GEMEENTERAAD VAN 16 DECEMBER 2019
Aanwezig: Stijn Raeymaekers, Burgemeester-voorzitter
Stefanie Vrins, Machteld Ledegen, Maurice Helsen, Willy Torfs, Schepenen
Jan Van Dyck, Freddy Kerkhofs, Hugo Cambré, Wim Van Thielen, Sander Ooms,
Herman Dom, Sophie Gabriëls, Kathleen Eykens, Chantal Helsen, Paul Verstrepen,
Ann Willems, Hilde Heylen, Raadsleden
Annick Van Leemput, Algemeen directeur
Verontschuldigd: Patrick Heremans, Gert Van Dyck, Raadsleden
In openbare vergadering
1. Goedkeuring verslag vergadering van 2 december 2019
Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, zoals gewijzigd
tot op heden, in het bijzonder de artikelen 32, 277 § 1 en 278 § 1;
Gelet op het voorgebracht ontwerp van verslag van de vergadering van de
gemeenteraad van 2 december 2019, welk aan de raadsleden per mail is bezorgd
d.d. 10 december 2019;
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Enig artikel. Het verslag van de vergadering van de gemeenteraad van 2 december
2019 wordt goedgekeurd.
2. Vaststelling van het meerjarenplan 2020-2025 door de gemeenteraad
voor haar gedeelte
Aanleiding
In het eerste jaar van de legislatuur dient elk lokaal bestuur een meerjarenplan vast
te stellen voor de lopende legislatuur + 1 jaar.
Regelgeving
Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder titel 4
betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC) van de gemeente en het openbaar
centrum voor maatschappelijk welzijn
Besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 over de beleids- en
beheerscyclus van de lokale besturen
Ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere
voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale
rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen
Omzendbrief KB/ABB 2018/2 van 20 juli 2018 over de budgetten en de éénjarige
meerjarenplannen 2019
Feiten, context en motivering
Ons bestuur was piloot voor BBC 2020, hetgeen betekent dat reeds het éénjarig
meerjarenplan voor 2019 volgens de nieuwe regels werd opgemaakt.
Thans ligt een meerjarenplan voor de komende zes jaar (2020 – 2025) voor. Er werd
voor gekozen om alle acties als prioritair te beschouwen waardoor ook over elke
actie aan de gemeenteraad zal gerapporteerd worden.
De goedkeuring van dit meerjarenplan betekent dat het bestuur daardoor meteen
over uitvoerbare kredieten zal beschikken voor het komende jaar.
Volgens de nieuwe regelgeving bepaalt elke jaarlijkse aanpassing van het
meerjarenplan de uitvoerbare kredieten voor het komende jaar. Er dient bijgevolg
geen afzonderlijk budget meer goedgekeurd te worden.
Adviezen
Advies van het Managementteam d.d. 25 november 2019
Advies van de Bibliotheekcommissie d.d. 13 november 2019
Advies van de Cultuurraad d.d. 4 december 2019
Advies van de GROS d.d. 6 november 2019
Advies van de Jeugdraad d.d. 4 december 2019
Advies van de MINA-raad d.d. 25 november 2019
Advies van de werkgroep lokale economie d.d. 26 november 2019
Advies van de seniorenraad d.d. 18 november 2019
Advies van de sportraad d.d. 12 november 2019
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Financieel
/
Besluit met 13 stemmen voor (Maurice Helsen, Wim Van Thielen, Chantal
Helsen, Jan Van Dyck, Freddy Kerkhofs, Paul Verstrepen, Willy Torfs, Sander
Ooms, Hugo Cambré, Hilde Heylen, Machteld Ledegen, Stefanie Vrins en
Stijn Raeymaekers) en 4 stemmen tegen (Sophie Gabriëls, Ann Willems,
Herman Dom en Kathleen Eykens):
Enig artikel. De gemeenteraad stelt het meerjarenplan voor de periode 2020 –
2025 vast voor haar gedeelte. Het meerjarenplan 2020 - 2025 omvat omvat een
strategische nota, een financiële nota en een toelichting en toont volgende resultaten
in euro:
jaartal Beschikbaar budgettair resultaat Autofinancieringsmarge
2020
€ 1.109.589
€ - 81.399
2021
€ 638.962
€ 289.373
2022
€ 734.003
€ 336.025
2023
€ 1.052.324
€ 215.321
2024
€ 630.868
€ 288.544
2025
€ 741.977
€ 426.109
De burgemeester schorst de vergadering en hervat deze na afhandeling van de
agenda van de OCMW-raad.
3. Vaststelling van het meerjarenplan 2020-2025 door de gemeenteraad
voor het geheel - Gemeente en OCMW
Aanleiding
In het eerste jaar van de legislatuur dient elk lokaal bestuur een meerjarenplan vast
te stellen voor de lopende legislatuur + 1 jaar.
Regelgeving
Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder titel 4
betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC) van de gemeente en het openbaar
centrum voor maatschappelijk welzijn
Besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 over de beleids- en
beheerscyclus van de lokale besturen
Ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere
voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale
rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen
Omzendbrief KB/ABB 2018/2 van 20 juli 2018 over de budgetten en de éénjarige
meerjarenplannen 2019
Feiten, context en motivering
Ons bestuur was piloot voor BBC 2020, hetgeen betekent dat reeds het éénjarig
meerjarenplan voor 2019 volgens de nieuwe regels werd opgemaakt.
Thans ligt een meerjarenplan voor de komende zes jaar (2020 – 2025) voor. Er werd
voor gekozen om alle acties als prioritair te beschouwen waardoor ook over elke
actie aan de gemeenteraad zal gerapporteerd worden.
De goedkeuring van dit meerjarenplan betekent dat het bestuur daardoor meteen
over uitvoerbare kredieten zal beschikken voor het komende jaar.
Volgens de nieuwe regelgeving bepaalt elke jaarlijkse aanpassing van het
meerjarenplan de uitvoerbare kredieten voor het komende jaar. Er dient bijgevolg
geen afzonderlijk budget meer goedgekeurd te worden.
Adviezen
Advies van het Managementteam d.d. 25 november 2019
Advies van de Bibliotheekcommissie d.d. 13 november 2019
Advies van de Cultuurraad d.d. 4 december 2019
Advies van de GROS d.d. 6 november 2019
Advies van de Jeugdraad d.d. 4 december 2019
Advies van de MINA-raad d.d. 25 november 2019
Advies van de werkgroep lokale economie d.d. 26 november 2019
Advies van de seniorenraad d.d. 18 november 2019
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Advies van de sportraad d.d. 12 november 2019
Financieel
/
Besluit met 13 stemmen voor (Maurice Helsen, Wim Van Thielen, Chantal
Helsen, Jan Van Dyck, Freddy Kerkhofs, Paul Verstrepen, Willy Torfs, Sander
Ooms, Hugo Cambré, Hilde Heylen, Machteld Ledegen, Stefanie Vrins en
Stijn Raeymaekers) en 4 stemmen tegen (Sophie Gabriëls, Ann Willems,
Herman Dom en Kathleen Eykens):
Enig artikel. De gemeenteraad stelt het meerjarenplan voor de periode 2020 –
2025 vast voor het geheel. Het meerjarenplan 2020 - 2025 omvat omvat een
strategische nota, een financiële nota en een toelichting en toont volgende resultaten
in euro:
jaartal Beschikbaar budgettair resultaat Autofinancieringsmarge
2020
€ 1.109.589
€ - 81.399
2021
€ 638.962
€ 289.373
2022
€ 734.003
€ 336.025
2023
€ 1.052.324
€ 215.321
2024
€ 630.868
€ 288.544
2025
€ 741.977
€ 426.109
4. Goedkeuring huishoudelijk reglement deontologische commissie
Aanleiding
Melding van 26 oktober 2019 van de heer Jan Van Dyck, gemeenteraadslid, waarbij
een handeling van een gemeenteraadslid, die strijdig is met de deontologie, wordt
aangekaart bij de voorzitter van de gemeenteraad.
Regelgeving
Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur
Besluit van de gemeenteraad van 28 januari 2013 houdende vaststellen van een
deontologische code voor gemeenteraadsleden
Besluit van de gemeenteraad van 2 december 2019 houdende samenstelling van een
deontologische commissie
Feiten, context en motivering
De toepasselijke deontologische code bepaalt in artikel 30 dat - indien hiertoe nood
blijkt te bestaan - door de gemeenteraad een deontologische commissie kan
ingesteld worden die waakt over de naleving van de deontologische code. Van deze
deontologische commissie maken alle fracties van de gemeenteraad deel uit.
Meldingen van vermeende inbreuken op de deontologische code moeten binnen de
50 dagen na ontvangst door de voorzitter van de gemeenteraad aan de
deontologische commissie voorgelegd worden. De commissie onderzoekt die
meldingen op hun gegrondheid. Daarbij moet het recht van verdediging van het
betrokken raadslid worden gevrijwaard.
De
commissie
doet
uitspraak
binnen
de
60
dagen
na
ontvangst.
Als de commissie een inbreuk op de deontologische code vaststelt, dan kan zij
publiekelijk een blaam leggen op het betrokken raadslid.
Adviezen
De deontologische commissie heeft op 9 december 2019 het ontwerp van
huishoudelijk reglement besproken.
Financieel
Deze beslissing heeft geen financiële consequenties voor het bestuur.
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Enig artikel. De gemeenteraad hecht goedkeuring aan navolgend huishoudelijk
reglement voor de deontologische commissie:
“Artikel 1. Opdracht
De deontologische commissie waakt over de integriteit en de naleving van de
gedragscode voor raadsleden van de gemeenteraad en OCMW-raad. Zij doet dit door
adviezen te verlenen en te oordelen over de meldingen van mogelijke inbreuken
gepleegd door één van de hiervoor vermelde raadsleden.
Artikel 2. Samenstelling
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1. De deontologische commissie wordt samengesteld als volgt: elke fractie in de
gemeenteraad duidt twee raadsleden aan.
2. De commissie verkiest in haar schoot een voorzitter en een secretaris.
Artikel 3. Behandeling vermeende inbreuk
De deontologische commissie neemt volgende rol op:
1. De voorzitter stelt de betrokken mandataris op de hoogte van de melding en
roept de deontologische commissie samen die de gegrondheid van de melding
onderzoekt.
2. De leden ontvangen vier dagen voor de vergadering de agenda en de nodige
documenten. Na onderling akkoord kunnen er bij hoogdringendheid daarna
nog punten aan toegevoegd worden.mits een melding aan de voorzitter van
de gemeenteraad.
3. De deontologische commissie onderzoekt de gegrondheid van de melding
4. De deontologische commissie doet uitspraak binnen de 30 dagen na de eerste
bijeenkomst van de commissie over de zaak.. Deze termijn kan verlengd
worden mits een gemotiveerde beslissing van de commissie.
5. Wanneer de commissie een inbreuk vaststelt, adviseert zij welk gevolg
hieraan wordt gegeven.
Artikel 4. Vergaderingen
1. De vergaderingen van de commissie zijn besloten. De leden zijn verplicht tot
geheimhouding.
2. De commissie kan rechtsgeldig vergaderen indien de meerderheid van de
leden aanwezig is. Indien na een eerste samenroeping het quorum niet is
bereikt, kan de commissie na een tweede samenroeping rechtsgeldig
vergaderen en beslissen, ongeacht het aantal aanwezige leden. De tweede
samenroeping moet uitdrukkelijk vermelden dat ongeacht het aantal
aanwezigen een beslissende stemming zal georganiseerd worden.
3. De commissie beslist autonoom over de wijze waarop zij haar onderzoek
voert. Zij kan de melder en de mandataris horen. Zij let er op dat de rechten
van de verdediging van de mandataris worden geëerbiedigd.
4. Beslissingen in verband met de adviezen worden genomen bij meerderheid
van stemmen van de aanwezige leden. Beslissingen die een inbreuk op de
gedragscode voor mandatarissen vaststellen en een publieke afkeuring
inhouden, worden genomen bij tweederde meerderheid van stemmen van de
aanwezige leden.
5. Als de commissie een inbreuk op de gedragscode vaststelt, licht zij de
betrokken mandataris en de melder in en kunnen voorzitter en secretaris dat
ook publiekelijk meedelen. De commissie oordeelt op welke wijze dat gebeurt.
De stemming gebeurt bij geheime stemming.
6. Indien een lid van de commissie betrokken is bij een dossier, neemt hij of zij
geen deel aan de vergadering.
Artikel 5. Notulen
1. Er wordt een beknopt verslag opgesteld van het verloop van de
vergaderingen en de beraadslagingen van de commissie. Dit verslag vermeldt
de aanwezigheid van de leden gedurende de vergadering.
2. De eindbeslissing van de commissie wordt aan het einde van de zitting
ondertekend door de voorzitter en de secretaris. De beslissing wordt aan de
betrokken mandataris, de melder en aan de voorzitter van de gemeenteraad
meegedeeld.”
5. Goedkeuring globaal preventieplan 2020-2025
Aanleiding
Er dient een nieuw globaal preventieplan opgemaakt te worden voor de periode
2020-2025.
Regelgeving
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.
De wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de
uitvoering van hun werk.
Adviezen
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Gunstig advies van het Comité Preventie en Bescherming op het Werk van dinsdag 1
oktober 2019.
Feiten, context en argumentatie
In een globaal preventieplan (GPP) staan de preventiemaatregelen die je als
werkgever formuleert op basis van de risicoanalyse. Het GPP dient als basis voor het
jaaractieplan (JAP).
Het GPP biedt een overzicht van de aanwezige risico’s in onze organisatie en vertelt
wat we gaan doen om deze risico’s uit te schakelen of te beperken. Als werkgever
moeten we trachten gevaarlijke arbeidsomstandigheden te voorkomen en
maatregelen te nemen om onze medewerkers te beschermen.
Het MAT heeft in samenwerking met de interne preventieadviseur van IOK en op
basis van een risico analyse een voorstel van GPP 2020-2025 opgemaakt.
Financieel
Het nodige budget ter uitvoering van het GPP wordt voorzien in het meerjarenplan
2020-2025.
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Enig artikel. Het voorgebracht Globaal Preventieplan 2020–2025 wordt
goedgekeurd.
6. Gemeenteschool Klim-Op: opzeg contract VCLB Kempen
Aanleiding
Besluit van de gemeenteraad van 15 september 2014 waarbij werd beslist een
overeenkomst af te sluiten met VCLB Kempen.
Regelgeving
Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur
Decreet van 27 april 2018 betreffende de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs,
het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding
Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni tot operationalisering van de
leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra
voor leerlingenbegeleiding
Omzendbrief CLB 2018/02 van 14 juni 2018 omtrent operationalisering van de
leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra
voor leerlingenbegeleiding
Feiten, context en motivering
Elke school is verplicht om een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met een
CLB met het oog op individuele begeleiding voor de leerlingen, o.a. de
crisisbegeleiding, schoolloopbaanbegeleiding, het psychisch en sociaal functioneren,
het leren en studeren, het opvolgen van onwettige afwezigheden in het kader van de
leerplicht en preventieve gezondheidszorg (vaccinaties en medische consultaties).
Het contract dat voor gemeenteschool Klim-Op werd afgesloten met VCLB Kempen
verstrijkt op 31 augustus 2020. Tegen het daaropvolgende schooljaar dient een
nieuw contract afgesloten te worden.
Om in alle vrijheid te kunnen onderhandelen over nieuwe samenwerkingsafspraken
en te vermijden dat de overeenkomst stilzwijgend verlengd zou worden, wordt
voorgesteld de lopende overeenkomst op te zeggen.
Adviezen
Advies schoolraad d.d. 2 december 2019
Financieel
Niet van toepassing
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Artikel 1. De gemeenteraad beslist het contract tussen gemeenteschool Klim-op en
VCLB-Kempen op te zeggen.
Artikel 2. Het huidige contract loopt af op 31 augustus 2020.
Aldus gedaan in zitting als boven.
Bij bevel:
Annick Van Leemput
Algemeen directeur

Stijn Raeymaekers
Burgemeestervoorzitter
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