volgende boekjaar 
worden besproken en dat ook een door de raad van bestuur opgestelde begroting op de agenda 
staat;  
Overwegende dat wordt voorgesteld om conform artikel 19 van de IOK Afvalbeheer statuten over te 
gaan tot de definitieve vervanging van dhr. Karl Geens door dhr. Jürgen Van Leuven aangeduid door 
de gemeente Rijkevorsel. 
Overwegende dat de gemeenteraad kennis neemt en zich aansluit bij het ondernemingsplan 2016 
dat in zitting van 15 september jl. werd goedgekeurd door de raad van bestuur en dat conform 
artikel 44 van het ‘decreet intergemeentelijke samenwerking’ aan de algemene vergadering dient 
voorgelegd; 
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Overwegende dat de gemeenteraad kennis neemt en zich aansluit bij de begroting 2016 en de hierin 
vervatte werkingskosten en tarieven 2016 die in zitting van 15 september jl. werden goedgekeurd 
door de raad van bestuur en die conform artikel 44 van het ‘decreet intergemeentelijke 
samenwerking’ aan de algemene vergadering dienen voorgelegd; 
Overwegende dat de gemeenteraad kennis neemt van de voorgestelde statutenwijziging met 
volgende aanleidingen: 

– De wijziging van het decreet intergemeentelijke samenwerking, artikel 10 DIS in het bijzonder; 
– De wijziging van de fiscale wetgeving, de schrapping van de vrijstelling van de 

vennootschapsbelasting voor intergemeentelijke samenwerkingsverbanden; 
– De voorziene koppeling van de eindtermijn van IOK en IOK Afvalbeheer op 10 november 2019. 

BESLUIT: met eenparigheid van stemmen 
Art. 1: Hecht goedkeuring aan de voorgestelde definitieve vervanging door de statutaire benoeming 
van bestuurder Jürgen Van Leuven aangeduid door de gemeente Rijkevorsel 
Art. 2: Hecht goedkeuring aan het ondernemingsplan 2016 
Art. 3: Hecht goedkeuring aan de begroting 2016 en de hierin vervatte werkingskosten en tarieven 
2016. 
Art. 4: Hecht artikelsgewijs goedkeuring aan de voorgestelde statutenwijziging. 
Art. 5: De volmachtdrager, Davy Cools, gemeenteraadslid, wordt gemandateerd om conform dit 
besluit te handelen en te beslissen op deze buitengewone algemene vergadering. 

8. Goedkeuring veiligheidsbeleid in kader van informatieveiligheid. 
Gelet op de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte 
van de verwerking van persoonsgegevens (de Privacywet); 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 13 februari 2001 ter uitvoering van de Wet van 8 december 1992 
tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van 
persoonsgegevens; 
Gelet op het decreet van 18 juli 2008 betreffende elektronisch bestuurlijk gegevensverkeer  
(het e-Gov decreet); 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 18 juli 
2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de veiligheidsconsulenten, vermeld in 
artikel 9 van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke 
gegevensverkeer; 
Gelet op het decreet betreffende de openbaarheid van bestuur; 
Gelet op het decreet houdende de oprichting en organisatie van een Vlaamse dienstenintegrator van 
13 juli 2012; 
Gelet op de Richtsnoeren met betrekking tot de informatiebeveiliging van persoonsgegevens in 
steden en gemeenten, in instellingen die deel uitmaken van het netwerk beheerd door de 
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en bij de integratie OCMW – gemeente (CBPL – Commissie 
voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer); 
BESLUIT: met eenparigheid van stemmen 
Enig artikel: Het informatiebeveiligingsbeleid zoals bepaald in bijlage wordt goedgekeurd. 
 
9. Eerste budgetwijziging van het OCMW-budget 2015 + aanpassing meerjarenplan 
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; 
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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 het opstellen van de 
meerjarenplannen 2015-2019 en budgetten 2015 van de gemeenten en van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn van het Vlaamse gewest zoals medegedeeld bij wege van omzendbrief 
BB2014/4 van 5 september 2014; 
Gelet op artikel 29 van het BVR BBC en artikel 4/1 van het MB BBC houdende de samenstelling van 
het dossier van de budgetwijziging; 
Gelet op het samenwerkingsprotocol tussen gemeente en OCMW; 
Gelet dat bij deze budgetwijziging de voorziene gemeentelijke bijdrage behouden blijft; 
Gelet dat de autofinancieringsmarge voor 2015 en voor de ganse periode die het meerjarenplan 
bestrijkt lichtjes daalt maar positief blijft waardoor ook het meerjarenplan dient aangepast; 
Gelet op het positief advies van het managementteam van 3 september 2015; 
Gelet op de beslissing van het Vast Bureau van 3 september 2015 houdende de budgetwijziging nr.1 
budget 2015; 
Overwegende dat overeenkomstig artikel 270 van het OCMW decreet positief advies aan het College 
van Burgemeester en Schepenen dient gevraagd alvorens de budgetwijziging en de aanpassing van 
het meerjarenplan kan worden voorgelegd aan de OCMW-raad en de gemeenteraad; 
Gelet op het positief advies verleend door het College van Burgemeester en Schepenen in zitting van 
10 september 2015; 
Gelet op de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn in zitting van 28 september 2015 
waarbij kennis werd genomen van de voorliggende documenten ( verklarende en financiële nota ) en 
de 1ste budgetwijziging budget 2015 van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn en de 
aanpassing van het meerjarenplan 2015-2019 werd vastgesteld; 
Overwegende dat deze door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn vastgestelde 1ste budgetwijziging 
budget 2015 en de aanpassing van het meerjarenplan 2015-2019 dient voorgelegd aan de 
gemeenteraad; 
Gelet op de beraadslaging onder de leden; 
BESLUIT: met 18 stemmen voor (N-va, CD&V, SP.a, Vl. Belang) en 3 onthoudingen (A+)  
Art.1: Kennis te nemen van de voorliggende documenten ( verklarende en financiële nota ) van door 
de Raad voor Maatschappelijk Welzijn vastgestelde 1ste budgetwijziging budget 2015 OCMW en de 
aanpassing van het meerjarenplan 2015-2019. 
 
10. Aanleg infrastructuur Biesputten - Referentie : BE0114.001047 (werken) 
Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 
Marinus Van Rooij vraagt of alle benodigde percelen verworven zijn. 
 
De burgemeester antwoordt dat een perceel nog dient te worden verworven. De onderhandeling 
met de eigenaar zit in de eindfase. 
 
Marinus van Rooy vraagt of de timing in functie van de verwerving van dat perceel geen 
belemmering is om de infrastructuurwerken aan te vangen.  
 
De burgemeester antwoordt dat dit niet het geval is. 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, 
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; 
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 24; 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 
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Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen; 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels 
van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, 
inzonderheid artikel 5, § 2; 
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Aanleg infrastructuur Biesputten” een bestek met 
nr. BE0114.001047 werd opgesteld door de ontwerper, ARCADIS Belgium nv, Eurostraat 1 bus 1 te B - 
3500 Hasselt; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 548.532,50 excl. btw of 
€ 663.724,33 incl. 21% btw; 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de open aanbesteding; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2015, op 
budgetcode 2200000/B4/0711 (actie 2015140079/2015140696) en het budget van de volgende 
jaren; 
BESLUIT: met eenparigheid van stemmen 
Art.1: Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. BE0114.001047 en de raming voor de 
opdracht “Aanleg infrastructuur Biesputten”, opgesteld door de technische dienst. De 
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de 
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 548.532,50 excl. btw 
of € 663.724,33 incl. 21% btw. 
Art.2: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open aanbesteding. 
Art.3: Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau. 
Art.4: De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2015, op budgetcode 
2200000/B4/0711 (actie 2015140079/2015140696) en het budget van de volgende jaren. 
 
11. RUP Biesputten – goedkeuring ontwerp van notariële akte recht van opstal -  vzw “pluk de dag” 
Gunther Hendrickx doet opmerken dat vzw "pluk de dag" nog een bemerking heeft bij de 
ontwerpakte die thans voorligt. Hij vraagt of die bemerking meegenomen wordt.  
 
De burgemeester verduidelijkt dat die bemerking betrekking heeft op de bouwvergunning, 
bepaaldelijk dat de vzw dient te beschikken over een bouwvergunning binnen de twee jaar vanaf de 
oplevering van de infrastructuurwerken, bij gebreke waarvan het opstalrecht vervalt. Er is een 
akkoord tussen partijen over die toevoeging. 
 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd. 13 februari 2012 houdende de definitieve 
goedkeuring van het RUP Biesputten; 
Gelet op de verwerving in eigendom door de gemeente van de percelen, kadastraal bekend onder 
sectie A, nummers 1456/A/P0000, 1457/A/P0000, 1456/B/P0000 en 1457/B/P0000 met een totale 
oppervlakte van vierenzeventig aren tachtig centiaren,  met het oog op de verdere ontwikkeling van 
RUP Biesputten ;  
Overwegende dat vzw “pluk de dag”, met zetel gevestigd te Arendonk, Poederstraat 9, 
voornoemde  percelen wenst in te richten voor scoutsactiviteiten met inbegrip van de inplanting van 
een scoutslokaal;  
Gelet op het ontwerp van notariële akte - recht  van opstal opgemaakt door notaris Van Gansewinkel 
met kantoor te Arendonk, Van Eycklaan 33;  
Gelet op de voorgestelde modaliteiten betrekkelijk dit zakelijk recht; 
Gelet op de desbetreffende artikelen van het gemeentedecreet; 
BESLUIT: met eenparigheid van stemmen 
Art. 1: De gemeenteraad hecht goedkeuring aan voornoemd ontwerp van notariële akte - recht van 
opstal opgemaakt door notaris Van Gansewinkel.  
Art.2 : Notaris Van Gansewinkel, voornoemd, wordt gelast met de verdere uitvoering.  
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Art.3 : De burgemeester Kristof Hendrickx en de gemeentesecretaris Kris Wouters worden 
gemachtigd de notariële akte te ondertekenen namens de gemeente. 
 

12. Subsidiereglement opvoedingsondersteuning. 
Gunther Hendrickx vraagt of ook privé partners lid kunnen zijn.  
 
Schepen Joke Segers antwoordt dat die al lid zijn. Er is bijvoorbeeld een privépartner die een website 
heeft over opvoedingsondersteuning. 
 
Gelet op het gemeentelijk meerjarenplan 2015-2019, meer bepaald de beleidsdoelstelling ‘We 
hebben extra aandacht voor onze gezinnen, in het bijzonder wat betreft opvoedingsondersteuning 
en kinderopvang’; 
Gelet op de voorziene budgetten in het gemeentelijk meerjarenplan, op ramingnummer DJ140016, 
budgetsleutel DJ/6159999/B4/0750; 
Overwegende dat van deze kredieten tot 1.000 EUR per jaar kan worden uitgegeven aan subsidies 
voor opvoedingsondersteuning; 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen. 
BESLUIT: met eenparigheid van stemmen 
Art. 1: Algemene bepalingen en doelstellingen. 
In het kader van de realisatie van “Het Huis van het Kind Arendonk” voorziet het gemeentebestuur 
vanaf het jaar 2015 subsidiemogelijkheden voor haar partners die binnen de gemeente 
laagdrempelige activiteiten ontwikkelen die in het teken staan van opvoedingsondersteuning. 
Bijkomende en vernieuwende initiatieven worden beoogd. 
De toekenning van de subsidie wordt door het college van burgemeester en schepenen beoordeeld 
op basis van dit reglement. Voorafgaandelijk wordt advies ingewonnen bij de gezinsraad. De al dan 
niet toekenning hangt, buiten de nader gestelde voorwaarden, eveneens af van het al dan niet nog 
voorhanden zijn van krediet. 
De aanvrager is verantwoordelijk voor de uitwerking, de organisatie en de financiële afhandeling van 
het project. Het gemeentebestuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor activiteiten die 
organisatoren ondernemen in het kader van het subsidiereglement.  
Art. 2: In aanmerking komende groepen. 
Alle partners van het “Huis van het Kind” komen in aanmerking voor het verkrijgen van een subsidie 
in het kader van opvoedingsondersteuning. Het belangrijkste criterium is dat de activiteit een 
samenwerking moet zijn tussen minimaal twee partners. De activiteit waarvoor subsidie wordt 
aangevraagd, mag nooit kaderen binnen winst – of handelsdoeleinden. 
Art. 3: Opvoedingsondersteuning – definitie en activiteiten. 
Laagdrempelige ondersteuning houdt in dat de activiteit wordt opengesteld voor alle 
bevolkingsgroepen binnen de gemeente. De activiteit staat bijgevolg open voor iedereen, ongeacht 
het lidmaatschap van de organiserende vereniging of groep. 
Onder opvoedingsondersteuning wordt verstaan: Laagdrempelige ondersteuning van ouders, 
professionelen en vrijwilligers bij de opvoeding van hun kinderen of deze die ze onder hun hoede 
hebben. 
Activiteiten die kunnen worden georganiseerd in het kader van opvoedingsondersteuning: 

- voorlichtingsactiviteit: o.a. uitnodiging spreker, drugspreventie, omgaan met pesten, veilig 
online, … 

- vormingsactiviteit: o.a. gezonde voeding, EHBO, positief opvoeden, oudercursussen (vb. van 
Triple P), … 

Activiteiten die de persoonlijke ontwikkeling van het kind zelf bevorderen, vallen niet onder de 
definitie van opvoedingsondersteuning. Zij komen derhalve niet in aanmerking voor deze 
subsidiering. 
Activiteiten die NIET kunnen worden georganiseerd in het kader van opvoedingsondersteuning: 
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- Kinderyoga, Peuter – en babyzwemmen, Kooklessen, Kleuterturnen – en dansen, … 
Deze lijsten zijn geen beperkte opsomming van mogelijkheden. Iedere aanvraag wordt afzonderlijk 
beoordeeld waarbij de beslissing wordt gemotiveerd. 
Art. 4: Bekendmaking van de activiteit 
De aanvrager maakt de activiteit voldoende kenbaar aan de Arendonkse bevolking. Een minimale 
vereiste is een publicatie in de UIT-kalender. Bovendien wordt verwacht dat alle partners van het 
“Huis van het Kind Arendonk” worden ingelicht, minstens via mail. Daarnaast kan de bekendmaking 
via affiches, folders, sociale media, … 
Bij de communicatie wordt duidelijk gemaakt dat het een initiatief is dat wordt ondersteund door het 
“Huis Van het Kind Arendonk”. Het logo wordt bijgevolg in alle communicatie vermeld: op de affiche, 
op de folder, in de mail … 
Art. 5: Te bekomen subsidie. 
De tussenkomst vanuit het “Huis van het Kind Arendonk” in de nettokosten van de te organiseren 
activiteit bedraagt maximum 150 euro. Enkel huurgelden voor infrastructuur of audiovisueel 
materiaal, uitkoopsommen of honoraria, promotiekosten of verzekeringen kunnen worden 
terugbetaald.  
Activiteiten die over meerdere dagen gespreid worden, worden als één activiteit beschouwd. De 
subsidies kunnen enkel ten belope van het voorziene budget worden uitgekeerd.  
Art. 6: Procedure tot het aanvragen van subsidie 
De aanvraag tot subsidie kan ten allen tijde bij de jeugddienst van de gemeente worden ingediend. In 
deze aanvraag dienen alle activiteiten, waarvoor subsidie wordt aangevraagd, te worden opgesomd 
en kort omschreven. “Het Huis van het Kind Arendonk” stelt hiertoe een aanvraagformulier ter 
beschikking.  
De beoordeling van de subsidieaanvraag wordt vervolgens voorgelegd aan het college van 
burgemeester en schepenen. Voorafgaandelijk aan deze beslissing zal advies worden gevraagd aan 
de Arendonkse gezinsraad. Dit advies is niet bindend. Het college van burgemeester en schepenen 
beslist over de al dan niet toekenning van de subsidie en over de grootte van het bedrag.  
De aanvragen worden chronologisch behandeld. In het geval er meer aanvragen binnenkomen dan 
de budgettaire ruimte toelaat, worden de toelagen uitgekeerd aan de projecten die het eerst werden 
afgeleverd bij de jeugddienst.  
Art. 7: Uitbetaling subsidie. 
Uiterlijk één maand na afloop van de activiteit wordt een dossier binnengebracht op de jeugddienst 
waarin alle kosten en opbrengsten worden opgelijst. Als bijlage bij de aanvraag dienen alle 
bewijsstukken, die de aanvraag kunnen staven, te worden gevoegd. Bijvoorbeeld: factuur, folder, 
affiche, … 
Het toegekende subsidiebedrag wordt uitgekeerd wanneer de nodige betalingsbewijzen werden 
voorgelegd. 
Art. 8: Evaluatie. 
Het huidig subsidiereglement wordt jaarlijks geëvalueerd en zonodig bijgestuurd en aangepast. 
Art. 9: Inwerkingtreding. 
Het subsidiereglement werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 9 november 2015.  Voor 
activiteiten die in 2015, maar voor de inwerkingtreding van dit reglement plaatsvonden, kan alsnog 
tot uiterlijk 18 december 2015 een aanvraag tot subsidie ingediend worden bij de jeugddienst van de 
gemeente. 

13. Subsidiereglement voor cultuurverenigingen. 
Gelet op het meerjarenplan 2014-2019 goedgekeurd door de gemeenteraad op 16.12.2013; 
Gelet op het huidige subsidiereglement voor socio-culturele verenigingen goedgekeurd door de 
gemeenteraad in de zitting van 20.12.2010; 
Gelet op het positief advies van de cultuurcel en de gemeentelijke cultuurraad van 17.06.2015 en 
23.06.2015 over het ontwerp van voorliggend subsidiereglement; 
Gelet op de goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen van 22.10.2015; 
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Overwegende dat een subsidiereglement voor socio-culturele verenigingen noodzakelijk is met het 
oog op de ondersteuning van cultuurverenigingen in hun activiteiten; 
Gelet op de voorziene budgetten in het gemeentelijk meerjarenplan, op raming nummer DJ140105 
op budgetsleutel DJ/6493000/B4/0739. 
BESLUIT: met eenparigheid van stemmen 
Art. 1: De gemeenteraad hecht goedkeuring aan het subsidiereglement voor cultuurverenigingen. 
Art. 2: Het vernieuwde subsidiereglement is van toepassing vanaf werkingsjaar 2016 voor 
subsidiëring in 2017. 
 

Schepen Luc Bouwen vervoegt de zitting vanaf de behandeling van onderhavig agendapunt 
14. Goedkeuring statuten interlokale vereniging “De Vaart Verjaart” en aanduiding lid 
beheerscomité. 
Gelet op het gemeentedecreet; 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
Gelet op de deelname van Arendonk in de organisatie van een feestjaar in 2016 om het jubileum van 
kanaal Dessel-Schoten te vieren met de tien gemeenten langs het kanaal, goedgekeurd door het 
college van burgemeester en schepenen in de zitting van 30.07.2015; 
Overwegende dat de oprichting van een intergemeentelijk samenwerkingsverband, met name een 
interlokale vereniging, noodzakelijk is om het specifieke project te realiseren; 
Gelet op het ontwerp van voorliggende statuten van de interlokale vereniging “De Vaart Verjaart”; 
Gelet op de vraag een stemgerechtigd lid en plaatsvervanger af te vaardigen naar het beheerscomité; 
BESLUIT: met eenparigheid van stemmen 
Art. 1.: De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de statuten van de interlokale vereniging “De Vaart 
Verjaart”; 
Art. 2: De gemeenteraad benoemt met eenparigheid van stemmen schepen Joke Segers als effectief 
lid en met eenparigheid van stemmen An Hermans als plaatsvervanger in het beheerscomité van “De 
Vaart Verjaart”. De eerste samenkomst van het beheerscomité vindt plaats op dinsdag 15 december 
om 20 uur in het gemeentehuis te Beerse. 
 

15. Schriftelijke vraag i.v.m. de al dan niet aankoop van “Postelboershof”, Wampenberg 135 

Marinus van Rooy licht toe dat het een open vraag betreft.  

Hij verwijst naar de stedenbouwkundige inlichtingen en de nota van de fractie A+. 
Het goed is gelegen in recreatiegebied en biedt door de centrale ligging tal van mogelijkheden. 
Concreet wordt gedacht aan te herlokaliseren verenigingen. De huidige privé uitbating herbergt 
momenteel zestien actieve verenigingen. Voor de continuïteit en het voortbestaan van deze 
verenigingen is de aankoop door de gemeente een belangrijk signaal. Het is een unieke opportuniteit 
voor de gemeente en de sportverenigingen. Er zou best zo snel mogelijk een besluit genomen 
worden.  
 
De burgemeester antwoordt dat de vrees dat de toekomst van een aantal sportclubs, dat er thans 
gehuisvest is, gehypothekeerd zou worden door een eventuele verkoop is niet correct. 
 
De burgemeester verwijst naar het RUP. De bestemming van de terreinen is bestendigd in het RUP : 
“het betreft een zone voor sport en recreatie met het oog op het bestendigen van de bestaande 
lokale sport - en recreatie voorzieningen.” 
 
Bovendien is het niet de bedoeling van de gemeente om aldaar een café of een feestzaal uit te baten. 
Dat zou best overgelaten worden aan het privé- initiatief. De aanwezigheid van sportclubs maakt het 
precies interessant voor de private sector om aldaar te investeren. 
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Gunther Hendrickx vindt het gevaarlijk om thans te beslissen of er al dan niet zal worden aangekocht. 
Hij pleit ervoor dat de gemeente de vinger aan de pols houdt en dat de gemeente probeert het 
dossier zodanig te sturen dat de huidige functie behouden blijft.  
 
Benny Maas stelt dat er niet over dient te worden gestemd. Hij pleit ervoor dat het dossier 
opgenomen wordt met de bevoegde dienst. 
 
De gemeentesecretaris doet opmerken dat - in toepassing van het huishoudelijk reglement - op een 
schriftelijke vraag binnen de maand schriftelijk dient te worden geantwoord. 
 

Dit punt wordt mede op vraag van de indienende fractie A+ niet behandeld als een formeel 

dagordepunt. In toepassing van artikel 13 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, 

wordt het punt behandeld als een schriftelijke vraag waarop schriftelijk zal geantwoord worden 

binnen de maand na ontvangst. 

 

VARIA 
 
 
*Benny Maes wijst op het belang van een gemeenteraadscommissie waarop het dossier van "de rode 
del"  zal behandeld worden. Hij vraagt of de datum van de zitting al geweten is. 
 
De burgemeester antwoordt dat deze gemeenteraadscommissie zal doorgaan eind februari - begin 
maart 2016, in functie van het verloop van de zittingen van de Gecoro. Er zijn drie zittingen van de 
Gecoro gepland. Misschien volstaan er twee. 
 
Gunther Hendrickx vraagt of geweten is wie, naast de gemeenteraadsleden, zou kunnen deelnemen 
aan die gemeenteraadscommissie.  
Hij vraagt bepaaldelijk of ook de bewoners van "de rode del" de kans zullen krijgen om minstens hun 
standpunt toe te lichten.  
 
De burgemeester antwoordt dat het een goede suggestie is  maar dat daaromtrent nog geen 
beslissing genomen is.  
 
*Leo Laurijssen vraagt of de werken in Meulengoor al opgeleverd  zijn. 
 
Schepen Luc Bouwen antwoordt dat dit niet het geval is. 
 
Leo Laurijssen doet opmerken dat er nogal wat klachten zijn. 
 
Schepen Luc Bouwen stelt dat dat precies de reden is waarom er nog geen oplevering is van de 
werken. Er is nog steeds een lijst die moet afgewerkt worden. 
 
Leo Laurijssen doet opmerken dat er ook klachten zijn die niet op de lijst staan. 
 
Schepen Luc Bouwen vraagt over welke klachten het dan gaat. 
 
Leo Laurijssen verwijst naar de werken ter hoogte van huisnummer 25 A. 
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Schepen Luc Bouwen antwoordt dat er ook een verschillende visie is van het bestuur en de 
verschillende boordeigenaars. 
 
Door Leo Laurijssen wordt verwezen naar een bepaalde muur. Schepen Luc Bouwen antwoordt dat 
de ingenieur van het ontwerpbureau zegt dat het in orde is qua stabiliteit. 
 
Leo Laurijssen verwijst naar de aansluiting met de "Heikant" : de goot is aldaar niet doorgetrokken, 
waardoor er plassen water blijven staan op een bepaalde oprit. 
 
Schepen Luc Bouwen antwoordt dat dit zal nagekeken worden. 
 
* Marinus Van Rooij heeft een vraag in verband met planning van  werkzaamheden.  
 
Arvoc had gehoopt dat de werken aan de sportvloer van de turnzaal van de GBS Voorheide sneller 
zouden kunnen ingepland geweest zijn, bepaaldelijk in mei bij het einde van de competitie, i.p.v. het 
najaar,  waardoor zij voor hun sportactiviteiten niet dienden uit te wijken naar Schoonbroek en de 
sportschuur van Sint Clara college, met alle financiële gevolgen vandien.  
 
Schepen An Hermans antwoordt dat het bestuur uiteraard ook liever had gehad dat de werken in 
mei hadden kunnen uitgevoerd worden. De vloer kon evenwel tijdens de vakantie door die firma niet 
gelegd worden. 
 
De werken zijn gestart tijdens de week voor de allerheiligenvakantie en verliepen aanvankelijk vlot. 
Tijdens het uitbreken van de vloer, werd evenwel vastgesteld dat het beton diende te worden 
verwijderd ( o.w.v zonk, scheur, lucht ) met alle vertraging in uitvoering vandien. De burgemeester 
heeft dan contact genomen met zijn collega van Retie m.o.o. tijdelijke ingebruikname van een zaal in 
een schooltje in Schoonbroek. Gelukkig zijn er uitwijkmogelijkheden. Het is uiteraard wel heel 
jammer. 
 
 

 

 
 


