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Aanwezigen: Peeters Jan – burgemeester en voorzitter 

Van Olmen Mien, Bertels Jan, Ryken Ingrid, Michielsen Jan, Hendrickx Anne-Marie en Michiels Alfons 

- schepenen 

Mattheus Tanja - secretaris 

 

 

001 Samenwerking OCMW: toekomstsituatie dienstverlening stad en OCMW: kennisname 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de door de stad en het OCMW 

ontwikkelde visie over de toekomstige dienstverlening en gaat principieel akkoord met de 

voorstellen in de conceptnota ‘Dienstverlening stad en OCMW’ voor fase 1 en 3. 

Voor wat betreft fase 2 maken de secretarissen een overzicht van de verschillende aspecten van de 

dienstverlening van de stad en OCMW in deze fase en leggen dit later voor aan het college van 

burgemeester en schepenen. 

 

 

002 Replay Afterwork 29/04/2016 en Replay Festival 30/04/2016: toestemming stadsbestuur 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan RPL Events bvba, 

Saffierstraat 5 unit 12, 2200 Herentals voor het organiseren van Replay Afterwork op 29/04/2016 en 

Replay Festival op 30/04/2016 telkens van 12 uur tot 24 uur op de evenementenweide van het 

Netepark in Herentals. 

 

 

003 Sterkste man van de Kempen: toestemming stadsbestuur 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan Strong Team Kempen p/a 

Steenweg op Papenbroek 64 B, 3290 Diest voor het organiseren van ‘Sterkste Man van de Kempen’ 

op 07/08/2016 op de Grote Markt van Herentals.  

 

 

004 I like to move it 2016: ondersteuning stadsbestuur 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent haar medewerking aan Psylos, Valkerijgang 26, 

2600 Leuven voor het organiseren van een internationale sportweek voor mensen met een 

psychische beperking ‘I like to move it 2016’ van 11/09/2016 tot en met 16/09/2016 in het centrum 

Sport Vlaanderen Herentals.  

 

 

005 G-sport 2016: G-sportkamp voor kinderen met autisme/ADHD 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het programmavoorstel voor G-sportkamp voor 

kinderen met autisme op dinsdag 16 en woensdag 17/08/2016 en voor kinderen met ADHD op 

donderdag 18 en vrijdag 19/08/2016 goed. 



De organisatie is een samenwerking tussen de stad Herentals, ILV Sportregio Kempen en de provincie 

Antwerpen. 

De stedelijke autobus wordt ingeschakeld voor het vervoer van de deelnemers. 

 

 

006 Jeugdlokalen: kennisname lijst vrijstelling onroerende voorheffing 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de aangevulde lijst met lokalen van 

het erkende jeugdwerk die van een vrijstelling van de onroerende voorheffing kunnen genieten.  

Het college van burgemeester en schepenen bevestigt dat de erkende opgesomde 

jeugdwerkinitiatieven voldoen aan artikel 9 §3 en artikel 2, 8° van het decreet over een vernieuwd 

jeugd- en kinderrechtenbeleid van 20/01/2012. 

 

 

007 Werkgroep Fonds Herentalse jeugdlokalen: samenstelling 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de samenstelling van de werkgroep van het Fonds 

Herentalse Jeugdlokalen principieel goed. 

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de voorzitter van de gemeenteraad de 

samenstelling van de werkgroep van het Fonds Herentalse Jeugdlokalen voor te leggen aan een 

volgende gemeenteraad. 

 

 

008 Culturele initiatieven: zomerbeurs Numismatica 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist maximum 950,35 euro subsidie voor culturele 

initiatieven te voorzien voor de zomerbeurs van Numismatica op 14/08/2016. 

 

 

009 Jubilerende vereniging KWB Herentals-stad: receptie 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist KWB Herentals-stad op vrijdag 07/10/2016 een 

gratis receptie aan te bieden in de Lakenhal naar aanleiding van het 75-jarig bestaan van de 

vereniging. 

Het college van burgemeester en schepenen biedt voortaan een gratis receptie aan, aan jubilerende 

verenigingen die een receptie aanvragen. 

 

 

010 Begijnhofmuseum: openstelling 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de openstelling van de 

benedenverdieping van het begijnhofmuseum op 24/04/2016 van 10 tot 16 uur door de vzw 

Toerisme Herentals. Daarna wil de vzw Toerisme het begijnhofmuseum beperkt openstellen voor 

groepen onder leiding van een stadsgids. 

 

 

011 Jumelages: uitwisseling scoutsgroepen Herentals en IJsselstein van 06/05/2016 tot 

08/05/2016 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen ondersteunt de uitwisseling van scouts Reynaert-Adinda 

met een scoutsgroep uit jumelagegemeente IJsselstein van 06/05/2016 tot 08/05/2016. Het college 

van burgemeester en schepenen betaalt de kosten van het busvervoer naar IJsselstein op 

06/05/2016 door Autocarbedrijf Verhoeven. 



Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de in het financieel advies 

opgenomen kosten. 

 

 

012 Herdenking V-dag op 08/05/2016 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het programma van de herdenkingsplechtigheden 

op 08/05/2016 goed. Een afvaardiging van het bestuur zal aanwezig zijn op de plechtigheden. 

Het college van burgemeester en schepenen verleent volgende medewerking: 

- aankoop van een bloemenkrans voor de huldiging aan het monument op de Molenvest 

- tussenkomst van 50 euro voor de receptie op de Smisse 

- versturen van de uitnodigingen 

- bevlagging van de openbare gebouwen en het monument aan de Molenvest. 

 

 

013 Straatfeesten 2016: uitbetaling subsidie straatfeesten januari, februari en maart 2016 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent een subsidie van 50 euro aan de organisatoren 

van de straatfeesten die plaatsvonden in januari, februari en maart 2016. De dienst toerisme bezorgt 

aan de financiële dienst een lijst met de gegevens en de rekeningnummers van de organisatoren 

waarop de subsidie kan gestort worden. 

 

 

014 Recepties stadsbestuur 

Besluit 

Het college van burgmeester en schepenen past voor het aanbieden van recepties volgende regeling 

toe voor overleg- of infomomenten met de bevolking: 

- Voor inspraakvergaderingen of overlegmomenten met bewoners of buitenstaanders die minder 

dan een uur duren, worden geen dranken voorzien. 

- Voor inspraakvergaderingen of overlegmomenten met bewoners of buitenstaanders die langer 

dan een uur duren of waar een pauze is voorzien, kan door de organiserende dienst water, koffie 

en thee worden aangeboden. Indien het om een groot aantal deelnemers gaat, kan een garçon 

voorzien worden die mee opdient en opruimt. 

- In specifieke gevallen waar het om de uitstraling van de stad gaat, kan er een receptie aan 

gekoppeld worden met hulp van de organiserende dienst. Het aantal garçons wordt dan bekeken 

naargelang het voorziene aantal deelnemers aan die recepties. 

Het college van burgemeester en schepenen schakelt vrijwilligers met vrijwilligersvergoeding in als er 

onvoldoende garçons uit de pool van het personeel beschikbaar zijn. 

De vergoedingen voor de vrijwilligers bedragen:  

- voor recepties  

- op weekavonden: 25 euro per prestatie 

- op vrijdagavond of tijdens het weekend: 30 euro  

- voor huwelijken:  

- 1 huwelijk: 20 euro 

- 2 huwelijken: 25 euro  

- voor 3 of meer huwelijken: 30 euro. 

 

 

015 Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst: reorganisatie lagere graad 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de reorganisatie van drie naar twee lesuren per 

week in de lagere graad van de Academie voor Beeldende Kunst goed. 

 



016 Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans: proclamatie 2015-2016 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om op 29/06/2016 om 20 uur in cultuurcentrum 

't Schaliken een receptie aan te bieden ter gelegenheid van de huldiging van de laureaten van de 

Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans van het schooljaar 2015-2016. 

 

 

017 Hummeltjeshof: kwaliteitshandboek kinderopvang 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het kwaliteitshandboek van het 

Hummeltjeshof.  

Het Hummeltjfeshof zal alle procedures in het kwaliteitsbeleid en het kwaliteitsmanagementsysteem 

binnen een cyclus van vijf jaar evalueren en zo nodig bijsturen. 

 

 

018 Verslag Herentalse raad personen met een handicap en swot-analyse stadsloket: 

kennisname 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de Herentalse raad 

voor personen met een handicap en van de swot-analyse van het stadsloket. 

 

 

019 Nieuwe buurtvrijwilliger 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om een buurtvrijwilligerscontract af te sluiten 

(X)* voor het zwerfvuilvrij houden van de omgeving van Hoogton. 

 

 

020 Voordracht ‘Geef darmkanker geen kans’ op 09/05/2016 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen organiseert de voordracht ‘Geef darmkanker geen kans’ 

door dokter Luc Colemont op 09/05/2016 om 19.30 uur in de Lakenhal. De plaatsvervangende 

burgemeester zal het welkomstwoord voeren. 

Het AZ Herentals wordt op de hoogte gebracht van de voordracht en er worden afspraken gemaakt 

over de communicatie van dit evenement. 

 

 

021 Iveka en Eandis Assets: voordragen gemeentelijke vertegenwoordigers algemene 

vergaderingen 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om raadslid Patrik De Cat voor te dragen als 

vertegenwoordiger en raadslid Patrick Caers als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de stad 

Herentals om deel te nemen aan de algemene vergaderingen van de opdrachthoudende 

verenigingen van Eandis Assets. 

Het college van burgemeester en schepenen vraagt aan de voorzitter van de gemeenteraad om dit 

voorstel te agenderen op een volgende gemeenteraad. 

 

 

022 Schriftelijke vraag raadslid Guy Verellen: hernummering Hikstraat 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de mail van raadslid Verellen van 

10/03/2016 over de hernummering van de Hikstraat en antwoordt met een brief. 

 



023 Verkoop eigendom Hemeldonk 9: bijzondere voorwaarden 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist: 

- de vergoeding te eisen zoals bepaald in de bijzondere verkoopsvoorwaarden van de verkoopakte. 

Deze supplementaire vergoeding bedraagt 812,74 euro 

- af te zien van het recht tot wederinkoop 

- de voorwaarden te behouden. 

 

 

024 Selectieprocedure technisch assistent schoonmaak: kennisgeving eindproces-verbaal 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het eindproces-verbaal van de 

selectieprocedure voor de functie van technisch assistent schoonmaak, niveau D. 

 

 

025 Selectieprocedure projectmedewerker ISOM: kennisgeving eindproces-verbaal 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het eindproces-verbaal van de 

selectieprocedure voor de functie van projectmedewerker ISOM, niveau B. 

 

 

026 Selectieprocedure coördinator personeelsadministratie: aanvaarding van de kandidaten 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen stelt vast dat volgende kandidaten een diploma hebben 

dat toegang geeft tot het niveau B en nodigt hen uit om deel te nemen aan de selectieprocedure 

voor de functie van coördinator personeelsadministratie, niveau B: (X)* 

Het college van burgemeester en schepenen nodigt volgende kandidaten uit om deel te nemen aan 

de selectieprocedure voor de functie van coördinator personeelsadministratie, niveau B als zij voor 

de aanvang van de schriftelijke proef een kopie van hun diploma dat toegang geeft tot het niveau B 

afleveren: (X)* 

Het college van burgemeester en schepenen stelt vast dat volgende kandidaat geen diploma heeft 

dat toegang heeft tot het niveau B en nodigt haar bijgevolg niet uit om deel te nemen aan de 

selectieprocedure voor de functie van coördinator personeelsadministratie, niveau B: (X)* 

 

027 Selectieprocedure kinderbegeleider: aanvaarding kandidaten 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen stelt vast dat volgende kandidaten een diploma of 

certificaat hebben dat erkend wordt als kwalificatiebewijs voor kinderbegeleider, zoals bepaald door 

Kind & Gezin, en nodigt hen uit om deel te nemen aan de selectieprocedure voor de functie van 

kinderbegeleider: (X)* 

Het college van burgemeester en schepenen nodigt volgende kandidaat uit om deel te nemen aan de 

selectieprocedure voor de functie van kinderbegeleider, als zij voor de aanvang van de 

selectieprocedure een kopie van haar diploma of certificaat dat erkend wordt als kwalificatiebewijs 

voor kinderbegeleider, zoals bepaald door Kind & Gezin, aflevert: (X)* 

Het college van burgemeester en schepenen stelt vast dat volgende kandidaat geen diploma of 

certificaat dat erkend wordt als kwalificatiebewijs voor kinderbegeleider, zoals bepaald door Kind & 

Gezin, heeft en nodigt haar bijgevolg niet uit om deel te nemen aan de selectieprocedure voor de 

functie van kinderbegeleider: (X)* 

 

 



028 Selectieprocedure coördinator sport, jeugd & internationale samenwerking: 

openverklaring, vaststelling functiebeschrijving, voorwaarden & selectieprocedure en 

samenstelling van de selectiecommissie 
BESLUIT 

1. Het college van burgemeester en schepenen beslist om één functie van coördinator sport, jeugd 

& internationale samenwerking, niveau B contractueel open te verklaren en te bezetten bij 

aanwerving, bij bevordering en externe mobiliteit bij bevordering. Verder beslist het college van 

burgemeester en schepenen om een wervingsreserve aan te leggen voor een periode van twee 

jaar. Geïnteresseerde kandidaten kunnen zich tot en met 20/04/2016 schriftelijk kandidaat stellen 

bij het college. De vacature wordt bekendgemaakt volgens de regels die zijn vastgesteld in de 

rechtspositieregeling. 

2. Het college van burgemeester en schepenen stelt de functiebeschrijving voor de functie van 

coördinator sport, jeugd & internationale samenwerking vast. 

3. Het college van burgemeester en schepenen stelt de voorwaarden voor de functie van 

coördinator sport, jeugd & internationale samenwerking vast. 

4. Het college van burgemeester en schepenen stelt de selectieprocedure voor de functie van 

coördinator sport, jeugd & internationale samenwerking vast als volgt: 

A. Schriftelijke test  

Toetsing van de competenties zoals voorzien in het profiel van de functiebeschrijving. De 

kandidaat ontvangt na de inschrijving voor de selectieprocedure een lijst van de examenstof.  

Om geslaagd te zijn, moet de kandidaat 50 % van de punten behalen op de schriftelijke test.  

B. Psychotechnische testen 

De psychotechnische testen gaan na of het profiel van de kandidaat overeenstemt met het 

vereiste profiel als de werknemer dergelijk gunstig profiel niet eerder heeft gekregen voor een 

leidinggevende functie bij het bestuur. De psychotechnische testen zijn richtinggevend.  

Enkel de drie best gerangschikte kandidaten die geslaagd zijn voor de schriftelijke test komen 

in aanmerking voor deelname aan de psychotechnische testen. Indien er bij de eerste drie 

gerangschikte kandidaten zijn die niet wensen deel te nemen aan de psychotechnische testen, 

dan komen de volgende kandidaten van de rangschikking in aanmerking om deel te nemen aan 

de psychotechnische testen. 

C. Interview  

Tijdens het interview peilt de selectiecommissie op basis van het cv naar de maturiteit, de 

motivatie, de leerbereidheid en de flexibiliteit van de kandidaat en naar de concrete 

competenties uit het verleden van de kandidaat. Verder peilt de selectiecommissie of de te 

verwachten loopbaanontwikkeling van de kandidaat in overeenstemming is met de 

loopbaanontwikkeling die het stadsbestuur kan aanbieden. De resultaten van de 

psychotechnische testen zullen in aanmerking worden genomen bij de beoordeling van het 

interview. 

Om geslaagd te zijn, moet de kandidaat 50 % van de punten halen op het interview.  

Als geen van de kandidaten slaagt voor het interview, komen de volgende drie kandidaten in 

de rangschikking bij de schriftelijke test in aanmerking voor deelname aan de 

psychotechnische testen en het interview. 

5. Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de schriftelijke test plaatsvindt op 

maandag 09/05/2016. Hierna volgt er voor de eerste drie gerangschikte kandidaten, een 

psychotechnisch gedeelte op 26/05 en 27/05/2016. Het interview vindt plaats op donderdag 

02/06/2016.  

6. Het college van burgemeester en schepenen duidt: 

- (X)* de sportfunctionaris, (X)* het diensthoofd personeel & organisatie en (X)* de 

jeugdconsulent van de gemeente Kasterlee aan als leden van de selectiecommissie voor de 

selectieprocedure voor de functie van coördinator sport, jeugd & internationale samenwerking 

- (X)* de administratief medewerker dienst personeel & organisatie aan als secretaris van de 

selectiecommissie voor de functie van coördinator sport, jeugd & internationale 

samenwerking. 



029 Selectieprocedure expert patrimonium: openverklaring, vaststelling functiebeschrijving, 

voorwaarden & selectieprocedure en samenstelling van de selectiecommissie 
BESLUIT 

1. Het college van burgemeester en schepenen beslist om één functie van expert patrimonium, 

niveau B contractueel open te verklaren als knelpuntberoep en te bezetten bij aanwerving, bij 

bevordering en externe mobiliteit bij bevordering. Verder beslist het college van burgemeester en 

schepenen om een wervingsreserve aan te leggen voor een periode van twee jaar. 

Geïnteresseerde kandidaten kunnen zich tot en met 26/04/2016 schriftelijk kandidaat stellen bij 

het college. De vacature wordt bekendgemaakt volgens de regels die zijn vastgesteld in de 

rechtspositieregeling. 

2. Het college van burgemeester en schepenen stelt de functiebeschrijving voor de functie van 

expert patrimonium vast. 

3. Het college van burgemeester en schepenen stelt de voorwaarden voor de functie van expert 

patrimonium vast. 

4. Het college van burgemeester en schepenen stelt de selectieprocedure voor de functie van expert 

patrimonium vast als volgt: 

A. Schriftelijke test  

Toetsing van de competenties zoals voorzien in het profiel van de functiebeschrijving. De 

kandidaat ontvangt een lijst van de examenstof.  

Om geslaagd te zijn, moet de kandidaat 50 % van de punten behalen op de schriftelijke test.  

B. Interview 

In het interview peilt de selectiecommissie op basis van het cv naar de maturiteit, de 

motivatie, de leerbereidheid en de flexibiliteit van de kandidaat en naar de concrete 

competenties uit het verleden van de kandidaat. Verder peilt de selectiecommissie of de te 

verwachten loopbaanontwikkeling van de kandidaat in overeenstemming is met de 

loopbaanontwikkeling die het stadsbestuur kan aanbieden.  

Enkel de kandidaten die geslaagd zijn voor de schriftelijke test komen in aanmerking voor 

deelname aan het interview.  

Om geslaagd te zijn, moet de kandidaat 50 % van de punten halen op het interview. 

5. Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de schriftelijke test plaatsvindt op 

maandag 30/05/2016. Het interview vindt plaats op donderdag 16/06/2016.  

6. Het college van burgemeester en schepenen duidt: 

- (X)* het diensthoofd technische dienst, (X)* de jurist, (X)* het diensthoofd personeel & 

organisatie, (X)* de verantwoordelijke centrale administratie OCMW Herentals en (X)* de 

secretaris gemeente & OCMW Herenthout aan als leden van de selectiecommissie voor de 

selectieprocedure voor de functie van expert patrimonium 

- (X)* de administratief medewerker dienst personeel & organisatie aan als secretaris van de 

selectiecommissie voor de functie van expert patrimonium. 

 

 

030 Selectieprocedure lesgever: openverklaring, vaststelling functiebeschrijving, voorwaarden 

& selectieprocedure en samenstelling van de selectiecommissie 
BESLUIT 

1. Het college van burgemeester en schepenen beslist om een halftijdse lesgever, niveau B, 

contractueel open te verklaren en te bezetten bij aanwerving. Geïnteresseerde kandidaten 

kunnen zich tot en met 20/04/2016 schriftelijk kandidaat stellen bij het college. De vacature 

wordt bekendgemaakt volgens de regels die zijn vastgesteld in de rechtspositieregeling. 

2. Het college van burgemeester en schepenen stelt de functiebeschrijving voor de functie van 

lesgever vast. 

3. Het college van burgemeester en schepenen stelt de voorwaarden voor de functie van lesgever 

vast. 

4. Het college van burgemeester en schepenen stelt de selectieprocedure voor de functie van 

lesgever vast als volgt: 



A. Schriftelijke test  

Toetsing van de competenties zoals voorzien in het profiel van de functiebeschrijving. De 

kandidaat ontvangt een lijst van de examenstof.  

Om geslaagd te zijn, moet de kandidaat 50 % van de punten behalen op de schriftelijke test. 

Enkel de kandidaten die geslaagd zijn voor de schriftelijke test komen in aanmerking voor 

deelname aan de praktische test.  

B. Praktische test 

Toetsing van de kwaliteiten als lesgever - (aqua)fitness: 

- Lesinhoud en –opbouw, tijdsindeling 

- Lesvoorbereiding en uitvoering 

- Enthousiasme en motiverende kwaliteiten 

- Creativiteit 

Om geslaagd te zijn, moet de kandidaat 50 % van de punten behalen op de praktische test. 

Enkel kandidaten die geslaagd zijn voor de praktische test komen in aanmerking voor 

deelname aan het interview. 

C. Interview 

In het interview peilt de selectiecommissie op basis van het cv naar de maturiteit, de 

motivatie, de leerbereidheid en de flexibiliteit van de kandidaat en naar de concrete 

competenties uit het verleden van de kandidaat. Verder peilt de selectiecommissie of de te 

verwachten loopbaanontwikkeling van de kandidaat in overeenstemming is met de 

loopbaanontwikkeling die het stadsbestuur kan aanbieden.  

Enkel de kandidaten die geslaagd zijn voor de praktische test komen in aanmerking voor 

deelname aan het interview.  

Om geslaagd te zijn, moet de kandidaat 50 % van de punten halen op het interview.  

5. Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de schriftelijke test plaatsvindt op dinsdag 

10/05/2016. De praktische test vindt plaats op dinsdag 24/05 en donderdag 26/05/2016. Het 

interview vindt plaats op dinsdag 31/05/2016.  

6. Het college van burgemeester en schepenen duidt: 

- (X)* de sportfunctionaris, (X)* het diensthoofd personeel & organisatie, (X)* de waarnemend 

expert sportpromotie en (X)* de sportfunctionaris gemeentebestuur Hulshout aan als leden 

van de selectiecommissie voor de selectieprocedure voor de functie van lesgever 

- (X)* de administratief medewerker dienst personeel & organisatie aan als secretaris van de 

selectiecommissie voor de functie van lesgever. 

 

 

031 Selectieprocedure expert sportpromotie: invulling door interne personeelsmobiliteit, 

vaststelling functiebeschrijving, voorwaarden & selectieprocedure en samenstelling van de 

selectiecommissie 
BESLUIT 

1. Het college van burgemeester en schepenen beslist om één functie van expert sportpromotie, 

niveau B contractueel open te verklaren en te bezetten bij interne personeelsmobiliteit door 

graadverandering en externe mobiliteit bij interne personeelsmobiliteit door graadverandering. 

Geïnteresseerde kandidaten kunnen zich tot en met 20/04/2016 schriftelijk kandidaat stellen bij 

het college. De vacature wordt bekendgemaakt volgens de regels die zijn vastgesteld in de 

rechtspositieregeling. 

2. Het college van burgemeester en schepenen stelt de functiebeschrijving voor de functie van 

expert sportpromotie vast. 

3. Het college van burgemeester en schepenen stelt de voorwaarden voor de functie van expert 

sportpromotie vast. 

4. Het college van burgemeester en schepenen stelt de selectieprocedure voor de functie van expert 

sportpromotie vast als volgt 

A. Schriftelijke test  



Toetsing van de competenties zoals voorzien in het profiel van de functiebeschrijving. De 

kandidaat ontvangt een lijst van de examenstof.  

Om geslaagd te zijn, moet de kandidaat 50 % van de punten behalen op de schriftelijke test.  

B. Interview 

In het interview peilt de selectiecommissie op basis van het cv naar de maturiteit, de 

motivatie, de leerbereidheid en de flexibiliteit van de kandidaat en naar de concrete 

competenties uit het verleden van de kandidaat. Verder peilt de selectiecommissie of de te 

verwachten loopbaanontwikkeling van de kandidaat in overeenstemming is met de 

loopbaanontwikkeling die het stadsbestuur kan aanbieden.  

Enkel de kandidaten die geslaagd zijn voor de schriftelijke test komen in aanmerking voor 

deelname aan het interview.  

Om geslaagd te zijn, moet de kandidaat 50 % van de punten halen op het interview. 

5. Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de schriftelijke test wordt verstuurd op 

26/04/2016. Het interview vindt plaats op vrijdag 27/05/2016.  

6. Het college van burgemeester en schepenen duidt: 

- (X)* de sportfunctionaris, (X)* het diensthoofd personeel & organisatie en (X)* 

sportfunctionaris van de gemeente Zandhoven aan als leden van de selectiecommissie voor de 

selectieprocedure voor de functie van expert sportpromotie 

- (X)* de administratief medewerker dienst personeel & organisatie aan als secretaris van de 

selectiecommissie voor de functie van expert sportpromotie. 

 

 

032 Selectieprocedure projectleider: openverklaring, vaststelling selectieprocedure en 

samenstelling van de selectiecommissie 
BESLUIT 

1. Het college van burgemeester en schepenen beslist om één functie van projectleider, niveau A 

contractueel open te verklaren als knelpuntberoep en te bezetten bij aanwerving. Verder beslist 

het college van burgemeester en schepenen om een wervingsreserve aan te leggen voor een 

periode van twee jaar. Geïnteresseerde kandidaten kunnen zich tot en met 26/04/2016 

schriftelijk kandidaat stellen bij het college. De vacature wordt bekendgemaakt volgens de regels 

die zijn vastgesteld in de rechtspositieregeling. 

2. Het college van burgemeester en schepenen stelt de selectieprocedure voor de functie van 

projectleider vast als volgt: 

A. Schriftelijke test  

Toetsing van de competenties zoals voorzien in het profiel van de functiebeschrijving. De 

kandidaat ontvangt na de inschrijving voor de selectieprocedure een lijst van de examenstof. 

Om geslaagd te zijn, moet de kandidaat 50 % van de punten behalen op de schriftelijke test.  

B. Psychotechnische testen 

De psychotechnische testen gaan na of het profiel van de kandidaat overeenstemt met het 

vereiste profiel als de werknemer dergelijk gunstig profiel niet eerder heeft gekregen voor een 

leidinggevende functie bij het bestuur. De psychotechnische testen zijn richtinggevend.  

Enkel de drie best gerangschikte kandidaten die geslaagd zijn voor de schriftelijke test komen 

in aanmerking voor deelname aan de psychotechnische testen. Indien er bij de eerste drie 

gerangschikte kandidaten zijn die niet wensen deel te nemen aan de psychotechnische testen, 

dan komen de volgende kandidaten van de rangschikking in aanmerking om deel te nemen aan 

de psychotechnische testen. 

C. Interview  

Tijdens het interview peilt de selectiecommissie op basis van het cv naar de maturiteit, de 

motivatie, de leerbereidheid en de flexibiliteit van de kandidaat en naar de concrete 

competenties uit het verleden van de kandidaat. Verder peilt de selectiecommissie of de te 

verwachten loopbaanontwikkeling van de kandidaat in overeenstemming is met de 

loopbaanontwikkeling die het stadsbestuur kan aanbieden. De resultaten van de 



psychotechnische testen zullen in aanmerking worden genomen bij de beoordeling van het 

interview. 

Om geslaagd te zijn, moet de kandidaat 50 % van de punten halen op het interview.  

Als geen van de kandidaten slaagt voor het interview, komen de volgende drie kandidaten in 

de rangschikking bij de schriftelijke test in aanmerking voor deelname aan de 

psychotechnische testen en het interview. 

3. Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de schriftelijke test plaatsvindt op 

maandag 23/05/2016. Hierna volgt er, voor de eerste drie gerangschikte kandidaten, een 

psychotechnisch gedeelte op 02/06/2016 en 03/06/2016. Het interview vindt plaats op dinsdag 

14/06/2016.  

4. Het college van burgemeester en schepenen duidt: 

- (X)* het diensthoofd technische dienst, (X)* het diensthoofd personeel & organisatie en (X)* 

het sectorhoofd gemeentelijke ontwikkeling en infrastructuur Laakdal aan als leden van de 

selectiecommissie voor de selectieprocedure voor de functie van projectleider 

- (X)* de administratief medewerker dienst personeel & organisatie, aan als secretaris van de 

selectiecommissie voor de functie van projectleider. 

 

 

033 Selectieprocedure theaterassistent: aanvraag vrijstelling – (X)* 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen stelt (X)* niet vrij van deelname aan de 

selectieprocedure voor theaterassistent omwille van de te grote inhoudelijke verschillen tussen de 

functie van administratief medewerker en de functie van theaterassistent.  

 

 

034 Aanstelling halftijds bibliotheekassistent, niveau C, met een vervangingsovereenkomst: 

Magda Van Aert 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen stelt Magda Van Aert (X)* aan als halftijds 

bibliotheekassistent, niveau C, in vervanging van (X)*. 

 

 

035 Sociale verkiezingen Mondelez: uitleen stemhokjes 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen ontleent 17 stemhokjes aan Mondelez voor de 

organisatie van hun sociale verkiezingen. Mondelez moet hiervoor een retributie van 60 euro 

betalen. 

 

 

036 Belasting op drijfkracht van motoren: toepassing artikel 6: Diametal 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de keuze van de firma Diametal om 

voortaan de drijfkracht van motoren te berekenen volgens de bijzondere bepalingen voorzien in 

artikel 6 van het belastingreglement op drijfkracht van motoren 2014-2019. 

 

 

037 Uitgaven 2015: week 12 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de kosten goed. 

 

 



038 Uitgaven 2016: week 12 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de kosten goed. 

 

 

039 Tijdelijke aanstelling via detachering van een projectleider stadsontwikkeling - dossier 

2016-011: niet gunning van de opdracht 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het verslag van nazicht van de offertes van 

23/03/2016 voor de opdracht ‘tijdelijke aanstelling via detachering van een projectleider 

stadsontwikkeling’ goed. Dit verslag maakt integraal deel uit van deze beslissing. 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de gunningsprocedure voor deze opdracht 

stop te zetten. De opdracht wordt niet gegund en de procedure zal later eventueel opnieuw 

opgestart worden. 

 

 

040 Leveren van deurmagneten voor de foyer in ‘t Schaliken - dossier 2016-032: gunning van 

de opdracht 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de ingediende offertes voor het 

leveren van zes deurmagneten met elektrisch toebehoren voor cc 't Schaliken. 

Het college van burgemeester en schepenen gunt deze opdracht aan de firma Elthyc, Sassenhout 

15/13, 2290 Vorselaar (BE 0462.798.975) tegen het inschrijvingsbedrag van 1.079,33 euro exclusief 

btw of 1.305,99 euro inclusief btw. 

 

 

041 Wegmarkeringen - 2016/020: gunning van de opdracht 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het verslag van nazicht van de offertes van 

24/03/2016 voor de opdracht 'wegmarkeringen' goed. Dit verslag maakt integraal deel uit van deze 

beslissing. 

Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht 'wegmarkeringen' aan de economisch 

meest voordelige bieder, Traffic Services nv, Schoonmansveld 23, 2870 Puurs, tegen de 

eenheidsprijzen vermeld in de offerte. Het totale bedrag van de uitgave voor de periode van vier jaar 

is beperkt tot 85.000 euro exclusief btw.  

 

 

042 Infrastructuurwerken verkaveling Grotstraat: goedkeuring definitief ontwerp 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het definitief ontwerp van de geplande 

infrastructuurwerken volgens besteknummer BKHER15.001 met bijhorende plannen, zoals 

opgemaakt door ingenieur Veerle Piedfort uit Westerlo op 09/06/2015 en aangepast op 11/02/2016, 

goed. De rioleringsonderdelen die in PVC voorzien zijn, moeten uitgevoerd worden in polypropyleen. 

Het college van burgemeester en schepenen aanvaardt de firma Huijbregts Infra, Hoge Mauw 310 in 

2370 Arendonk als aannemer voor het uitvoeren van fase 1 van de wegen- en infrastructuurwerken 

in de verkaveling Grotstraat voor een totaal bedrag van 130.544,03 + 27.414,25 euro (21 % btw) = 

157.958,28 euro inclusief btw . Het college van burgemeester en schepenen is akkoord met de te 

leveren materialen voor een waarde van 6.990,04 + 1.467,91 (21 % btw) = 8.457,95 euro inclusief 

btw. De levering van de materialen moet gebeuren in overleg met de werftoezichter van de stad. 

Voor het uitvoeren van fase 2 (groenvoorzieningen, opritten en parkeerstrook) moet de verkavelaar 

een bedrag van 9.050,10 + 1.900,52 (21 % btw) = 10.950,62 euro inclusief btw in de stadskas storten. 

 

 



043 Cultuurcentrum ‘t Schaliken: onderhoudscontract rook- en warmteafvoerinstallatie 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen sluit een contract af met Colt International nv, 

Zandvoortstraat 1 in 2800 Mechelen voor het onderhoud van de rook- en warmteafvoerinstallatie in 

het cultuurcentrum 't Schaliken. De overeenkomst wordt afgesloten voor 1 jaar en stilzwijgend 

verlengbaar voor een periode van 1 jaar.  

 

 

044 Herwaardering van de stationsbuurt fase 2: Kapucijnenstraat, St.-Magdalenastraat, 

Collegestraat en Goudbloemstraat: heraanleg parking Goudbloemstraat. 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het voorstel van de technische dienst 

om de parking van de Goudbloemstraat mee aan te leggen in het kader van de wegen- en 

rioleringswerken in de straat. De verzakkingen in de parking en de goot verhinderen een goede 

aanleg van de nieuwe weg. 

 

 

045 Herwaardering van de stationsbuurt fase 2: Kapucijnenstraat, St.-Magdalenastraat, 

Collegestraat en Goudbloemstraat: verrekeningsvoorstel 5 – bloembakken in cortenstaal. 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt verrekeningsvoorstel 5 bij de opdracht 

‘herwaardering van de stationsbuurt fase 2: Kapucijnenstraat, St.-Magdalenastraat, Collegestraat en 

Goudbloemstraat’ goed voor een bedrag van 7.183,41 euro, inclusief btw.  

 

 

046 Herwaardering van de stationsbuurt fase 2: Kapucijnenstraat, St.-Magdalenastraat, 

Collegestraat en Goudbloemstraat: verrekeningsvoorstel 6 - levering en plaatsing bomen 

in container 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt verrekeningsvoorstel 6 bij de opdracht 

‘herwaardering van de stationsbuurt fase 2: Kapucijnenstraat, St.-Magdalenastraat, Collegestraat en 

Goudbloemstraat’ goed voor een bedrag van 2.996,38 euro, inclusief btw. In de voorziene 

plantvakken worden 15 bomen in container aangeplant zodat niet gewacht moet worden op het 

plantseizoen in het najaar. 

 

 

047 Herwaardering van de stationsbuurt fase 2: Kapucijnenstraat, St.-Magdalenastraat, 

Collegestraat en Goudbloemstraat: verrekeningsvoorstel 7 - leveren en plaatsen van 

nieuwe kasseien voor de heraanleg van het kruispunt van de Collegestraat en de 

Zandstraat 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt verrekeningsvoorstel 7 bij de opdracht 

‘herwaardering van de stationsbuurt fase 2: Kapucijnenstraat, St.-Magdalenastraat, Collegestraat en 

Goudbloemstraat’ goed voor een bedrag van 2.676,52 euro, inclusief btw. Voor de heraanleg van het 

kruispunt van de Collegestraat en de Zandstraat worden nieuwe kasseien gebruikt. De kasseien uit de 

opbraak zijn te erg beschadigd om opnieuw gebruikt te worden. 

 

 

048 GAS-vaststellers: principiële goedkeuring aanstelling 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen vraagt aan de voorzitter van de gemeenteraad om de 

aanstelling van Carina Olyslaegers als GAS-vaststeller voor goedkeuring voor te leggen aan een 

volgende gemeenteraad. 



049 Subsidie herbruikbare luiers: (X)* - goedkeuring 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent (X)* een subsidie van 100 euro voor de 

aankoop van herbruikbare luiers. 

 

 

050 Subsidie herbruikbare luiers: (X)* - goedkeuring 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent (X)* een subsidie van 100 euro voor de 

aankoop van herbruikbare luiers. 

 

 

051 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer 2015/00268: verlening – (X)* - 

Pluiskensvest 2 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de stedenbouwkundige vergunning nummer 

2016/00268 af (X)* handelend in naam van Krollenhof voor het bouwen van een bovengrondse 

opslagtank voor propaangas in Pluiskensvest 2, met kadastrale omschrijving afdeling 3 sectie A 

perceelnummer 205R. 

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op: 

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken doorgeven aan de dienst 

ruimtelijke ordening van de stad Herentals.  

- De gastank mag slechts geplaatst worden nadat de groenbuffer (beukenhaag en hoogstam 

fruitbomen is uitgevoerd conform de stedenbouwkundige vergunning nummer 2012/00252.  

- Het advies van de provinciale dienst Integraal Waterbeleid van het departement Leefmilieu van 

19/02/2016 met kenmerk DWAD-2016-0157 moet nageleefd worden. 

- Het advies van Brandweer Zone Kempen van 15/02/2016 met kenmerk BWDP/2016-

0088/001/01/HASME moet nageleefd worden. 

- Een stedenbouwkundige vergunning voor een inrichting, waarvoor een milieuvergunning nodig is 

of die onderworpen is aan de meldingsplicht conform het decreet van 28/06/1985 over de 

milieuvergunning, wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief werd verleend in 

overeenstemming met artikel 5,§1, van het decreet van 28/06/1985 over de milieuvergunning of 

de melding niet is gebeurd.  

- De bouwheer van het project moet zelf rekening houden met eventuele andere wetgeving die van 

toepassing is om hinder te beperken (zoals burgerlijk wetboek, milieuwetgeving, …).  

 

 

052 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer 2016/00009: verlening - Paste Tin - 

Zandstraat 5 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de stedenbouwkundige vergunning nummer 

2016/00009 af (X)* handelend in naam van Paste Tin voor het vernieuwen van bestaande 

lichtreclame op een terrein met adres Zandstraat 5, met kadastrale omschrijving afdeling 1, sectie F, 

perceelnummer 354d. 

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op: 

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken doorgeven aan de dienst 

ruimtelijke ordening van de stad Herentals.  

- Onverminderd andere reglementaire bepalingen moet de exploitant de nodige maatregelen 

treffen om lichthinder te voorkomen.  

- Het gebruik en de intensiteit van lichtbronnen in open lucht zijn beperkt tot de noodwendigheden 

voor uitbating en veiligheid. De verlichting moet zo geconcipieerd zijn dat niet-functionele 

lichtoverdracht naar de omgeving maximaal wordt beperkt.  

- Klemtoonverlichting mag (uitsluitend) gericht zijn op de inrichting of onderdelen ervan.  



- Lichtreclame mag de normale intensiteit van de openbare verlichting niet overtreffen. 

 

 

053 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer 2015/00271: verlening – (X)* - 

Schoutenlaan 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen stelt vast dat er tijdens het gevoerde openbaar 

onderzoek geen bezwaarschriften werden ingediend en staat de gevraagde afwijking toe voor de 

gekozen gevelmaterialen omwille van volgende redenen: 

- De voorgestelde materialen zijn voldoende residentieel. 

- De voorgestelde materialen zijn gebruikelijke gevelmaterialen in deze omgeving. 

- De voorgestelde materialen worden enkel complementair voorgesteld bij de geschilderde 

gevelsteen. 

- Tijdens het gevoerde openbare onderzoek werden geen bezwaarschriften ingediend. 

- De vloer-terreinindex wijzigt niet met de gevraagde afwijking. 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de stedenbouwkundige vergunning nummer 

2015/00271 af (X)* voor het bouwen van een woning in open bebouwing op een terrein met adres 

Schoutenlaan met kadastrale omschrijving afdeling 1, sectie B, perceelnummer 493f2. 

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op: 

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken doorgeven aan de dienst 

ruimtelijke ordening van de stad Herentals.  

- De bouwlijn moet worden uitgezet door de technische dienst van de stad. 

- De duurzaamheidklasse van het hout voor de gevelafwerking moet gekozen worden in functie van 

de blootstelling aan het buitenklimaat.  

- De volgende voorwaarden uit het advies van de technische dienst van 25/02/2016 met kenmerk 

EL160040 moeten strikt nageleefd worden: 

- De bestaande wachtaansluiting voor huishoudelijk afvalwater die klaar zit ter hoogte van het 

perceel moet gebruikt worden. 

- Indien het infiltreren op het eigen terrein technisch op geen enkele manier mogelijk is, moet 

dit aangetoond worden via een verantwoordingsnota of door middel van resultaten van 

infiltratieproeven. 

- Op aanvraag, kan de bestaande oprit op het openbaar domein aan de linkerkant van het 

perceel opgebroken worden en heraangelegd worden over een lengte van 3 meter aan de 

rechterkant van het perceel. De kosten voor de uit te voeren werken zijn volledig ten laste van 

de aanvrager. 

- Vóór de ingebruikname van private riolering, moet het stelsel gekeurd worden volgens het 

ministerieel besluit van 28/06/2011 over de verplichte keuring van de privéwaterafvoer. 

- De volgende voorwaarden uit het advies van de milieudienst van 08/02/2016 met kenmerk 2016-

009 KD moeten strikt nageleefd worden: 

- Er moeten twee inheemse en streekeigen hoogstammige bomen aangeplant worden op het 

perceel. De aanplant moet gebeuren op minstens 15 meter van de woning. 

- Indien bij de bouwwerkzaamheden een grondwaterbemaling wordt uitgevoerd, moet hiervoor 

een melding worden ingediend zoals bepaald in bijlage 1 van het Vlarem, titel I. 

 

 

054 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer 2016/00008: verlening - Van Loon 

bvba - Veldhoven 5 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de stedenbouwkundige vergunning nummer 

2016/00008 af (X)* handelend in naam van Van Loon bvba voor het vergroten van een terras aan een 

vergund appartementsgebouw op een terrein met adres Veldhoven 5 met kadastrale omschrijving 

afdeling 2, sectie D, perceelnummer 875h. 

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op: 



- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken doorgeven aan de dienst 

ruimtelijke ordening van de stad Herentals. 

 

 

055 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer 2016/00006: verlening - Fortis Bank SA 

- Molenstraat 1 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de stedenbouwkundige vergunning nummer 

2016/00006 af (X)* handelend in naam van Fortis Bank SA voor het vervangen van een bestaande 

gevelreclame op een terrein met adres Molenstraat 1 met kadastrale omschrijving afdeling 4, sectie 

A, perceelnummer 279c3. 

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op: 

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken doorgeven aan de dienst 

ruimtelijke ordening van de stad Herentals.  

- De reclamezuil in de voortuin moet minstens 3,00 m afstand van de rooilijnen respecteren, zoals 

in rood aangeduid op het inplantingsplan. Deze afstand tot de rooilijn moet effectief gemeten 

worden tot deze die vastgelegd is op de rooilijnplannen. De voortuinstroken kunnen enkel binnen 

het private terrein als tuin aangelegd worden. Hier buiten moet het openbaar domein 

gerespecteerd worden. In het bijzonder in het straatbeeld van de Eusselsstraat, wordt de rooilijn 

duidelijk overschreden. 

- De rooilijnen zoals ze vastgelegd zijn door middel van rooilijnplannen, moeten ook met de 

tuinaanleg gerespecteerd worden. 

- Onverminderd andere reglementaire bepalingen moet de exploitant de nodige maatregelen 

treffen om lichthinder te voorkomen.  

- Het gebruik en de intensiteit van lichtbronnen in open lucht zijn beperkt tot de noodwendigheden 

inzake uitbating en veiligheid. De verlichting moet zo geconcipieerd zijn dat niet-functionele 

lichtoverdracht naar de omgeving maximaal wordt beperkt.  

- Klemtoonverlichting mag (uitsluitend) gericht zijn op de inrichting of onderdelen ervan.  

- Lichtreclame mag de normale intensiteit van de openbare verlichting niet overtreffen. 

- Bewoners van de bovenliggende appartementen mogen niet gestoord worden door deze 

reclame-inrichtingen. 

- De schaal komt niet overal overeen met de afmetingen die aangeduid zijn op de plannen. De 

gegeven maataanduidingen zijn bindend. 

 

 

056 Aanvraag stedenbouwkundige vergunningn nummer 2015/00273: verlening - Rican bvba - 

Welvaartstraat 14/1 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de stedenbouwkundige vergunning nummer 

2015/00273 af (X)* handelend in naam van RICAN bvba voor het regulariseren van een bestaande 

showroom, restaurant en seminarieruimte in Welvaartstraat 14/1 met kadastrale omschrijving 

afdeling 3 sectie A perceelnummer 23w3. 

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op: 

- De kantoorruimtes en het restaurant moeten steeds ten dienste staan en ondergeschikt zijn aan 

de industriële functie. De oppervlakte aan kantoorruimte en restaurantruimte moet in verhouding 

blijven met de oppervlakte aan bedrijfsruimte. 

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken doorgeven aan de dienst 

ruimtelijke ordening van de stad Herentals.  

- Een stedenbouwkundige vergunning voor een inrichting, waarvoor een milieuvergunning nodig is 

of die onderworpen is aan de meldingsplicht conform het decreet van 28/06/1985 over de 

milieuvergunning, wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief werd verleend 

overeenkomstig artikel 5,§1, van het decreet van 28/06/1985 over de milieuvergunning of de 

melding niet is gebeurd.  



- Het advies van Brandweer Zone Kempen van 24/03/2016 met kenmerk 

BWDP/HA/8746/014/03/HASME moet strikt nageleefd worden. 

- Het advies van het Agentschap Wegen en Verkeer district Geel van 18/02/2016 met kenmerk 

114/B/BAV/2016/746 moet strikt worden nageleefd. 

- Het advies van de technische dienst van 24/02/2016 met kenmerk EL160038 moet worden 

nageleefd: 

-  Het koppelen van de overloop van de septische put met de rest van het huishoudelijke 

afvalwater, waarna alles via één buis afgeleid wordt naar de bestaande afvalwateraansluiting 

op de openbare riolering. 

- Indien het infiltreren op het eigen terrein technisch op geen enkele manier mogelijk is, moet 

dit aangetoond worden via een verantwoordingsnota of door middel van resultaten van 

infiltratieproeven. 

- Voor de ingebruikname van private riolering, moet het stelsel gekeurd worden volgens het 

ministerieel besluit van 28/06/2011 over de verplichte keuring van de privéwaterafvoer. 

- Alle nodige maatregelen moeten getroffen worden om het hemelwater te laten infiltreren in de 

bodem op het eigen terrein zodat voldaan wordt aan de code van goede praktijk over buffering 

hemelwater. Onder deze voorwaarden is het ontwerp verenigbaar met de doelstellingen van 

artikel 5 van het decreet integraal waterbeleid. 

- Na de overloop van de septische put moet de rest van het huishoudelijke afvalwater aangesloten 

worden waarna alles in één buis vertrekt naar de bestaande afvalwateraansluiting op de 

openbare riolering. 

- De aangeduide groenbuffers moeten bestaan uit hoog- en laagstammige inheemse bomen en 

struiken. Deze moeten het eerstvolgende plantseizoen worden aangeplant. 

 

 

057 Bouwberoep bij Raad voor Vergunningsbetwistingen - dossier nummer 2011/00026: 

kennisname uitspraak Raad voor Vergunningsbetwistingen (vernietiging uitspraak 

deputatie) - kennisname brief provincie en standpunt met betrekking tot het beroep – (X)* 

- Doornestraat 68 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het arrest van de Raad voor 

Vergunningsbetwistingen van 16/02/2016, waarbij de beslissing van de deputatie van 08/09/2011 

om het beroep van de belanghebbende derde in te willigen en geen vergunning te verlenen aan (X)* 

voor het verbouwen van twee varkensstallen en het regulariseren van bestaande bedrijfsgebouwen 

in Herentals, Doornestraat 68, kadastraal bekend als afdeling 3, sectie E, perceelnummer 320E, wordt 

vernietigd. 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de brief van 16/03/2016 van de 

Dienst voor Stedenbouwkundige Beroepen van de provincie Antwerpen en beslist om volgend 

standpunt in te nemen met betrekking tot dit beroep: 

- Het vergunningsbesluit van 06/06/2011 blijft integraal behouden.  

Er wordt geen vertegenwoordiger van het stadsbestuur naar de hoorzitting voor dit beroep 

afgevaardigd. 

 

 

058 Register leegstaande woningen en gebouwen: leegstaande gebouwen Lierseweg 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de opname van de voorgestelde 

gebouwen in het gemeentelijk leegstandsregister op 29/03/2016: 

- Lierseweg 68 

Aan de eigenaars van de panden die minder dan 1 jaar leeg staan, wordt een sensibiliserende brief 

gericht. Hierin wordt duidelijk gemaakt dat wanneer een pand meer dan 1 jaar niet volgens de 

functie gebruikt wordt, dit pand zal worden opgenomen in de inventaris leegstaande gebouwen. Een 



belasting is voor het eerst verschuldigd op 1 september van het aanslagjaar volgend op de eerste 

periode van 12 maanden na de opname in het gemeentelijk leegstandsregister.  

De eigenaar van het volgende pand krijgt een sensibiliserende brief: 

- Lierseweg 43 

 

 

059 Register leegstaande woningen en gebouwen: leegstaande gebouwen Morkhoven 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de opname van de voorgestelde 

gebouwen in het gemeentelijk leegstandsregister op 29/03/2016: 

Aan de eigenaars van het gebouw dat minder dan 1 jaar leeg staat, wordt een sensibiliserende brief 

gericht. Hierin wordt duidelijk gemaakt dat wanneer een pand meer dan 1 jaar niet volgens de 

functie gebruikt wordt, dit pand zal worden opgenomen in de inventaris leegstaande gebouwen. Een 

belasting is voor het eerst verschuldigd op 1 september van het aanslagjaar volgend op de eerste 

periode van 12 maanden na de opname in het gemeentelijk leegstandsregister.  

De eigenaars van het volgende pand krijgen een sensibiliserende brief: 

- Molenstraat 24 

 

 

060 Protocolakkoord versnelde toewijzing sociale woningen: kennisname en akkoord 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het protocolakkoord over de 

versnelde toewijzing van sociale woningen en vraagt een jaarlijkse rapportering en evaluatie aan het 

OCMW. 

 

Door het college 

Bij verordening 

 

de secretaris                      de burgemeester 

 

 

 

 

 

 

 

Tanja Mattheus                      Jan Peeters 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

((X)*: persoonlijke gegevens verwijderd 


