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De gemeenteraad van Arendonk. 
 
Verslag gemeenteraad 09.03.2015 
Aangezien er geen opmerkingen worden geformuleerd op de redactie wordt het verslag van de 
vergadering van de gemeenteraad van 09.03.2015 als goedgekeurd beschouwd. 
 
1. Vaststelling wijziging rechtspositieregeling 
Gelet op art. 105 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen;  
Overwegende dat de gemeenteraad de rechtspositieregeling van het personeel vaststelt;  
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 betreffende de 
rechtspositieregeling van het gemeente- en het provinciepersoneel; 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 12.01.2015 houdende de vaststelling van de 
aanwervingsvoorwaarden van stielman (autobestuurder – elektrotechniek/HVAC – houtbewerker – 
schilder – autotechnieken – tuinbouw) en stielman polyvalent; 
Gelet op het schrijven van ABB Antwerpen van 10.03.2015 houdende enkele opmerkingen 
aangaande deze aanwervingsvoorwaarden en de vraag om deze aan te passen; 
Gelet op het protocol van akkoord, afgesloten in het OHC d.d. 09.04.2015, houdende de goedkeuring 
van bijlage IV van de rechtspositieregeling; 
Overwegende dat de wijzigingen integraal deel uit maken van onderhavige beslissing; 
BESLUIT:  
met eenparigheid van stemmen 
Art. 1:  De wijzigingen van bijlage IV van de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel 

worden vastgesteld.  
Art. 2: Deze beslissing zal voor verder gevolg worden overgemaakt aan de Administratie 

Binnenlandse Aangelegenheden van de Vlaamse Gemeenschap te Antwerpen. 
 
2. Vaststelling wijziging rechtspositieregeling – elektronische maaltijdcheques 
Gelet op art. 105 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen;  
Overwegende dat de gemeenteraad  de rechtspositieregeling van het personeel vaststelt;    
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 betreffende de 
rechtspositieregeling van het gemeente- en het provinciepersoneel; 
Gelet op het besluit van het schepencollege van 04.09.2014 houdende de verbindende deelname aan 
de groepsaankoop van IOK aangaande de uitgifte van de maaltijdcheques; 



Gelet op het bet besluit van de gemeenteraad van 08.09.2014 houdende de goedkeuring van de 
beheers- en samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en het OCMW van Arendonk 
betreffende de groepsaankopen van IOK; 
Gelet op het besluit van het schepencollege van 18.12.2014 houdende de kennisname van het 
gunningsbesluit door de raad van Bestuur van IOK van 18 november 2014, waarbij de groepsaankoop 
‘uitgifte maaltijdcheques’ gegund werd aan Sodexo en waarbij de opdracht een aanvang neemt op 
01.04.2015; 
Overwegende dat per 01.10.2015 het wettelijk verplicht is om de maaltijdcheques elektronisch aan 
te leveren en dat de wisseling van leverancier per 01.04.2015 het ideaal moment is om over te 
schakelen naar de elektronische maaltijdcheque; 
Gelet dat de Rechtspositieregeling, titel 7 – hoofdstuk 6 (art. 243): De maaltijdcheques, aangepast 
dient te worden; 
Overwegende dat de wijzigingen integraal deel uit maken van onderhavige beslissing; 
Gelet op het protocol van akkoord in het onderhandelingscomité van 09.04.2015; 
BESLUIT: 
met eenparigheid van stemmen 
Art. 1:  De wijzigingen van art. 243 van de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel 

worden vastgesteld.   
Art. 2: Deze beslissing zal voor verder gevolg worden overgemaakt aan de Administratie 

Binnenlandse Aangelegenheden van de Vlaamse Gemeenschap te Antwerpen. 
 
3. Diensthoofd burgerzaken: goedkeuring aanpassing formatie en organogram, goedkeuring 

functiebeschrijving en aanwervingsvoorwaarden. 
Overwegende dat Roger Van Wuytswinkel, administratief medewerker burgerzaken, met pensioen 

gaat op 01.08.2015; 

Overwegende dat in zijn vervanging dient voorzien; 

Overwegende dat het aangewezen is om een diensthoofd burgerzaken aan te stellen om de werking 

van de dienst te optimaliseren; 

Gelet op de behoefte om over te gaan tot de aanwerving van een diensthoofd burgerzaken; 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 11.05.2009 houdende de goedkeuring van 

rechtspositieregeling; 

Gelet op titel 2 – hoofdstuk 2 en 3 (art. 5 tem 27) : aanwerving en de selectieprocedure; 

Gelet op de beslissing van de gouverneur van 23.07.2009 houdende de impliciete goedkeuring van 

voornoemde artikelen 5 tem 27, nu deze artikelen niet werden geschorst; 

Overwegende dat voor de functie van diensthoofd burgerzaken een nieuwe functiebeschrijving en de 

aanwervingsvoorwaarden dienen vastgesteld; 

Overwegende dat het diensthoofd burgerzaken lid zal zijn van het managementteam; 

Gelet op het protocol van akkoord, afgesloten in het OHC dd 09.04.2015, houdende de goedkeuring 

van de aanpassing van de personeelsformatie, organogram en goedkeuring van de 

functiebeschrijving en de aanwervingsvoorwaarden; 

Gelet dat dit reeds opgenomen is  in de begroting 2015; 

Gelet op de bespreking in het MAT dd. 17.03.2015; 

Gelet op artikel 42 van het gemeentedecreet. 

BESLUIT: 

met eenparigheid van stemmen 
Art. 1:  Goedkeuring wordt gehecht aan de aanpassing van de personeelsformatie en organogram 

met betrekking tot de dienst burgerzaken. 

Art. 2:  Goedkeuring wordt gehecht aan de functiebeschrijving en de aanwervingsvoorwaarden voor 

de betrekking van diensthoofd burgerzaken. 



Art. 3:  Dit besluit met alle bijlagen over te maken aan de provinciegouverneur (Agentschap voor 

Binnenlands Bestuur – Afdeling Antwerpen). 

 

4. Regularisatie contingentgesco’s KB 474 
Gelet op art. 76 van het Decreet van 19 december 2014 houdende de bepalingen tot begeleiding van 
de begroting 2015, BS 30.12.2014; 
Gelet op de brief van minister Muyters van 10 november 2014 aan de gemeente, houdende de 
regularisatie van de contingentgesco’s KB 474; 
Overwegende dat in ons bestuur 22 contingentgesco’s tewerkgesteld worden met inbegrip van één 
vervanging waarvoor een bijlage bij het contract dient gemaakt te worden waardoor het 
gescocontract omgezet wordt naar een regulier contract; 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 08.09.2014 houdende de omschakeling van 
VZW Arendonkse sportinstellingen naar AGB, vaststelling van de personeelsformatie; 
Gelet op het besluit van het college van 18.12.2014 houdende de detachering van 
3 gescomedewerkers en 1 vervanger naar AGB Arendonk tem 31.03.2015; 
Overwegende dat voor 5 gescomedewerkers met inbegrip van één vervanger vanaf 01.04.2015 een 
regulier contract afgesloten moet worden met AGB Arendonk conform de onderhandeling i.v.m. de 
omschakeling van VZW Arendonkse sportinstellingen naar AGB; 
Gelet op de bespreking in het MAT d.d. 17.03.2015; 
Gelet op het protocol van akkoord, afgesloten in het OHC d.d. 09.04.2015, houdende de goedkeuring 
van de regularisatie van de contingentgesco’s KB 474; 
Gelet op artikel 42 van het gemeentedecreet. 
Gelet op het besluit van het college van 26.03.2015 als volgt: 
Art. 1: Goedkeuring wordt gehecht aan de aanpassing van de personeelsformatie en organogram 
met betrekking tot contingentgesco’s. 
Art. 2: Het gescocontract wordt omgezet naar een regulier contract waarbij alle rechten en plichten 
blijven behouden. 
Art. 3: Deze beslissing wordt nog ter bekrachtiging voorgelegd aan de gemeenteraad van 13.04.2015. 
BESLUIT: 
met eenparigheid van stemmen 
Art. 1: Het besluit van het college van 26.03.2015 houdende de regularisatie van de 

contingentgesco’s KB 474 wordt bekrachtigd. 
 
5. Advies jaarrekening 2014 Kerkfabriek Parochie O.L.Vrouw Arendonk 

Gelet op de dienstjaarrekening 2014 ingediend door de Kerkfabriek Parochie O.L.Vrouw Arendonk; 
Overwegende dat geen gemeentelijke toelage verleend werd; 
Gelet op de desbetreffende artikelen van het gemeentedecreet en de wetgeving op de 
kerkfabrieken. 
BESLUIT: 
met eenparigheid van stemmen 
Enig art.: Gunstig advies wordt verleend aan de dienstjaarrekening 2014 ingediend door de 

kerkfabriek O.L.Vrouw Arendonk; 
 
6. Advies jaarrekening 2014 van Kerkfabriek Sint Jozef te Arendonk 

Gelet op de jaarrekening 2014 ingediend door de Kerkfabriek Sint Jozef te Arendonk; 
Overwegende dat geen gemeentelijke toelage verleend werd; 
Gelet op de desbetreffende artikelen van het gemeentedecreet en de wetgeving op de 
kerkfabrieken. 
BESLUIT: 
met eenparigheid van stemmen 
Enig art.:  Gunstig advies wordt verleend aan de jaarrekening 2014 ingediend door de kerkfabriek van 

Sint Jozef te Arendonk; 



7. IOK – Algemene vergadering – 19.05.2015 – Goedkeuring agenda 
Gelet op het nieuwe gemeentedecreet; 
Gelet op het decreet van 6 juli 2011 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
Gelet op de statuten van IOK; 
Gelet op de omzendbrief van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het decreet 
intergemeentelijke samenwerking; 
Gelet op artikel 44 van het decreet intergemeentelijke samenwerking dat de samenstelling en 
samenroeping van de algemene vergadering reglementeert; 
Overwegende dat de agenda van de algemene vergadering van 19 mei 2015 volgende agendapunten 
bevat: 

1. Statutaire benoemingen 
– Benoeming kandidaat-bestuurder gemeente Olen 

2. Goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2014 
3. Verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar 2014 
4. Resultaatsbestemming 2014 
5. Goedkeuring van de jaarrekeningen over het boekjaar 2014, afgesloten per 31 december 

2014 
6. Kwijting te geven afzonderlijk aan de bestuurders en commissaris-revisor over de uitoefening  

van hun mandaat in 2014 
7. Varia 

Overwegende dat de gemeenteraad kennis neemt van de uitnodiging met toelichtende nota (als 
bijlage) d.d. 24  maart 2015 ter voorbereiding van de algemene vergadering IOK van 19 mei 2015; 
Overwegende dat de gemeenteraad kennis neemt van het voorstel om tot formele benoeming over 
te gaan van de kandidaat-bestuurder aangeduid door de gemeente Olen; 
Overwegende dat de gemeenteraad kennis neemt van het verslag van de raad van bestuur over het 
boekjaar 2014; 
Overwegende dat de gemeenteraad kennis neemt van de jaarrekeningen over het boekjaar 2014, 
houdende de balans, de resultatenrekening en het voorstel van bestemming van het resultaat 
evenals de ter zake vereiste wettelijke toelichtingen; 
Overwegende dat de gemeenteraad kennis neemt van het verslag van de commissaris-revisor; 
Overwegende dat goedkeuring kan worden verleend aan de statutaire benoemingen en de verslagen 
die het voorwerp uitmaken van de klassieke agenda van de gewone algemene vergadering; 
Overwegende dat om die reden kwijting kan worden gegeven afzonderlijk aan de bestuurders en de 
commissaris-revisor voor de uitoefening van hun mandaat in 2014; 
BESLUIT: 
met eenparigheid van stemmen 
Art. 1:  Goedkeuring te verlenen aan de voorgestelde statutaire benoeming als bestuurder van IOK: 
   De heer Seppe Bouquillon aangeduid door de gemeente Olen 
Art. 2:  Goedkeuring te verlenen aan het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2014. 
Art. 3:  Goedkeuring te verlenen aan de jaarrekening over het boekjaar 2014, afgesloten per 

31 december 2014, houdende de balans, de resultatenrekening en het voorstel van 
bestemming van het resultaat evenals de ter zake vereiste wettelijke toelichtingen. 

Art. 4: Goedkeuring te verlenen aan de kwijting, afzonderlijk aan de bestuurders en de 
commissaris-revisor voor de uitoefening van hun mandaat in 2014. 

Art. 5:  Bovenstaande besluitvorming bepaalt het mandaat van de volmachtdrager in de algemene 
vergadering. 

 
8. IOK Afvalbeheer – Algemene vergadering – 19.05.2015 – Goedkeuring agenda 
Gelet op het nieuwe gemeentedecreet; 
Gelet op het decreet van 6 juli 2011 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
Gelet op de statuten van IOK; 
Gelet op de omzendbrief van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het decreet 
intergemeentelijke samenwerking; 



Gelet op artikel 44 van het decreet intergemeentelijke samenwerking dat de samenstelling en 
samenroeping van de algemene vergadering reglementeert; 
Overwegende dat de agenda van de algemene vergadering van 19 mei 2015 volgende agendapunten 
bevat: 

1. Statutaire benoemingen 
– Benoeming kandidaat-bestuurder gemeente Olen 

2. Goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2014 
3. Verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar 2014 
4. Resultaatsbestemming 2014 
5. Goedkeuring van de jaarrekeningen over het boekjaar 2014, afgesloten per 31 december 2014 
6. Kwijting te geven afzonderlijk aan de bestuurders en commissaris-revisor over de uitoefening  

van hun mandaat in 2014 
7. Varia 

Overwegende dat de gemeenteraad kennis neemt van de uitnodiging met toelichtende nota (als 
bijlage) d.d. 24 maart 2015 ter voorbereiding van de algemene vergadering IOK van 19 mei 2015; 
Overwegende dat de gemeenteraad kennis neemt van het voorstel om tot formele benoeming over 
te gaan van de kandidaat-bestuurder aangeduid door de gemeente Olen; 
Overwegende dat de gemeenteraad kennis neemt van het verslag van de raad van bestuur over het 
boekjaar 2014; 
Overwegende dat de gemeenteraad kennis neemt van de jaarrekeningen over het boekjaar 2014, 
houdende de balans, de resultatenrekening en het voorstel van bestemming van het resultaat 
evenals de ter zake vereiste wettelijke toelichtingen; 
Overwegende dat de gemeenteraad kennis neemt van het verslag van de commissaris-revisor; 
Overwegende dat goedkeuring kan worden verleend aan de statutaire benoemingen en de verslagen 
die het voorwerp uitmaken van de klassieke agenda van de gewone algemene vergadering; 
Overwegende dat om die reden kwijting kan worden gegeven afzonderlijk aan de bestuurders en de 
commissaris-revisor voor de uitoefening van hun mandaat in 2014; 
BESLUIT: 
met eenparigheid van stemmen 
Art. 1:  Goedkeuring te verlenen aan de voorgestelde statutaire benoeming als bestuurder van IOK 

Afvalbeheer: De heer Seppe Bouquillon aangeduid door de gemeente Olen 
Art. 2:  Goedkeuring te verlenen aan het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2014. 
Art. 3:  Goedkeuring te verlenen aan de jaarrekening over het boekjaar 2014, afgesloten per 

31 december 2014, houdende de balans, de resultatenrekening en het voorstel van 
bestemming van het resultaat evenals de ter zake vereiste wettelijke toelichtingen. 

Art. 4:  Goedkeuring te verlenen aan de kwijting, afzonderlijk aan de bestuurders en de 
commissaris-revisor voor de uitoefening van hun mandaat in 2014. 

Art. 5:  Bovenstaande besluitvorming bepaalt het mandaat van de volmachtdrager van de algemene 
vergadering 

 
9. Beslissing inzake de vaststelling van het mandaat van afgevaardigde van de gemeente voor de 

algemene vergadering van Pidpa op  15 juni 2015 wat betreft de agendapunten 
statutenwijziging en kapitaalverhoging 

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 algemene vergadering van Pidpa die zal plaats hebben op maandag 15 juni 2015 op het 
administratief hoofdkantoor, Desguinlei 246 te 2018 Antwerpen; 



Gelet op het voorstel van statutenwijziging dat werd overgemaakt aan het gemeentebestuur op 23 
februari 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 voornamelijk bepalingen inhoudt die erop 
gericht zijn de kwestie van de in het Vlaams Regeerakkoord 2014-2019 voorziene  uittreding van de 
provincie Antwerpen uit Pidpa adequaat te regelen; 
Gelet op de beslissing van 23 februari jl. van de raad van bestuur van Pidpa om 20.000 aandelen A 
(aandelen van het compartiment A = watervoorziening), met een nominale waarde van 2,5 
euro/aandeel, uit te geven, waarop de gemeentelijke deelnemers vooraf kunnen  inschrijven. Gelet 
op het feit dat deze uitschrijving van aandelen erop gericht is inzake aandelen een billijk evenwicht te 
realiseren tussen het compartiment watervoorziening enerzijds en de rioleringscompartimenten 
anderzijds;   
Gelet op het feit dat met brief van 26 februari 2015 aan onze gemeente kennis werd gegeven van het 
voorstel van kapitaalverhoging en dat onze gemeente kan intekenen op een pro rata deel van die 
20.000 aandelen A, waardoor onze gemeente haar positie als deelnemer van Pidpa kan versterken;  
Gelet op het feit dat het aantal aandelen A waarop onze gemeente kan intekenen gebaseerd is op 
het laatst gekende officiële bevolkingscijfer (dd. 1 januari 2015) en gelet op het feit dat onze 
gemeente eventueel kan intekenen op een hoger aantal aandelen A ingeval één (of meer) 
gemeentelijke deelnemer(s) haar (hun) recht op het inschrijven op aandelen A niet zou(den) 
uitoefenen. Gelet op het feit dat de volstorting van de aandelen kan gebeuren na de algemene 
vergadering van 15 juni 2015 en dat de raad van bestuur (in zijn vergadering van 19 oktober 2015) op 
basis van de volstorting van de aandelen de kapitaalverhoging zal afhandelen; 
Gelet op het feit dat de raad van bestuur van Pidpa een bijzondere toelichting heeft verstrekt over de 
elementen wat betreft het voorstel van statutenwijziging en over de elementen inzake de 
voorgestelde kapitaalverhoging;     
Gelet op het feit dat Pidpa de leden van het college van burgemeester en schepenen, de 
gemeentesecretaris en de financieel beheerder heeft uitgenodigd op  de toelichtingsvergaderingen 
dd. 10 en 13 maart 2015 waarop het voorstel van statutenwijziging en het voorstel inzake 
kapitaalverhoging werd toegelicht;  
Gelet op het feit dat over de decretaal bepaalde agendapunten voor de algemene vergadering van 15 
juni 2015 (jaarverslag en jaarrekening over het jaar 2014 en het verslag terzake van de commissaris-
revisor) op 27 april 2015 zal worden beslist door de raad van bestuur van Pidpa, waarna  de 
gebruikelijke -  uitnodiging en globale agenda (en de bijhorende stukken inzake voormelde 
agendapunten) van de algemene vergadering zal worden meegedeeld; 
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 diverse 

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:  Ingetekend wordt op het aan de gemeente toekomende 'pro rata' deel van de uitgeschreven 
20.000 aandelen  A, nl. 219 aandelen en zal de volstorting ervan doen na de algemene 
vergadering van 15 juni 2015 die beslist over de kapitaalverhoging en de toebedeling van het 
aantal aandelen per gemeente.   

Art. 3:  Voor het geval één of meer gemeentelijke deelnemers niet zouden intekenen op een pro rata 
deel van de  uitgeschreven 20.000 aandelen  A, wordt tevens ingetekend op het 'pro rata' 
deel van de aandelen A waarop niet wordt ingeschreven door die andere gemeente(n) en zal 



de volstorting ervan eveneens gebeuren na de algemene vergadering van 15 juni 2015 die 
beslist over de kapitaalverhoging en de toebedeling van het aantal aandelen per gemeente.  

Art. 4:  Als gemeentelijke vertegenwoordiger voor de algemene vergadering wordt aangewezen: 
Mevrouw Ingrid Van Gorp met als vervanger Mijnheer Davy Cools. 

Art. 5: Aan de vertegenwoordiger wordt de opdracht gegeven om op de algemene vergadering van 
15 juni 2015, overeenkomstig deze beslissing te stemmen, evenals op elke andere algemene 
vergadering die wordt samengeroepen ter behandeling van de agendapunten van deze 
algemene vergadering. Dat omvat onder meer ook dat de algemene vergadering de raad van 
bestuur zal machtigen op basis van de volstorting van de aandelen de kapitaalverhoging af te 
handelen. 

Art. 6:  Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit 
en zal onverwijld een afschrift van deze beslissing bezorgen aan Pidpa,  Desguinlei 246 te 
2018 Antwerpen. 

 
10. Patrimonium - Verwerving van eigendom – Gemeenschapsonderwijs Vlaanderen - Kosteloze 

grondafstand in ontworpen wegzate van Hazegewoud – Goedkeuring 
Gelet op de verkavelingsvergunning d.d. 20 februari 2014, nr. 2013/VK008, verleend aan 
Studiebureel Raeymaekers bvba namens de Vlaamse Gemeenschap – domein van het 
gemeenschapsonderwijs, voor het eigendom te Arendonk, Hazegewoud, thans kadastraal gekend 
1ste afd., sectie A, nr.996 d2/deel, waarin op het verkavelingsplan een zone in een gele kleur is 
aangeduid met de vermelding ‘zone in te lijven bij het openbaar domein van de gemeente 
Arendonk’. 
Gelet op het ontwerp van akte van kosteloze grondafstand met nr. PVD/6443/02574-013, opgemaakt 
door notaris Christine Van Haeren te Turnhout. 
Gelet op het opmetingsplan opgemaakt door Studiebureel Raeymaekers bvba op 7 november 2013. 
Overwegende dat ons bestuur in gevolge de kosteloze grondafstand 76 m² grond in de ontworpen 
wegzate van Hazegewoud zal verwerven, dewelke kosteloos aan de gemeente Arendonk wordt 
overgedragen. 
Overwegende dat de verwerving van de grond van openbaar nut is. 
Op voorstel van het schepencollege. 
BESLUIT: 
met eenparigheid van stemmen 
Art. 1: De afstand ten kosteloze titel, aan de gemeente Arendonk, door Gemeenschapsonderwijs 

Vlaanderen, van de grond begrepen in de ontworpen wegzate van Hazegewoud, zoals 
voorgesteld op het plan opgemaakt door Studiebureel Raeymaekers bvba op 7 november 
2013, en kadastraal bekend 1ste afd., sectie A, nr.996 d2/deel, met een oppervlakte van 76 
m² wordt aanvaard. 

Art. 2:  De grond wordt aanvaard voor inlijving bij het openbaar domein en de bestemming is 
bijgevolg van openbaar nut. 

Art. 3:  Goedkeuring wordt gehecht aan het ontwerp van akte van kosteloze grondafstand met 
nr. PVD/6443/02574-013, opgemaakt door notaris Christine Van Haeren te Turnhout. 

Art. 4: De grond dient vrij te zijn van hypothecaire inschrijvingen en bodemverontreiniging, wat zal 
moeten blijken uit de daartoe af te leveren attesten, voorafgaandelijk aan het verlijden van 
de notariële akte. 

Art. 5: De burgemeester K. Hendrickx en gemeentesecretaris K. Wouters worden gemachtigd om 
namens de gemeente Arendonk, op te treden bij het verlijden van de notariële akte. 

Art. 6: De hypotheekbewaarder wordt ontslagen van de verplichting van het nemen van een 
ambtshalve inschrijving bij de overschrijving van de notariële akte. 

Art. 7: De kosten verbonden aan de opmaak van de notariële akte zijn ten laste van de eigenaar of 
verkavelaar. 
 

 



11. Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete vzw – toetreding en aanduiding afvaardiging – 
goedkeuring 

Gelet op het verzoek van Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete vzw tot toetreding van de 
gemeente Arendonk aan de vzw. 
Gelet op het decreet van 21 oktober 1997 op het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, later 
gewijzigd, in het bijzonder artikel 54 m.b.t. regionale landschappen. 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 1998 tot vaststelling van de regelen 
voor de voorlopige en definitieve erkenning van regionale landschappen. 
Gelet op het ministerieel besluit van 4 april 2011 tot vaststelling van de algemene 
toekenningsvoorwaarden van de projectmiddelen voor de landschapswerking van regionale 
landschappen (B.S.12/05/2011). 
Gelet op de statuten van de vzw Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete, zoals gepubliceerd in het 
Belgisch Staatsblad 7 april 2009. 
Overwegende dat het regionaal landschap het stimuleren van het streekeigen karakter, de 
natuurrecreatie en het recreatief medegebruik, de natuureducatie, het natuurbehoud, het herstel, 
het behoud en de aanleg van kleine landschapselementen, en de creatie van een draagvlak voor elk 
van voornoemde aspecten tot doel heeft. 
Overwegende dat deze doelstellingen zullen worden nagestreefd via concrete acties en projecten op 
het terrein; dat deze acties en projecten steeds zullen worden uitgewerkt in samenwerking en 
overleg met de andere gebruikers van de open ruimte (natuur, landbouw, jacht, toerisme en 
recreatie). 
Gelet op de collegebeslissing van 29 februari 2015 m.b.t. de principiële goedkeuring, onder 
voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad, van het voorstel om de gemeente Arendonk 
voor te dragen aan de voorzitter van de Raad van Bestuur als kandidaat-lid van de 
vzw Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete; de aanduiding van schepen Ann Hermans als lid voor 
de Raad van Bestuur van de vzw Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete; de aanduiding van 
schepen Ann Hermans als effectief lid en schepen Joke Segers als plaatsvervangend lid van de 
Algemene Vergadering van de vzw Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete. 
Gelet op de beslissing van de Algemene Vergadering van de vzw Regionaal Landschap Kleine en 
Grote Nete van 24 februari 2014 waarbij de toetreding van de gemeente Arendonk tot de vzw werd 
goedgekeurd, waarbij schepen Ann Hermans wordt benoemd tot bestuurder voor een periode van 
3 jaar en waarbij schepen Ann Hermans wordt aangeduid als effectief lid en schepen Joke Segers 
wordt aangeduid als plaatsvervangend lid van de Algemene Vergadering van de 
vzw Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete voor een periode van 3 jaar. 
Overwegende dat voor de deelname een jaarlijkse vergoeding dient betaald te worden a rato van 
0,25 euro per inwoner of ca. 3.250 euro. 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen. 
BESLUIT: 
met eenparigheid van stemmen 
Art. 1:  Goedkeuring te hechten aan de deelname van de gemeente Arendonk aan de 

vzw Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete met de vermelde statuten. 
Art. 2:  Schepen Ann Hermans namens de gemeente aan te duiden als lid van de Raad van Bestuur 

van de vzw Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete. 
Art. 3:  Schepen Ann Hermans als effectief lid en schepen Joke Segers als plaatsvervangend lid 

namens de gemeente aan te duiden als lid in de Algemene Vergadering van de 
vzw Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete. 

Art. 4:  Na toetreding van de gemeente een jaarlijkse financiële bijdrage te begroten aan de 
vzw Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete. 

Art. 5:  Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van dit besluit. 
 
 
 



12. Goedkeuring aanpassing huurovereenkomst en subsidieconvenant tussen gemeentebestuur 
Arendonk en jeugdhuis ’t Onkrooid vzw 

 
Gunther Hendrickx vraagt of de voorwaarden voor de subsidiëring voor het jeugdhuis strenger zijn 
dan voor andere jeugdverenigingen. Hij geeft aan dat zij een lokaal ter beschikking hebben. Hij vraagt 
of zij daarom meer activiteiten moeten organiseren. 
 
Schepen Joke Segers antwoordt dat het jeugdhuis een jaarlijkse toelage krijgt van 2500 EUR. Om die 
reden wordt gevraagd dat het jeugdhuis open is op vrijdag - en zaterdagavond en dat zij ook andere 
activiteiten organiseren dan louter fuiven en optredens, bijvoorbeeld een culturele activiteit.  
Zij dienen ook jaarlijks een werkingsverslag op te maken. 
 
Gunther Hendrickx vraagt wie dat werkingsverslag beoordeelt. 
 
Schepen Joke Segers antwoordt dat het verslag wordt overgemaakt aan het college van 
burgemeester en schepenen. Het college van burgemeester en schepenen beoordeelt op basis van 
dat verslag of het jeugdhuis in aanmerking komt voor de jaarlijkse toelage.  
 
Gunther Hendrickx vraagt of de jeugdraad daar dan ook in gekend wordt. 
 
Schepen Joke Segers antwoordt dat dit niet het geval is. 
 
Gunther Hendrickx vraagt of de scholen ook gebruik kunnen maken van de zaal, b.v.  in het kader van 
de organisatie van de 100 dagen-fuif. 
 
Schepen Joke Segers antwoordt dat het Sint Clara college ook vertegenwoordigd is in de jeugdraad. 
Zij kunnen gebruik maken van de zaal om hun 100 dagen-fuif te organiseren. 
 
Gelet op de huurovereenkomst en subsidieconvenant zoals goedgekeurd in zitting van de 
gemeenteraad van 08.05.2000; 
Overwegende dat de bestaande overeenkomst en convenant bijna 15 jaar oud zijn en er bijgevolg 
zowel vanuit het gemeentebestuur als vzw ’t Onkrooid de vraag werd gesteld deze te herbekijken en 
te actualiseren; 
Overwegende dat de aangepaste overeenkomst en convenant tot stand zijn gekomen na meervoudig 
overleg tussen vertegenwoordigers van gemeentebestuur Arendonk en vzw ’t Onkrooid; 
Gelet op het verslag van de vergadering van de gemeentelijke jeugdraad van 28.02.2015, waaruit 
blijkt dat de jeugdraad zich aansluit bij de aangebrachte wijzigingen; 
Gelet op de goedkeuring van de huurovereenkomst en subsidieconvenant door het schepencollege 
in zitting van 05.03.2015; 
Gelet op de desbetreffende artikelen van de gemeentewet. 
BESLUIT: 
met eenparigheid van stemmen 
Goedkeuring wordt gehecht aan de aangepaste huurovereenkomst en subsidieconvenant tussen 
gemeentebestuur Arendonk en jeugdhuis ’t Onkrooid vzw. 
 
 
VARIA 
 

*Marinus van Rooij verwijst naar het intern mobiliteitsoverleg van 27 februari 2015. Hij vraagt hoe 

dit overleg is samengesteld.   



De burgemeester antwoordt dat elk gemeenteraadslid het verslag van het intern mobiliteitsoverleg 

kan opvragen. In het verslag is te lezen wie deel uitmaakt van het overleg.  

De burgemeester verduidelijkt dat schepen Luc Bouwen, hijzelf, het diensthoofd van de technische 

dienst, de mobiliteitsambtenaar, de werkleider, een afgevaardigde van de politie, en ad hoc een 

afgevaardigde van AWV en De Lijn, enz. deel uitmaken van dat overleg. 

 

*Marinus Van Rooij verwijst naar de dagorde van het mobiliteitsoverleg, bepaaldelijk het  

agendapunt met betrekking tot de betonnen obstakels in de Duvelstraat. Hij vraagt hoe een punt 

geagendeerd wordt op het intern mobiliteitsoverleg.  

De burgemeester antwoordt dat deze concrete vraag gesteld is geweest door een landbouwer. De 

burgemeester verduidelijkt de procedure: dergelijke vragen worden in principe eerst geagendeerd 

op het intern mobiliteitsoverleg alvorens het college desbetreffend een besluit neemt.  

Marinus Van Rooij vraagt of die betonnen obstakels blijven staan, bepaaldelijk ook bij een 

manifestatie zoals een wielerwedstrijd. 

 

De burgemeester antwoordt dat die obstakels los op de baan staan. De landbouwers moeten immers 

op hun velden geraken.  

*Marinus Van Rooij verwijst naar een ander agendapunt  van het intern mobiliteitsoverleg, met 

name dat m.b.t. enkelrichting Meulegoor.  

De burgemeester antwoordt dat Meulegoor niet geschikt is voor eenrichtingsverkeer.  

*Marinus Van Rooij haalt nog een ander agendapunt van het recent intern mobiliteitsoverleg aan, 

met name dat van de afschaffing van de  belbussen. 

De burgemeester zegt dat er nog een aantal gemeenten zijn waaronder bijvoorbeeld Herselt en 

Laakdal waar er nog een aantal belbussen uitrijden o.w.v. de geografische spreiding van de kernen. 

Het betreft een eenzijdige beslissing  van De Lijn tot afschaffing.  

Marinus Van Rooij doet opmerken dat er waarschijnlijk financiële besparingsmotieven aan de 

grondslag liggen van die beslissing.   

De burgemeester geeft aan dat er alleszins alternatieven zijn voor minder mobielen  in de regio, 

bepaaldelijk in de vorm van de minder mobielen centrale of de rolmobiel.  

Marinus van Rooij vraagt of er op het gevoel wordt gewerkt dan wel met een puntensysteem.  

OCMW-voorzitter Kenny Viskens antwoordt dat er dienaangaande geen puntensysteem is. 

*Marinus  Van Rooij vraagt of de gemeente iets verdient aan de samenwerking met Apcoa. Het 

contract eindigt in mei 2016. 

De burgemeester antwoordt dat er jaarlijks voor de gemeente een opbrengst is van ongeveer 10.000 

EUR - 12.000 EUR. Het parket heeft aangegeven dat zij fout parkeren zelf niet meer zal vervolgen. Er 

zal dus moeten gezocht worden naar een andere oplossing. In een aantal grootsteden werd het GAS -

reglement terzake aangepast. Het gemeentebestuur heeft aan Apcoa gevraagd of zij het fout 



parkeren ook willen opnemen in hun takenpakket. Apcoa heeft die vraag negatief beantwoord. 

Wat het foutparkeren betreft, zijn er voor heel de politiezone  ongeveer 800 PV’s opgemaakt.   

Er is een gesprek geweest met de procureur. Tot eind 2016 blijft de huidige procedure behouden. 

Tegen 1 januari 2017 dient er een nieuw systeem in voege te zijn. 

*Benny Maas verwijst naar de petitie van 6 maart 2015 waarin de bewoners van de Berendonk 

vragen om het zwaar verkeer en de tractors te weren uit hun straat. Hij geeft aan dat deze 

problematiek zal besproken worden op het volgend intern mobiliteitsoverleg. 

De burgemeester antwoordt dat deze problematiek inderdaad zal aangekaart worden op het 

eerstvolgend mobiliteitsoverleg. Het lijkt hem niet evident om het zwaar verkeer en het 

landbouwverkeer uit de Berendonk te weren nu deze straat de initiële toegangsweg is tot het 

industrieterrein. 

Gunther Hendrickx geeft aan dat de problematiek enigszins genuanceerder is zoals gebleken is 

tijdens een recente toelichtingsvergadering, in het kader van een milieuvergunningsaanvraag. 

De oplossing voor de bestrijding  van de overlast voor de bewoners in die buurt, zou kunnen zijn, dat 

men verplicht wordt  vroeger een afslag te nemen in het industriegebied.     

Hij pleit er voor dat de problematiek niet alleen besproken wordt op het intern mobiliteitsoverleg 

maar dat dit best ook wordt aangekaart binnen de WIA, Werkgroep Industrie Arendonk. 

De burgemeester geeft aan dat  het probleem van het lawaai van tractoren en vrachtwagens ten dele 

zal kunnen opgelost worden door de nieuwe toegang naar de snelweg. 

Schepen Ann Hermans vult aan dat de vergadering waarvan sprake een vergadering betrof over het 

MER van bedrijven aldaar. Zij stelt dat de mobiliteitsstudie in het MER alleszins zal worden 

aangepast. 

*Gunther Hendrickx pleit ervoor dat alle verslagen op een eenvoudige wijze ter beschikking zouden 

worden gesteld van de raadsleden. Niet alle verslagen zijn terug te vinden op de gemeentelijke 

website. 

De gemeentesecretaris antwoordt dat de opdracht tot de implementatie van een intranet en een 

extranet, specifiek bestemd voor de raadsleden, inmiddels gegund werd en dat dienaangaande een 

traject loopt. Er werd een stuurgroep opgericht en een werkgroep. Er is het engagement om tegen 

eind van het jaar dat extranet open te stellen voor de raadsleden. Alle verslagen zullen dan door de 

raadsleden via dat extranet geraadpleegd kunnen worden. 

*Gunther Hendrickx verwijst naar de collegezitting van 2 april 2015 tijdens dewelke het e-bike 

project besproken werd. 

Hij verwijst naar volgende passus in de notulen: 

"Gelet op de lopende procedure tussen het gemeentebestuur, de cvba 'ons eigen huis'  en het ACV 

om  de parking van Renova over te dragen met een erfpachtovereenkomst " Hij vraagt over welke 

parking  het gaat. 



Schepen Luc Bouwen antwoordt dat het stuk grond achter ‘’t onkrooid ’ eigendom is van de 

gemeente met een recht  van overgang over de parking van de vakbond.  De parking van de vakbond 

is semi-publiek. De vraag is om die parking te onderhouden en dan eventueel in erfpacht over te 

dragen aan de gemeente. 

Er zijn al gesprekken geweest met de verschillende eigenaars, t.t.z. ‘ons eigen huis, de vakbond en de 

CM, maar tot nu toe zonder concreet resultaat. 

*Benny Maes vraagt of de gemeentelijke dienstverlening niet kan evolueren worden naar een 

digitale dienstverlening waarbij bijvoorbeeld subsidies online zouden kunnen aangevraagd worden 

evenals bijvoorbeeld stedenbouwkundige vergunningen.  

De burgemeester antwoordt dat het de bedoeling is om daar inderdaad de eerste stappen in te 

zetten. Het is wel zo dat er bij een concrete vraag van een burger vaak nog intern overleg nodig is .  

Maar het is de bedoeling om onze website ook op dat vlak op termijn up te daten. Een volwaardig e-

loket vraagt wat meer inspanningen, ook van de burgers zelf. Men dient gebruik te maken van een 

eID - kaartlezer. Niet iedereen is thans  al mee in dat verhaal. 

Volgens Benny Maes zijn vele mensen volgens hem reeds vertrouwd met het internet. Hij geeft het 

voorbeeld van online aankopen. Maar uiteraard zijn er ook burgers die zich liever begeven naar een 

fysiek loket. 

Volgens de burgemeester vraagt dit nog wel wat tijd om dit alles te implementeren. Er dienen 

bijvoorbeeld ook nog  softwarepakketten aangekocht te worden. Ook de adviesverlenende andere 

diensten moeten mee zijn in het verhaal.  

*Johan Wijnen verwijst naar het collegebesluit van 2 april 2015 in verband met de onderverhuring 

van de terreinen van KFC verbroedering. Het betreft weliswaar een luttel bedrag van € 50. Maar de 

gemeente heeft jaren de sportverenigingen de hand boven het hoofd gehouden en zwaar 

geïnvesteerd. Hij vindt dit niet kunnen. 

Schepen An Hermans verwijst naar de bepalingen ter zake van de  huurovereenkomst. Zij stelt dat 

het een financiële  compensatie is voor het onderhoud van de terreinen. Kortelings zal op de raad 

van bestuur van het AGB het nieuwe retributiereglement en gebruiksreglement voorgelegd worden. 

*Johan Wijnen verwijst naar het college van 2 april 2015 waar het college met verbazing heeft kennis 

genomen van de afschaffing door de provincie van subsidies met betrekking tot de 

fietsinfrastructuur. Hij vraagt zich af of er geen uitdooftermijnen mee gemoeid zijn.  

De burgemeester antwoordt dat de provincie bezig  is met heel wat subsidies af te schaffen en de 

gemeenten op dat vlak een stuk aan hun lot overlaat. Er zijn geen uitdooftermijnen voorzien. 

Marinus van Roy vraagt of het onderhoud van de fietspaden die deel uit maken van het 

routenetwerk ten laste vallen van de gemeente.  

De burgemeester antwoordt dat dit inderdaad zo is.  

Schepen Luc Bouwen vult aan dat het enige fietspad dat destijds werd aangelegd met subsidies van 

de provincie het fietspad is dat gelegen is tussen Talander en de grenspaal. De infrastructuur 

daarentegen wordt nog steeds door de provincie onderhouden. 



*Marinus van Rooij verwijst naar de collegezitting van 2 april 2015, bepaaldelijk  aangaande het punt 

m.b.t. de bijkomende oprit Hoge Mauw-E 34. Hij vraagt verduidelijking aangaande dat agendapunt. 

Schepen Luc Bouwen antwoordt dat de oprit naar de E 34 een project is dat destijds door AWV is 

toegekend. AWV heeft beloofd een subsidie te geven aan de gemeente maar AWV zal zelf  het 

project niet realiseren. De gemeente is de bouwheer. AWV heeft een studiebureau aangesteld, met 

name Evolta. Dat studiebureau heeft de voorstudie uitgevoerd aangaande de haalbaarheid en de 

ligging van de oprit. 

De oprit zal gerealiseerd worden conform de voorstudie. De eerste stap in de uitvoering door de 

gemeente is de opmaak van een uitvoeringsdossier. De markt werd bevraagd. Aan Evolta werd, 

omwille van de gunstige prijs, de opdracht gegund om een ontwerp te maken. Hopelijk kan er nog 

aanbesteed worden voor het eind van het jaar. De kredieten bij AWV zijn vastgelegd. Het ziet er naar 

uit dat er geen financiële inbreng nodig zal zijn van de gemeente. Er is nog wel een discussie tussen 

gemeente en AWV wat betreft de lengte van de oprit. De plannen van AWV zijn wat dat betreft wat 

ambitieuzer dan die van de gemeente. Het is niet de bedoeling dat de gemeente bijkomende 

gronden dient in te nemen. 

Marinus van Rooij vraagt of er een haakse bocht komt.   

Schepen Luc Bouwen antwoordt dat er zelfs twee haakse bochten komen. 

 *Johan Wijnen verwijst naar de werken aan brug vijf. Hij vindt de afwerking bedroevend. Hij vraagt 

waarom de klinkers werden aangelegd in dezelfde kleur als het beton. Het ware beter geweest als 

die klinkers in rood werden aangelegd, en dit in functie van de fietsveiligheid. 

Schepen Luc Bouwen antwoordt dat de breedte van het beton dezelfde is als voorheen. Dit is 

onmiddellijk nagemeten  door de aannemer. Bedoeling van de klinkers is dat wie naast het beton 

rijdt niet in het zand zou rijden. Op de rand van de klinkers komt een vangrail te staan. Bedoeling is 

dus niet dat de chauffeurs van de vrachtwagens  over de klinkers rijden maar over het beton en dat 

de bocht zo ruim mogelijk genomen wordt. Schepen Luc Bouwen nodigt Johan Wijnen uit voor de 

eerstvolgende werfvergadering. 

Schepen Luc Bouwen stelt dat aan de overkant ook opnieuw vangrails worden geplaatst.  

Marinus van Rooij doet opmerken dat aan de andere kant al vangrails staan tegen de betonnen 

constructie van de brug. Hij vraagt wie daar mag komen. 

Schepen Luc Bouwen antwoordt dat de diensten van de scheepvaart daar komen, evenals 

maaiwerkers enz. AWV heeft voorgeschreven dat de bruggenhoofden moeten beschermd worden 

door een vangrail. Het betreft thans stalen bruggenhoofden. 

 
 


