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001 Dienstjaar 2009: vaststellen budget, beleidsnota, financiële nota en meerjarig 
financieel beleidsplan 2009 - 2013 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
Het managementteam ondersteunt de coördinatie van de gemeentelijke diensten bij de be-
leidsvoorbereiding, de beleidsuitvoering en de beleidsevaluatie. Het managementteam be-
waakt de eenheid in de werking, de kwaliteit van de organisatie en de werking van de ge-
meentelijke diensten, alsook de interne communicatie. 
De secretaris en de financieel beheerder/ontvanger maken na overleg met het management-
team een voorontwerp op van budget of budgetwijziging. De secretaris legt dit voorontwerp 
voor aan het college van burgemeester en schepenen. 
Een budget bestaat uit een beleidsnota en een financiële nota. Een budgetwijziging uit een 
verklarende nota en een financiële nota. 
De secretaris maakt de beleidsnota op die bij het budget hoort of de verklarende nota bij de 
budgetwijziging. De financieel beheerder/ontvanger maakt op basis van de beleidsnota of de 
verklarende nota de daarbij horende financiële nota op. 
Het college van burgemeester en schepenen legt haar ontwerp van budget en budgetwijzi-
ging voor aan de gemeenteraad. 
De gemeenteraad stelt het budget en de budgetwijzigingen vast op basis van de voorgeleg-
de beleidsnota of de verklarende nota en de daarbij horende financiële nota. 
Op 7/11/2008 stelde het managementteam na overleg met de secretaris en de ontvanger / 
financieel beheerder het voorontwerp van budget voor het dienstjaar 2009 vast. 
Het college nam kennis van het voorontwerp van de secretaris op 10/11/2008. 
Op 1/12/2008 legde het college van burgemeester en schepenen het ontwerp van budget 
voor het dienstjaar 2009 voor aan de adviesraden en vroeg het de voorzitter van de 
gemeenteraad dit ontwerp voor vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad. 
Vandaag stelt de gemeenteraad het budget 2009 vast. Dit budget bestaat uit een beleidsnota 
en een financiële nota. 
Adviezen 
De adviezen van de commissie van advies (zoals voorzien in artikel 12 van het algemeen 
reglement op de gemeentelijke comptabiliteit), de jeugdraad, de milieuraad, de sportraad, de 
cultuurraad en de beheerscommissie van de stedelijke openbare bibliotheek zijn bijgevoegd. 
Juridische grond 
- Het Koninklijk Besluit van 2/8/1990 houdende het Algemeen Reglement op de Gemeente-

lijke Comptabiliteit. Dienstjaar 2009: vaststellen budget, beleidsnota, financiële nota en 
meerjarig financieel beleidsplan 2009 - 2013. 

- Het gemeentedecreet van 15/7/2005, Titel II - Het gemeentebestuur, Hoofdstuk V - De ge-



meentelijke diensten, artikels 87, §4, 93, 1° en 98 alsook titel IV Planning en financieel be-
heer, Hoofdstuk I tot en met Hoofdstuk III, artikels 145 tot en met 157. 

- Het gemeentedecreet van 15/7/2005, Titel IV - Planning en financieel beheer, Hoofdstuk 
VII - Bijzondere bepalingen betreffende het bestuurlijk toezicht, artikel 176 tot en met 178. 

- Het gemeentedecreet van 15/7/2005, Titel VIII - Bestuurlijk toezicht en externe audit, 
Hoofdstuk I - Bestuurlijk toezicht, Afdeling I - Algemene bepalingen, artikel 248 tot en met 
251. 

- Het gemeentedecreet van 15/7/2005, Titel VIII - Bestuurlijk toezicht en externe audit, 
Hoofdstuk I - Bestuurlijk toezicht, Afdeling II - Algemeen bestuurlijk toezicht, artikels 252 
tot en met 260. 

- Het gemeentedecreet van 15/7/2005, Titel VIII - Bestuurlijk toezicht en externe audit, 
Hoofdstuk I - Bestuurlijk toezicht, Afdeling III - Dwangtoezicht, artikel 261. 

- De omzendbrief BB 2006/19 van 1/12/2006 betreffende het besluit van de Vlaamse Rege-
ring van 24/11/2006 betreffende de inwerkingtreding van sommige bepalingen van het ge-
meentedecreet van 15/7/2005 en ter uitvoering van artikel 160 en 179 van het gemeente-
decreet van 15/7/2005. 

- De veelgestelde vragen en antwoorden op de website van het Agentschap voor 
Binnenlands Bestuur, werking besturen, gemeentedecreet. 

- De gemeenteraad stelde het managementteam samen op 5/6/2007. 
Financiële gevolgen 
De gemeenteraad stelt de financiële nota bij budget voor het dienstjaar 2009 vast met 
volgende samenvatting: 
GEWONE DIENST / EXPLOITATIEBUDGET 
Geraamd resultaat van het dienstjaar -757.931,00 
Geraamd algemeen begrotingsresultaat van het vorig jaar 2.502.314,59 
Geraamd algemeen begrotingsresultaat gewone dienst 1.744.383,59 
BUITENGEWONE DIENST / INVESTERINGSBUDGET 
Geraamd resultaat van het dienstjaar -26.000,00 
Geraamd algemeen begrotingsresultaat van het vorig jaar 26.000,09 
Geraamd algemeen begrotingsresultaat buitengewone dienst 0,09 
Het meerjarig financieel beleidplan 2009 – 2013 eindigt met een financiële toestand in de 
prognose 2013 van 213.433 euro. 
Argumentatie 
De secretaris licht in zijn beleidsnota bij het voorontwerp van budget van 2009 de principes 
toe die hij heeft toegepast bij de samenstelling van het budget en geeft verder enkele aan-
dachtspunten aan. 
Het college van burgemeester en schepenen wijzigt het voorontwerp van budget, met andere 
woorden beleidsnota en financiële nota, voor het dienstjaar 2009 van de secretaris op een 
aantal punten. 
Het resulterende ontwerpbudget voor het dienstjaar 2009 voldoet aan de wettelijke ver-
plichtingen. 
Uit de financiële nota bij het ontwerpbudget voor het dienstjaar 2009 blijkt het volgende: 
- De gewone begroting/het exploitatiebudget van het eigen dienstjaar sluit met een negatief 

saldo van 319.674,00 euro. De overboekingen naar de buitengewone dienst voor 2009 
worden geraamd op 427.931,00 euro. Het geraamde algemene begrotingsresultaat voor 
de gewone dienst voor 2009 bedraagt 1.744.383,59 euro. 

- De buitengewone begroting/het investeringsbudget van het eigen dienstjaar sluit met een 
negatief saldo van 455.102,00 euro. Het geraamde algemene begrotingsresultaat voor de 
buitengewone dienst voor 2009 bedraagt 0,09 euro. 

 
Het college van burgemeester en schepenen stelt volgende aanpassing aan het ontwerp-
budget 2009 voor: 
- een nieuw krediet van 51.165,00 euro te voorzien op het budget van het vorige dienstjaar 

artikel 101/725/60 – buitenaanleg bibliotheek/mini-gemeentehuis Noorderwijk 
- het krediet van het artikel 101/741/51 – aankoop bureaumeubilair 

te verminderen met 51.165,00 euro. 
Onthouden zich bij de stemming: Paulis, Rombouts en Van den Eynden. 



Het amendement is aldus aangenomen. 
De buitengewone begroting/het investeringsbudget van het eigen dienstjaar sluit hierdoor 
met een negatief saldo van 403.937,00 euro. Het geraamde algemene begrotingsresultaat 
voor de buitengewone dienst voor 2009 bedraagt 0,09 euro. 
BESLUIT 
Artikel 1 
De gemeenteraad stelt de beleidsnota bij het budget voor het dienstjaar 2009 vast. 
Artikel 2 
De gemeenteraad stelt de financiële nota bij budget voor het dienstjaar 2009 vast met 
volgende samenvatting: 
GEWONE DIENST / EXPLOITATIEBUDGET 
Geraamd resultaat van het dienstjaar -757.931,00 
Geraamd algemeen begrotingsresultaat van het vorig jaar 2.502.314,59 
Geraamd algemeen begrotingsresultaat gewone dienst 1.744.383,59 
BUITENGEWONE DIENST / INVESTERINGSBUDGET 
Geraamd resultaat van het dienstjaar -26.000,00 
Geraamd algemeen begrotingsresultaat van het vorig jaar 26.000,09 
Geraamd algemeen begrotingsresultaat buitengewone dienst 0,09 
Artikel 3 
De gemeenteraad neemt kennis van de lijst van de subsidies en alle andere bijlagen bij het 
budget 2009. 
 
Stemmen tegen: Liedts, Paulis, Vanhencxthoven, Vervoort, Vermeulen, Geypens en Heylen. 
Onthouden zich bij de stemming: Rombouts en Van den Eynden. 
 
 

002 Opcentiemen personenbelasting: 2009-2013 - aanpassing 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
Door de gemeenteraad worden jaarlijks opcentiemen geheven op de personenbelasting. De  
gemeenteraad wenst vanaf het dienstjaar 2010 deze opcentiemen te verhogen tot 7,4 %. 
Voor 2008 bedroegen de opcentiemen op de personenbelasting 7,2 %. 
Openbaar onderzoek 
Dit reglement zal worden bekendgemaakt volgens de bepalingen van artikel 186 en 187 van 
het Gemeentedecreet. De gemeenteraad organiseert geen onderzoek de commodo et 
incommodo in verband met deze beslissing. 
Adviezen 
Het schepencollege stelt voor het percentage van de personenbelasting te verhogen tot 7,4 
% vanaf het dienstjaar 2010 en te behouden tot 2013. 
Juridische grond 
- Het Gemeentedecreet. 
- Artikels 465 tot 470 van het wetboek van de inkomstenbelasting 1992 over de wijze van 

vestiging en invordering van opcentiemen op de personenbelasting. 
Argumentatie 
Opcentiemen op de personenbelasting vormen voor de gemeente een belangrijke bron van 
inkomsten. Om de begroting in evenwicht te houden is het noodzakelijk deze belasting te 
verhogen vanaf 2010. 
BESLUIT 
De gemeenteraad beslist haar beslissing van 18 december 2007 omtrent de opcentiemen 
personenbelasting 2008-2013 in te trekken en te vervangen door wat volgt: 
Artikel 1. 
De gemeenteraad beslist voor de aanslagjaren 2009 tot en met 2013 een aanvullende 
belasting te heffen ten laste van de rijksinwoners die belastbaar zijn in de gemeente op 1 
januari van het aanslagjaar. 
Artikel 2. 
De belasting wordt voor het aanslagjaar 2009 vastgesteld op 7,2 % van het volgens artikel 
466 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 berekende gedeelte van de 



personenbelasting die aan het rijk verschuldigd is voor hetzelfde aanslagjaar. 
De belasting wordt voor de aanslagjaren 2010 tot en met 2013 vastgesteld op 7,4 % van het 
volgens artikel 466 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 berekende gedeelte 
van de personenbelasting die aan het rijk verschuldigd is voor hetzelfde aanslagjaar. 
Deze belasting wordt gevestigd op basis van het inkomen dat de belastingplichtige heeft 
verworven in het aan het aanslagjaar voorafgaande jaar. 
Artikel 3. 
De vestiging en de inning van de gemeentelijke belasting zullen door toedoen van het 
bestuur der directe belastingen geschieden, overeenkomstig de bepalingen vervat in de 
artikelen 466 en volgende van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen. 
Artikel 4. 
Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid gezonden. 
 
Stemmen tegen: Liedts, Paulis, Vanhencxthoven, Vervoort, Vermeulen, Geypens en Heylen. 
Onthouden zich bij de stemming: Rombouts en Van den Eynden. 
 
 

003 Opcentiemen onroerende voorheffing : 2009-2013 - aanpassing 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
De gemeenteraad stemde op 18/12/2007 een reglement over de opcentiemen onroerende 
voorheffing voor de aanslagjaren 2008 tot en met 2013. Het aantal opcentiemen werd vast-
gelegd op 1.360. 
Door het schepencollege wordt voorgesteld het aantal opcentiemen  te wijzigen vanaf 2010. 
Openbaar onderzoek 
Dit reglement zal worden bekendgemaakt volgens de bepalingen van artikel 186 en 187 van 
het Gemeentedecreet. Er wordt geen onderzoek de commodo et incommodo georganiseerd 
in verband met deze beslissing. 
Adviezen 
Het schepencollege stelt voor om vanaf 2010 tot en met 2013 het aantal opcentiemen te 
verhogen tot 1.400. 
Juridische grond 
- Het Gemeentedecreet. 
- Artikel 298 van het wetboek van de inkomstenbelasting 1992 over de wijze van 

invordering en dwangschriften over opcentiemen. 
- Artikel 464/1° van het wetboek van de inkomstenbelasting 1992 over de mogelijkheid dat 

de gemeenten opcentiemen op de onroerende voorheffing kunnen heffen. 
Argumentatie 
Opcentiemen op de onroerende voorheffing brengen voor de gemeente belangrijke inkom-
sten met zich mee. Om het evenwicht in de begroting niet te verstoren is het noodzakelijk dat 
de gemeente deze belasting invoert en vanaf 2010 deze opcentiemen verhoogt. 
BESLUIT 
De gemeenteraad beslist de gemeenteraadsbeslissing van 18 december 2007 in verband 
met de opcentiemen onroerende voorheffing in te trekken. 
Voor het aanslagjaar 2009 worden de opcentiemen onroerende voorheffing vastgesteld op 
1.360. 
Voor de aanslagjaren 2010 tot en met 2013 worden de opcentiemen onroerende voorheffing 
vastgesteld op 1.400. 
De onroerende voorheffing wordt ingevorderd volgens de regels bepaald voor de heffing van 
de belasting waartoe zij behoren. 
 
Stemmen tegen: Liedts, Paulis, Vanhencxthoven, Vervoort, Vermeulen, Geypens en Heylen. 
Onthouden zich bij de stemming: Rombouts en Van den Eynden. 
 
 
 
 



004 Opcentiemen op de door het Vlaams Gewest geheven heffingen ter bestrijding van 
leegstand en verkrotting van gebouwen en/of woningen: 2009 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
De gemeenteraad heft jaarlijks opcentiemen op de door het Vlaams Gewest geheven 
heffingen ter bestrijding van leegstand en verkrotting van gebouwen en/of woningen. Als de 
gemeenteraad voor het dienstjaar 2009 deze opcentiemen wil behouden moeten zij opnieuw 
gestemd worden. Voor 2008 bedroegen de opcentiemen 100. 
Openbaar onderzoek 
Dit reglement zal worden bekendgemaakt volgens de bepalingen van artikel 186 en 187 van 
het Gemeentedecreet. Voor deze beslissing zal geen onderzoek de commodo et incommodo 
worden ingericht. 
Adviezen 
Het schepencollege stelt voor het aantal opcentiemen vast te stellen op 100. 
Juridische grond 
- Het Gemeentedecreet. 
- Het decreet van 22/12/1995 over de bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996, 

meer bepaald Hoofdstuk VIII, afdeling 2, welke verschillende malen gewijzigd werden en 
recent nog bij decreet van 14/7/2004 en haar uitvoeringsbesluiten. 

- Het besluit van de Vlaamse Regering van 2/4/1996 over de heffing ter bestrijding van de 
leegstand en de verkrotting van gebouwen en/of woningen en haar wijzigingen. 

Argumentatie 
Leegstand en verkrotting van gebouwen schaden het uitzicht van de gemeente. Door het 
invoeren van een belasting wenst de gemeente dit tegen te gaan en zo de mogelijkheid te 
scheppen dat overgegaan wordt tot hernieuwing of herstelling van deze gebouwen. Door het 
Vlaams Gewest werden ook maatregelen getroffen ter bestrijding van de leegstand en 
verkrotting. Eén van deze maatregelen is het invoeren van een belasting en de gemeente 
wordt de mogelijkheid geboden hierop opcentiemen te heffen. De gemeente wenst gebruik te 
maken van deze mogelijkheid. 
Tevens is het wenselijk deze belasting te behouden gezien de financiële toestand van de 
gemeente en om de verkrotting en leegstand daadwerkelijk tegen te gaan. 
BESLUIT 
De gemeenteraad beslist deze opcentiemen te hernemen onder volgende voorwaarden: 
Artikel 1. 
Voor het dienstjaar 2009 heft de gemeente 100 opcentiemen op de heffing ter bestrijding van 
de leegstand en de verkrotting van gebouwen en/of woningen ingesteld door het decreet van 
22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996, meer 
bepaald Hoofdstuk VIII,  afdeling 2, gewijzigd bij decreet van 5 mei 2004 en haar uitvoerings-
besluiten. 
Artikel 2. 
De gemeente doet een beroep op de medewerking van de administratie Budgettering, 
Accounting en Financieel Management van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
voor de inning van deze opcentiemen. 
 
Stemmen tegen: Liedts, Paulis, Vanhencxthoven, Vervoort, Vermeulen, Geypens en Heylen. 
Onthouden zich bij de stemming: Rombouts en Van den Eynden. 
 
 

005 Opcentiemen op de door het Vlaams Gewest geïnde heffing op de leegstand en 
verwaarloosde bedrijfsruimten: 2009 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
De gemeente heft jaarlijks opcentiemen op de door het Vlaams Gewest geïnde heffing op de 
leegstand van verwaarloosde bedrijfsruimten. Wil de gemeenteraad deze opcentiemen in 
2009 behouden, moeten zij opnieuw ingevoerd worden. Voor 2008 werden 100 opcentiemen 
geheven. 
 



Openbaar onderzoek 
Dit reglement zal worden bekendgemaakt volgens de bepalingen van artikel 186 en 187 van 
het Gemeentedecreet. De gemeenteraad richt voor deze beslissing geen onderzoek de 
commodo et incommodo in. 
Adviezen 
Het schepencollege stelt voor het aantal opcentiemen vast te stellen op 100. 
Juridische grond 
- Het Gemeentedecreet. 
- Decreet van 28/4/1995 over de maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand 

en verwaarlozing van bedrijfsgebouwen en haar latere wijzigingen. 
Argumentatie 
Leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten schaden het uitzicht van de gemeente en 
belemmeren de bedrijfsuitbreiding. Door het invoeren van een belasting wenst de gemeente 
dit tegen te gaan en de hernieuwing en/of heropbouw van deze bedrijfsruimten aan te 
sporen. De Vlaamse regering moedigt dit aan en treft zelf maatregelen. Eén van deze maat-
regelen is de invoering van een belasting waarop de gemeente opcentiemen kunnen heffen. 
De gemeente wenst van deze mogelijkheid gebruik te maken. 
Door de financiële toestand van de gemeente en om de leegstand en verwaarlozing van 
bedrijfsruimten daadwerkelijk tegen te gaan is het wenselijk deze belasting voor 2009 te 
behouden. 
BESLUIT 
De gemeenteraad beslist deze belasting te hernemen onder volgende voorwaarden: 
Artikel 1. 
Voor het dienstjaar 2009 heft de gemeente 100 gemeentelijke opcentiemen op de geweste-
lijke heffing ter voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsgebouwen, ingesteld 
door het decreet van 19 april 1995, zoals gewijzigd door verschillende decreten en laatst bij 
decreet van 5 mei 2004 en haar uitvoeringsbesluiten. 
Artikel 2. 
De gemeente doet beroep op de medewerking van de administratie Ruimtelijke Ordening, 
Huisvesting en Monumenten en Landschappen, voor de inning  van deze opcentiemen. 
 
Stemmen tegen: Paulis en Heylen. 
Onthouden zich bij de stemming: Liedts, Vervoort en Geypens. 
 
 

006 Retributie compostvaten en -bakken: 2009-2013 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
Door de gemeenteraad werd op 18/12/2007 een retributiereglement ingevoerd voor het 
bekomen van een compostvat of -bak voor de periode 2008-2013. Door de stijging van de 
prijzen voor de aankoop van compostbakken en -vaten is de gemeente genoodzaakt het 
retributiereglement aan te passen. 
Openbaar onderzoek 
De bekendmaking van dit reglement zal gebeuren volgens de bepalingen van artikels 186 en 
187 van het Gemeentedecreet. 
Er wordt voor dit reglement geen onderzoek de commodo et incommodo gehouden. 
Adviezen 
Het schepencollege stelt voor dit reglement voor de compostbakken en -vaten aan te passen 
aan de stijgende kostprijs ervan. 
Juridische grond 
Het Gemeentedecreet. 
Argumentatie 
Door de gemeente worden compostvaten en -bakken ter beschikking gesteld van haar 
inwoners. Gezien de financiële toestand van de gemeente is het wenselijk dat diegenen die 
een compostvat of -bak aanvragen hiervoor een financiële vergoeding betalen. De gemeen-
teraad wenst de compostbakken en -vaten ter beschikking te stellen tegen kostprijs zodat het 
retributiereglement dient aangepast aan de gewijzigde prijzen. 



BESLUIT 
De gemeenteraad beslist het retributiereglement compostvaten en -bakken, zoals het 
gestemd werd door de gemeenteraad in zitting van 18 december 2007 met ingang van 1 
januari 2009 in te trekken en te vervangen door wat volgt: 
Artikel 1. 
Met ingang van 1 januari 2009 en voor een termijn eindigend op 31 december 2013, wordt 
een retributie gevraagd van 36,50 euro voor compostvaten van 290 liter en 52,00 euro voor 
compostbakken van 1,3 m³. 
Enkel inwoners van de gemeente Herentals kunnen overgaan tot aanvraag van een 
compostvat of compostbak. 
In deze retributie is de aflevering ten huize van de besteller inbegrepen. 
Artikel 2. 
Bij de aanvraag wordt een bedrag, gelijk aan de retributie, in consignatie gegeven aan de 
gemeenteontvanger of zijn afgevaardigde. Een ontvangstbewijs wordt afgeleverd. 
De retributie is eisbaar op de dag van afgifte van de compostbak of -vat. 
 
Stemmen tegen: Liedts, Paulis, Vanhencxthoven, Vervoort, Vermeulen, Geypens en Heylen. 
Onthouden zich bij de stemming: Rombouts en Van den Eynden. 
 
 

007 Retributie uitlenen materialen bibliotheek: 2009-2013 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
De gemeenteraad stemde op 18/12/2007 een retributie uitlenen materialen bibliotheek voor 
een periode welke eindigt op 31/12/2013. Aan dit reglement dienen een aantal aanpassingen 
te gebeuren om het in overeenstemming te brengen met het bibliotheekreglement. 
Openbaar onderzoek 
Dit reglement zal worden afgekondigd en bekendgemaakt volgens de bepalingen van artikels 
186 en 187 van het Gemeentedecreet. 
Er wordt voor dit reglement geen onderzoek de commodo et incommodo gehouden. 
Adviezen 
Het schepencollege stelt voor het retributiereglement aan te passen aan de bepalingen 
opgenomen in het bibliotheekreglement. 
Juridische grond 
Gemeentedecreet. 
Argumentatie 
Het aankopen van CD’s, videobanden en andere materialen in de stedelijke openbare 
bibliotheek vergen financiële inspanningen van de gemeente. Om de financiële inspanningen 
te verlichten is het wenselijk een bijdrage te vragen van de ontleners. 
BESLUIT 
De gemeenteraad beslist het retributiereglement uitlenen materialen bibliotheek zoals het 
gestemd werd door de gemeenteraad in zitting van 18 december 2007 in te trekken vanaf 1 
januari 2009 en te vervangen door wat volgt: 
Artikel 1. 
Met ingang van 1 januari  2009 en voor een termijn welke eindigt op 31 december 2013 heft 
de gemeente een retributie op het uitlenen van allerlei materialen in de stedelijke openbare 
bibliotheek. 
Artikel 2. 
De retributie wordt, per uitleenperiode zoals vermeld in het bibliotheekreglement, als volgt 
vastgesteld : 
- 0,40 euro per ontleende compact disc 
- 0,25 euro per ontleende diareeks 
- 1,25 euro per ontleende CD-rom 
- 0,40 euro per ontleend luisterboek 
- 1,50 euro per ontleende dvd/video 
- 2,50 euro per ontleende taalcursus 
- 2,50 euro voor het aanmaken van een nieuwe bibkaart, bij verlies van de oorspronkelijke 



- 0,40 euro bij verlies of totale beschadiging cd-doosje 
- 1,00 euro bij verlies of totale beschadiging dvd- of cd-romdoosje 
- 0,05 euro voor het maken van een kopie A4 zwart/wit 
- 0,10 euro voor het maken van een kopie A3 zwart/wit 
- 2,50 euro voor een kopiekaart 
- 0,05 euro voor een printout 
- 1,50 euro voor kleine draagtas 
- 5,00 euro voor grote draagtas 
Artikel 3. 
De ontlener welke na het verstrijken van de uitleenperiode, zoals deze vermeld is in het 
bibliotheekreglement de materialen niet binnenbrengt, wordt een bijkomende retributie 
aangerekend per begonnen week van : 
- 0,15 euro voor jeugdboeken (= min 14 jaar) 
- 0,25 euro voor volwassenboeken (= plus 14 jaar) 
- 0,40 euro per CD 
- 0,40 euro per luisterboek 
- 0,60 euro per taalcursus 
- 1,50 euro per videoband of DVD 
- 1,25 euro per CD-rom. 
- 0,40 euro per daisyrom 
Artikel 4. 
De ontleners welke een bepaald boek, CD,  diareeks, taalcursus, video-band, DVD, of CD-
rom wensen te reserveren dienen hiervoor 0,60 euro per reservatie te betalen. Eén 
reservatie is gelijk aan één boek, CD, diareeks…. 
Artikel 5. 
De retributie dient door de ontlener betaald te worden op het ogenblik van de ontlening of bij 
de reservatie. De bijkomende retributies moeten betaald worden op het ogenblik van het 
binnenbrengen van de materialen. Ontvangstbewijs wordt afgeleverd. 
 
Onthoudt zich bij de stemming: Paulis 
 
 

008 Belasting op de foorinrichtingen 2009-2013 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
De gemeenteraad heeft op 4/3/2008 een belasting op de foorinrichtingen goedgekeurd voor 
de periode 2008-2013. Het schepencollege wenst het reglement te vereenvoudigen zodat 
een aanpassing van het reglement noodzakelijk is. 
Openbaar onderzoek 
Er wordt geen onderzoek de commodo et incommodo ingericht. Dit reglement wordt 
afgekondigd en bekendgemaakt volgens artikels 186 en 187 van het Gemeentedecreet. 
Adviezen 
Het schepencollege stelt voor de nodige aanpassingen aan het reglement door te voeren. 
Juridische grond 
- Het Gemeentedecreet. 
- Decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 30/5/2008 betreffende de vestiging, de 

invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en 
eventuele latere aanpassingen. 

Argumentatie 
Het inrichten van kermissen brengt verhoogde kosten met zich mee voor de gemeente, 
onder andere reiniging openbare weg, verminderde ontvangsten parkeergelden….. 
Door de gemeentelijke financiële toestand is het noodzakelijk een deel van de kosten te 
recupereren van de kermisexploitanten door het invoeren van een belasting. 
BESLUIT 
De gemeenteraad beslist eenparig het belastingreglement op foorinrichtingen, zoals het 
gestemd werd in zitting van 4 maart 2008, in te trekken vanaf 1 januari 2009 en te vervangen 
door wat volgt: 



Artikel 1. 
Met ingang van 1 januari 2009 en voor een termijn eindigend op 31 december 2013 worden 
volgende belastingbedragen op de kermissen geheven: 
1. Paaskermis op de Grote Markt 

A. Attracties met een diepte groter of gelijk aan 4,5 meter: 30 euro per m 
B. Attracties kleiner dan 4,5 m diepte: 22,50 euro per  meter. 
C. Lunaparken: 50 euro per meter 
D. Autoscooter en grote molens groter of gelijk aan een diameter van 15 m : 40 

euro per meter 
E. Voor de blauwe zone (parking achter zaal ’t Hof): 750,00 euro voor gans het 

terrein evenredig te verdelen onder de exploitanten volgens het aantal 
ingenomen m². 

2. Septemberkermis op de Grote Markt 
A. Attracties met een diepte groter of gelijk aan 4,5 m: 35 euro per meter 
B. Attracties kleiner dan 4,5 m diepte: 30 euro per meter. 
C. Lunaparken: 80 euro per meter 
D. Autoscooter en grote molens groter of gelijk aan een diameter 15 meter: 60 

euro per meter 
E. Voor de blauwe zone (parking achter zaal ’t Hof): 750,00 euro voor gans het 

terrein evenredig te verdelen onder de exploitanten volgens het aantal 
ingenomen m². 

3. Voor kermis Noorderwijk Statie, Noorderwijk Centrum, Morkhoven Meikermis, 
Morkhoven augustuskermis: 1,00 euro per meter per dag. 

In dit reglement wordt elke begonnen meter aangerekend voor een volledige meter. 
De blauwe zone is een zone voorbehouden voor nieuwe of speciale attracties ter hernieu-
wing van de kermis en voor niet-abonnementhouders. De plaatsen worden toegewezen door 
het schepencollege. 
Artikel 2. 
De belasting is contant eisbaar. Een bedrag gelijk aan de vermoedelijke belasting moet één 
maand voor aanvang van de kermis, tegen aflevering van een ontvangstbewijs, in bewaring 
gegeven worden aan de stadsontvanger of zijn afgevaardigde. 
Het in bewaring gegeven bedrag zal van ambtswege als een verworven contantbelasting 
worden geboekt en ten opzichte van de belastingplichtige met een kwitantie worden beves-
tigd zo uiterlijk de laatste dag van de kermis geen tegenbericht van de belastingplichtige 
toekomt. 
Bij gebrek aan contantbetaling of, ingeval deze niet gelijk is aan de reële belastingschuld, 
berekend op basis van de gegevens waarover het stadsbestuur beschikt, wordt van 
ambtswege overgegaan tot inkohiering, respectievelijk terugbetaling, van het verschil. 
Artikel 3. 
De beëdigde aangestelden van het stadsbestuur zijn gemachtigd om alle inbreuken op 
onderhavige verordening vast te stellen. 
Artikel 4. 
De vestiging en de invordering van de belasting evenals de regeling van de geschillen ter 
zake gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het decreet van 30 mei 2008 betreffende de 
vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen 
en eventuele latere aanvullingen en uitvoeringsbesluiten. 
Bezwaren moeten schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en op 
straffe van verval worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf 
de derde kalenderdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de 
kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de contante inning. 
 
 

009 Proces-verbaal van kasnazicht per 30/9/2008 
MOTIVERING 
Het college van burgemeester en schepenen keurde op 8/12/2008 de kastoestand op 
30/9/2008 goed. 
Juridische grond 



Volgens het artikel 165 van het gemeentedecreet moet de financieel beheerder minstens 1 
maal per kwartaal de thesaurietoestand aan de gemeenteraad rapporteren. 
BESLUIT 
De gemeenteraad neemt kennis van het proces-verbaal van kasnazicht van 30 september 
2008. 
 
 

010 Belastingreglement op ophaling en verwerking van afval 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
De gemeenteraad besliste om te participeren in het DIFTAR-project van het IOK en keurde 
de meest recente voorwaarden van het project goed. 
Op 2/10/2007 keurde de gemeenteraad het belastingreglement op ophaling en verwerking 
van afval goed. De maandelijkse vaste kost voor restafval zoals bepaald in artikel 7 van het 
belastingreglement moet worden aangepast. 
Juridische grond 
- Gemeentedecreet, artikel 42 en 43. 
- De Grondwet, artikel 173. 
- Het decreet van 2/7/1981 over de voorkoming en het beheer van afvalstoffen, artikel 15 

en latere wijzigingen. 
- De wet van 24/12/1996 over de vestiging en de invordering van de provincie- en gemeen-

tebelastingen. 
- Het KB van 12/4/1999 voor de bepaling van de procedure over bezwaarschriften tegen de 

gemeentebelastingen en latere wijzigingen. 
- Het besluit van de Vlaamse Regering van 5/12/2003 over de vaststelling van het Vlaams 

reglement over afvalvoorkoming en -beheer, VLAREA en latere wijzigingen. 
- Het besluit van de Vlaamse regering over de vaststelling van het Uitvoeringsplan Huis-

houdelijke Afvalstoffen en het besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling en het uit-
voeringsplan gescheiden Inzameling Bedrijfsafval van Kleine Ondernemingen. 

- De gemeentelijke politieverordening betreffende het inzamelen van huishoudelijke afval-
stoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen van 29/1/2008. 

- De beslissing van de gemeenteraad van 2/12/2003 over de beheersoverdracht aan de in-
tergemeentelijke vereniging IOK Afvalbeheer voor de activiteiten over afvalbeheer, zoals 
verwoord in artikel 4 van de statuten van IOK Afvalbeheer. 

- De beslissing van de gemeenteraad van 7/9/2004 over de participatie in het DIFTAR-pro-
ject van de opdrachthoudende vereniging IOK Afvalbeheer. 

- De beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 26/3/2007 om vanaf 
1/7/2008 met het DIFTAR-systeem te starten bij de huis-aan-huisinzameling van restafval 
en GFT. 

- Het belastingreglement op ophaling en verwerking van afval van 2/10/2007 en de wijzi-
ging van 4/12/2007. 

Argumentatie 
Het belastingreglement eindigt op 31/12/2008. Er moet een nieuw reglement worden goed-
gekeurd dat begint op 1/1/2009 en eindigt op 31/12/2013. 
We kunnen het huidige belastingreglement behouden, alleen de vaste kost voor restafval 
wordt aangepast. 
Elk gemeentebestuur beslist zelf hoe ze de richtlijnen van het Afvalstoffendecreet toepast. 
De gemeenten stellen hierbij zelf de tarieven vast voor het inzamelen en verwerken van huis-
houdelijke afvalstoffen. 
De gemeente beschikt over verschillende instrumenten om een duurzaam afvalbeleid na te 
streven: preventie, selectieve inzameling, sensibilisatie, communicatie, regelgeving en hand-
having. Nu komt daar via DIFTAR ook het principe “de vervuiler betaalt” bij. 
Bij DIFTAR rekent de gemeente de kost van restafval volledig af aan de burger. Afval dat de 
burger selecteert, wordt geheel of gedeeltelijk aangerekend. Het stadsbestuur kiest voor de 
tarieven die maximaal preventief en scheidingsgedrag teweegbrengen. DIFTAR is dus een 
middel om een doel te bereiken (vermindering afvalberg en principe vervuiler betaalt) en 
geen doel op zich. 



Mensen die inspanningen leveren om afval te voorkomen, moeten worden beloond. 
Voor het berekenen van de inkomsten en het vastleggen van de tarieven wordt met een aan-
tal elementen rekening gehouden. 
- Er wordt een vaste en een variabele kost aangerekend. De verhouding tussen beide kos-

ten moet zodanig zijn dat de burger dit merkt aan zijn factuur als hij zijn hoeveelheid afval 
beperkt. Een hoge vaste kost werkt niet stimulerend. 

- Het principe “de vervuiler betaalt” wordt toegepast. Er wordt gestreefd naar 100 % kosten-
dekking. 

DIFTAR startte half 2008, ons eerste volledig DIFTAR-jaar is 2009. Dit maakte dat we voor 
de eerste helft van het jaar 2008 enkel inkomsten hadden van de verkoop van afvalzakken. 
We hadden bovendien een groot inkomstenverlies omdat de milieubelasting voor de gezin-
nen wegviel. Om dit op te lossen werd een vaste kost van 2,00 euro voor het hele jaar 2008 
aangerekend. Vanaf 2009 moet er niet meer worden gecompenseerd, het restafval wordt 
volledig via het DIFTAR-systeem verwerkt. De vaste kost voor de verwerking van restafval 
kan terug worden verlaagd. 
Een vaste kost van 0,9 euro per maand komt overeen met de kostprijs voor één container en 
de nazorg ervan. 
Het artikel 7 van het belastingreglement op ophaling en verwerking van afval is aangepast. 
De zin in artikel 7 “Dit bedrag bedraagt per aansluitpunt 24 euro per jaar of 2 euro per 
maand, en wordt verrekend op de provisie” is vervangen door “Dit bedrag bedraagt per aan-
sluitpunt 10,80 euro per jaar of 0,90 euro per maand, en wordt verrekend op de provisie. 
BESLUIT 
De gemeenteraad beslist het belastingreglement op het ophalen en verwerken van restafval 
en GFT en met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen via het Diftar-
systeem, vast te stellen als volgt: 
Artikel 1 
Met ingang van 1 januari 2009 en voor een termijn eindigend op 31 december 2013 wordt 
een belasting gevestigd op het ophalen en verwerken van restafval en GFT en met huishou-
delijke afvalstoffen vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen via het DIFTAR-systeem. 
Onder restafval wordt verstaan: 
- alle afvalstoffen die ontstaan door de normale werking van de particuliere huishouding 

en/of afvalstoffen ontstaan door een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit zowel naar 
hoeveelheid als naar samenstelling en die in een daartoe bestemd recipiënt kunnen wor-
den aangeboden met uitzondering van papier en karton, PMD, glas, textiel, KGA (Klein 
Gevaarlijk Afval), GFT, snoeihout, oude metalen, houtafval, herbruikbare goederen en 
andere selectief ingezamelde afvalstoffen. 

Onder GFT wordt verstaan: 
- Groente-, Fruit- en Tuinafval of organisch composteerbaar afval zoals aardappelschillen, 

loof en schillen van vruchten, groente- en fruitresten, doppen van noten, theebladeren en 
theezakjes, koffiedik en papieren koffiefilters, huishoudpapier, snijbloemen en kamerplan-
ten, versnipperd snoeihout, haagscheersel, gazonmaaisel, bladeren, stro, onkruid en res-
ten uit groente- en siertuin en die ontstaan door de normale werking van een particuliere 
huishouding en/of uit een bedrijfsactiviteit die vergelijkbaar is met een huishouden. 

Artikel 2 
De belasting is hoofdelijk verschuldigd door: 
- de referentiepersoon van elk gezin als zodanig ingeschreven in de bevolkingsregisters of 

in het vreemdelingenregister, verder omschreven als “gezin”; 
- de referentiepersoon van elk gezin die op het grondgebied van de gemeente om het even 

welke woning of woongelegenheid in gebruik heeft, hetzij tijdelijk, hetzij als tweede verblijf 
of zich het gebruik ervan voorbehoudt zonder nochtans ingeschreven te zijn in de bevol-
kingsregisters of in het vreemdelingenregister en die geïnitialiseerd zijn als ophaalpunt 
van huisvuil en/of GFT en als dusdanig gekend zijn als afvalproducent gebruik makend 
van container(s) voorzien van een elektronische gegevensdrager, verder omschreven als 
“gezin”; 

- ieder natuurlijk persoon en rechtspersoon die als hoofd- en of bijkomende activiteit op het 
grondgebied van de gemeente een commerciële, industriële, landbouw- of dienstverle-
nende activiteit uitoefent en die geïnitialiseerd zijn als ophaalpunt en per afzonderlijk op-



haalpunt van huisvuil en/of GFT en als dusdanig gekend zijn als afvalproducent gebruik 
makend van container(s) voorzien van een elektronische gegevensdrager, verder om-
schreven als “bedrijf”; 

- elke vereniging, school, gemeenschapshuis, rusthuis, kerkfabriek, openbare en semi-
openbare instelling, …en die geïnitialiseerd zijn als ophaalpunt en per ophaalpunt van 
huisvuil en/of GFT en als dusdanig gekend zijn als afvalproducent gebruik makend van 
container(s) voorzien van een elektronische gegevensdrager. 

Artikel 3 
Een tijdelijke containergebruiker is een inrichter van evenementen en dergelijke aan wie ge-
durende minstens 1 dag en maximum 1 maand één of meerdere containers ter beschikking 
worden gesteld door IOK Afvalbeheer in opdracht van de gemeente voor het inzamelen en 
verwerken van restafval en/of GFT dat op het evenement ontstaat. 
Voor de plaatsing van een tijdelijke container aan de inrichter van een evenement wordt een 
contantbelasting aangerekend voor het leveren en het afhalen van de container(s). Dit be-
drag is samengesteld op basis van het aantal en type container per fractie en wordt samen-
gesteld uit: 
Overzicht plaatsingstarieven voor tijdelijke containers per containertype en fractie 

containertype restafval GFT 
120 liter container 10,00 euro 10,00 euro 
240 liter container 10,00 euro Nvt 
1100 liter container 25,00 euro 25,00 euro 

Bijkomend wordt voor het gebruik van de containers, voor de ophaling en verwerking van de 
ingezamelde hoeveelheden en voor een eventuele herstelling of vervanging een contantbe-
lasting aangerekend door IOK Afvalbeheer in opdracht van de ontvanger aan de inrichter van 
een evenement en dit volgens de tarieven vastgelegd in artikels 8 en 9. 
Artikel 4 
Het restafval en GFT worden aangeboden in respectievelijk grijze en groene container(s) die 
door de gemeente via IOK Afvalbeheer ter beschikking worden gesteld. Deze containers zijn 
eigendom van IOK Afvalbeheer. De container bevat een ingebouwde elektronische gege-
vensdrager waardoor de identiteit van de normale gebruiker is gekend. De containers 
behoren toe aan de fysische locatie (gebouw, infrastructuur of domein) van het aansluitpunt. 
Per aansluitpunt zijn de volgende toekenningsregels voor de containers van toepassing: 
Zowel voor GFT als voor restafval is het maximaal toekenbaar volume voor een gezin en een 
bedrijf 240 liter en mits er wordt voldaan aan de hierna vermelde redenen van afwijking van 
het standaardvolume. 
Voor restafval: 
- het standaard volume voor de container is 120 liter 
- mits afdoende motivering kan hier van afgeweken worden volgens: 

- container van 40 liter voor aansluitpunten met specifieke bewoning: 
- appartement of studio 
-  aanéénsluitende bebouwing 
-  serviceflats 
-  bejaardenwoning 

-  verder dan 150 m afgelegen van de reguliere ophaalronde kan een aansluitpunt be-
schikken over de nodige containers van 40 liter 

- container van 240 liter voor aansluitpunten met een grotere afvalproductie: 
- grote gezinnen (vanaf 7 personen) 
-  bedrijven 
-  erkende onthaalouders 
-  omwille van medische redenen 
-  studentenkamers (vanaf 5 personen) 
-  gemeenschapshuizen en rusthuizen 
-  jeugd-, cultuur-, sport- en andere verenigingen 
-  kerkfabrieken 
-  scholen 
-  openbare en semi-openbare instellingen 
-  verhuring voor evenementen 



- een container van 1.100 liter voor de volgende aansluitpunten: 
-  gemeenschapshuizen en rusthuizen 
-  jeugd-, cultuur-, sport- en andere verenigingen 
-  kerkfabrieken 
-  scholen 
-  openbare en semi-openbare instellingen 
-  verhuring voor evenementen 

Voor GFT: 
- het standaard volume voor de container is 120 liter 

- container van 40 liter voor aansluitpunten met specifieke bewoning: 
-  appartement of studio 
-  aanéénsluitende bebouwing 
-  serviceflats 
-  bejaardenwoning 
-  verder dan 150 m afgelegen van de reguliere ophaalronde kan een aansluitpunt be-

schikken over de nodige containers van 40 liter 
- 2de container van 120 liter voor aansluitpunten met een grotere afvalproductie: 

-  voor gezinnen  
-  bedrijven 
-  studentenkamers (vanaf 7 personen) 
-  gemeenschapshuizen en rusthuizen 
-  jeugd-, cultuur-, sport- en andere verenigingen 
-  kerkfabrieken 
-  scholen 
-  openbare en semi-openbare instellingen 
-  verhuring voor evenementen 

- een container van 1.100 liter voor de volgende aansluitpunten: 
-  gemeenschapshuizen en rusthuizen 
-  jeugd-, cultuur-, sport- en andere verenigingen 
-  kerkfabrieken 
-  scholen 
-  openbare en semi-openbare instellingen 
-  gemeentelijke diensten 
-  verhuring voor evenementen 

Afwijkingen op deze toekenningsregels kunnen enkel worden toegestaan door het college 
van burgemeester en schepenen. 
Artikel 5 
De eerste betalingsuitnodiging voor de vooraf te betalen provisie zal worden opgestuurd door 
IOK Afvalbeheer in opdracht van de ontvanger vanaf de initiatiedatum teneinde vanaf deze 
datum effectief met het aanrekeningsysteem per aansluitpunt te kunnen starten. 
De eerste betalingsuitnodiging bedraagt 50 euro per aansluitpunt. Per container van 1.100 
liter wordt het bedrag van de eerste betalingsuitnodiging verhoogd met 400 euro. 
Artikel 6 
De hierna gedefinieerde contantbelastingen in de artikelen 7, 8, 9, 10 en 11 worden in min-
dering gebracht van de vooraf betaalde provisie op het ogenblik zoals vermeld in deze artike-
len. 
Van zodra het drempelbedrag is overschreden wordt een betalingsuitnodiging verstuurd door 
IOK Afvalbeheer in opdracht van de ontvanger. Het bedrag van deze uitnodiging zal bere-
kend worden voor het geraamde gebruik van het DIFTAR-systeem voor het volgende jaar 
gebaseerd op de historiek van het aansluitpunt van de afgelopen 3 maanden. Indien de his-
toriek korter is dan 3 maanden, dan is het bedrag van de nieuwe betalingsuitnodiging be-
rekend volgens artikel 5. 
Het drempelbedrag bedraagt 5 euro per aansluitpunt. Per container van 1.100 liter wordt het 
drempelbedrag verhoogd met 100 euro. 
Artikel 7 
Een vast belastingbedrag is verschuldigd voor: 
- de terbeschikkingstelling van inzamelrecipiënten voor restafval en met huishoudelijke af-



valstoffen vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen; 
- de gescheiden ophaling aan huis van andere afvalfracties, zoals papier, karton, PMD en 

de verwerking en de recyclage daarvan 
Dit bedrag bedraagt per aansluitpunt 10,80 euro per jaar of 0,90 euro per maand, en wordt 
verrekend op de provisie. 
Evenwel voor de terbeschikkingstelling van een GFT-container van 40 l of 120 l is een bij-
komende belasting ten bedrage van 0,9 euro per maand verschuldigd die eveneens wordt 
verrekend op de provisie. Dit bedrag verhoogt niet indien de belastingplichtige volgens de 
toekenningsregels vermeld in artikel 4 van dit reglement, beschikt over meerdere GFT-
containers van 40 liter of 120 liter. 
Voor de terbeschikkingstelling van een grote container van 1.100 l (zowel beschikbaar voor 
restafval als voor GFT-afval) is hier bovenop een bijkomende belasting ten bedrage van 5,50 
euro per maand verschuldigd die wordt verrekend op de provisie. 
Artikel 8 
Voor de ophaling en verwerking van het aangeboden afval is naast de in voorgaand artikel 
vermelde belasting, een contantbelasting per kilogram gewogen gewicht verschuldigd. 
De contantbelasting per kilogram gewogen gewicht voor de ophaling en verwerking van het 
aangeboden afval wordt in mindering gebracht van de vooraf betaalde provisie op het ogen-
blik dat de kipbeweging van de aangeboden container door de ophaalwagen wordt gere-
gistreerd en is vastgesteld op: 
- 0,317 euro per kilogram aangeboden huisvuil; 
- 0,221 euro per kilogram aangeboden GFT. 
Artikel 9 
Bij vervanging of herstelling van containers en/of elektronische gegevensdrager en/of on-
derdelen die door toedoen van de containergebruiker onbruikbaar zijn geworden, wordt voor 
de vervanging of herstelling volgende contantbelasting aangerekend: 
Overzicht vervangings- en herstellingskosten 
soort interventie 40 liter 120 liter 240 liter 1100 liter 
wiel met wielas nvt 4,39 euro 4,44 euro nvt 
deksel met dekselas 6,39 euro 3,38 euro 4,69 euro nvt 
beugel 4,09 euro nvt nvt nvt 
romp 22,31 euro 20,91 euro 26,16 euro nvt 
slot 35,00 euro 35,00 euro 35,00 euro 35,00 euro 
vervanging elektronische 
gegevensdrager 

7,34 euro 7,34 euro 7,34 euro 7,34 euro 

vervanging container met elektronische 
gegevensdrager 

33,34 euro 28,68 euro 35,30 euro 242,99 euro 

Bovenvermelde contantbelastingen worden in mindering gebracht van de vooraf betaalde 
provisie op het ogenblik van vervanging en/of herstelling. 
Deze contantbelastingen zijn niet verschuldigd wanneer de containerhouder het bewijs levert 
dat het verlies of de beschadiging van de container niet werd veroorzaakt door of het resul-
taat is van enige nalatigheid van zijnentwege. 
Artikel 10 
Bij omruiling van een container op vraag van de containergebruiker, wordt een contantbe-
lasting van 10,00 euro aangerekend. Dit bedrag wordt in mindering gebracht van de vooraf 
betaalde provisie op het ogenblik van de omruiling. 
Bij nieuwe containergebruikers of bij wijziging van de gezinssituatie waardoor andere toeken-
ningsregels van toepassing zijn, zal (zullen), bij wijze van overgangsmaatregel, de contai-
ner(s) op verzoek éénmalig gratis worden omgeruild. 
Artikel 11 
Indien de containergebruiker verzoekt om een slot te plaatsen, dan wordt er per slot eenma-
lig een contantbelasting van 35,00 euro aangerekend. De contantbelasting wordt in minde-
ring gebracht van de provisie op het ogenblik van de plaatsing van het slot. 
Artikel 12 
Bij een afmelding als referentiepersoon naar aanleiding van verhuizing of van een overlijden 
of een gelijkaardige omstandigheid, die schriftelijk moet gebeuren, wordt het DIFTAR-sys-
teem afgesloten en wordt het, na afrekening van de verschuldigde belastingen, nog beschik-



bare bedrag van de voorafbetaalde provisie door IOK Afvalbeheer in opdracht van de ont-
vanger teruggestort op het rekeningnummer van de persoon bepaald in artikel 2. De contai-
ners worden voor verder gebruik geblokkeerd. 
Artikel 13 
De vestiging en invordering van de belastingen en ook de behandeling van geschillen ge-
beuren volgens de modaliteiten vervat in de gelijknamige wet van 24 december 1996, zoals 
aangevuld en gewijzigd door de wet van 15 maart 1999 en latere aanvullingen betreffende 
beslechting van fiscale geschillen en het uitvoeringsbesluit ter zake. 
Artikel 14 
Indien geen bezwaren worden ingediend gedurende het openbaar onderzoek, wordt deze 
verordening als definitief aanzien en overgemaakt aan de hogere overheid. 
Artikel 15 
Een afschrift van dit reglement zal ter kennisgeving worden overgemaakt aan IOK Afvalbe-
heer, OVAM en AMINAL Milieu-inspectie. 
 
Stemmen tegen: Liedts, Vervoort, Geypens en Heylen. 
Onthouden zich bij de stemming: Paulis, Vanhencxthoven en Vermeulen. 
 
 

011 DIFTAR: toelagereglement 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
De gemeenteraad keurde op 2/10/2007 het toelagereglement voor DIFTAR goed. Het toela-
gereglement was gebaseerd op een modelreglement van IOK Afvalbeheer en het vorige 
toelagereglement van de stad Herentals. Het toelagereglement moet aangepast worden zo-
dat er geen misverstanden kunnen ontstaan bij het toepassen van het reglement. Om een 
administratieve vereenvoudiging te kunnen doorvoeren moet het toelagereglement ook 
worden aangepast. 
Juridische grond 
- De nieuwe gemeentewet. 
- Het gemeentedecreet, artikel 42. 
- De beslissing van de gemeenteraad van 2/10/2007, DIFTAR: toelagereglement. 
Argumentatie 
Het was de bedoeling om het vorige toelagereglement over te nemen en om te vormen naar 
een reglement dat toepasbaar is op het DIFTAR-systeem. Artikel 1.3 moet dan ook zo 
gelezen worden dat er één toelage per gezinshoofd wordt toegewezen. Het reglement zal 
moeten worden aangepast zodat er hierover geen misverstand kan ontstaan en met de 
bedoeling slechts een toelage uit te betalen aan het gezinshoofd. 
Mensen die lijden aan incontinentie/stoma zullen hiervan uitzonderlijk herstellen. Hen elk jaar 
opnieuw op pad sturen voor een nieuw attest getuigt niet van klantvriendelijkheid. Zij 
begrijpen niet dat voor een medische toestand die bij hen onomkeerbaar is, telkens opnieuw 
dit bewijs moet worden geleverd. Om hieraan tegemoet te komen kan in het subsidie-
reglement worden opgenomen dat de toelage die om medische redenen verleend wordt, 
uitgekeerd wordt na voorleggen van een attest van een arts of ziekenfonds dat de 
onomkeerbaarheid van de toestand staaft. Dit attest moet maar één keer worden ingediend. 
Wanneer de onomkeerbaarheid van de toestand niet kan worden gestaafd, moet de 
aanvrager jaarlijks een attest van het ziekenfonds of arts voorleggen. 
Artikel 1.3 wordt ook aangepast aan de nieuwe omschrijvingen van het statuut van 
rechthebbende op de verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige 
verzorging. 
BESLUIT 
De gemeenteraad beslist het  toelagereglement voor het Diftar-project, zoals goedgekeurd 
door de gemeenteraad in zitting van 2 oktober 2007, in te trekken en te vervangen als volgt: 
Artikel 1 
Er wordt een gemeentelijke toelage verleend in de vorm van: 
1. Het jaarlijks toekennen van een premie van 75 euro aan personen ingeschreven in de 

gemeente, die lijden aan incontinentie en voldoen aan één van volgende voorwaarden: 



- Hij/zij voldoet aan de medische voorwaarden met een score 3 of 4, voor het criterium 
Incontinentie, van het  afhankelijkheidsrooster vastgelegd in het Koninklijk Besluit van 2 
juni 1998 tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor 
geneeskundige verzorging voor het incontinentiemateriaal. De toelage wordt toege-
kend op voorlegging van een attest van het ziekenfonds of van een geneesheer. 

- Hij/zij ontvangt, voor de aankoop van incontinentiemateriaal, een tegemoetkoming van 
het Vlaams Agentschap voor personen met een handicap. (Voorheen Vlaams Fonds 
voor Sociale Integratie van Personen met een handicap, genoemd). De toelage wordt 
toegekend op voorlegging van de beslissing, van het Vlaams Agentschap voor 
personen met een handicap, tot betaling van incontinentiemateriaal. 

2. Het jaarlijks toekennen van een premie van 5 euro aan personen ingeschreven in de 
gemeente met een medische reden (vb. nierdialyse thuis, stomapatiënten, een 
huidziekte met blaarvorming en loslating opperhuid,…) andere dan bedoeld in artikel 
1.1, dat extra afval veroorzaakt na voorlegging van een attest van het ziekenfonds of 
van een medisch getuigschrift waarin bevestigd wordt dat betrokkene extra 
verzorgingsmateriaal gebruikt. 

3. Het jaarlijks toekennen van een premie van 10 euro aan de referentiepersoon van het 
gezin, voor personen, die deel uitmaken van het gezin, ingeschreven zijn in de 
gemeente en die op 1 januari van het betreffende dienstjaar: 

a) Via het RIZIV genieten van de verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invalidi-
teitsverzekering en tot een van de volgende categorieën behoren: 
- WIGW (weduwnaars en weduwen, invaliden, gepensioneerden en wezen) en de 

leden van overheidspersoneel die sinds een jaar in disponibiliteit zijn gesteld 
wegens ziekte of gebrekkigheid. 

- Rechthebbenden op maatschappelijke integratie (leefloon) en personen die steun 
ontvangen van een OCMW die geheel of gedeeltelijk ten laste wordt genomen door 
de federale staat 

- Rechthebbenden op het gewaarborgd inkomen voor bejaarden of het recht op 
rentebijslag behouden of rechthebbenden op de inkomensgarantie voor ouderen 

- Gerechtigden aan wie een tegemoetkoming voor personen met een handicap wordt 
verleend. 

- Kinderen met een handicap 
- Gerechtigden die ten minste 50 jaar zijn en sedert ten minste één jaar de hoeda-

nigheid van volledig werkloze hebben als bedoeld in de werkloosheidsreglemen-
tering. 

- Rechthebbende op het OMNIO-statuut. 
b) Rechthebbenden op verhoogde tussenkomst in het kader van de gezondheidszorgen 

en gekend bij de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden (HVKZ). 
c) Rechthebbenden op verhoogde tegemoetkoming in het kader van de gezondheidszorg 

en gekend bij de Dienst Overzeese Sociale Zekerheid. (DOSZ) 
4. Het maximaal driemaal toekennen van een premie van 15 euro per jaar aan ieder 

gezin ingeschreven in de gemeente voor elk kind jonger dan 3 jaar in het jaar waarin 
de toelage wordt toegekend. 

5. Het jaarlijks toekennen van een premie van 10 euro aan verenigingen gelegen in de 
gemeente en die een eigen lokaal hebben binnen de gemeente en ingestapt zijn in het 
DIFTAR-systeem. 

Artikel 2 
De toelage bedoeld in artikel 1.1°, 2°, 3° en 4° zal aan de referentiepersoon toegekend 
worden als uit de bevolkingsgegevens blijkt dat het gezin in het subsidiejaar in de gemeente 
woont en aan de gestelde voorwaarden voldoet. 
De toelage bedoeld in artikel 1.1° en  2° zal  toegekend worden op voorwaarde dat hij/zij het 
gevraagde attest voorlegt. Het attest hoeft slechts éénmalig en niet jaarlijks worden 
voorgelegd als een geneesheer of ziekenfonds op het attest verklaart dat de aandoening 
onomkeerbaar is. 
Indien het een minderjarige persoon betreft zal de toelage toegekend worden aan de 
referentiepersoon van het gezin waarvan hij/zij deel van uitmaakt. 
Artikel 3 



Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2009 en voor een termijn eindigend op 31 december 
2013. 
 
Artikel 4 
Deze beslissing zal ter kennis worden gebracht van de gouverneur via de overzichtslijst 
zoals bedoeld in art 252 van het gemeentedecreet betreffende het algemeen administratief 
toezicht op de gemeenten. 
 
Stemmen tegen: Liedts, Paulis, Vanhencxthoven, Vervoort, Vermeulen, Geypens en Heylen. 
 
 

012 Aankoop woningen Markgravenstraat 87-89 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
De woningen langs de Markgravenstraat 87 en 89 worden te koop aangeboden. Het betreft 
hier de percelen sectie E nrs. 397/z2 en c3 met een oppervlakte van 535 m² en nrs. 397/b3 
en a3 met een oppervlakte van 525 m². 
Door het verwerven van deze 2 woningen kan een rechtstreekse verbinding gemaakt worden 
tussen de Vossenberg en de geplande kunstencampus. 
Financiële gevolgen 
Artikelnummer Omschrijving aankoop Bedrag 

inclusief 
btw  

Beschikbaar 
krediet  

Bestelbon 

930 711 60 Aankoop woningen 
Markgravenstraat 87 en 89 

270.000,00 145.000,00 2008004547 

Visum ontvanger 
In uitvoering van art. 94 en 160 §2 van het gemeentedecreet verleende de stadsontvanger 
op 4/12/2008 zijn visum aan dit voorstel. 
Argumentatie 
Door de Ontvanger van de Registratie werd de waarde van beide woningen samen geschat 
op 256.569 euro – de aangelegenheidswaarde bedraagt 307.882 euro. Op 10/10/2008 werd 
hierover onderhandeld. De eigenaars zijn bereid beide woningen aan de stad te verkopen 
voor een totaal bedrag van 270.000 euro – zij dienden hiervoor een éénzijdige verkoop-
belofte in. 
Het schepencollege besliste op 20/10/2008 notariskantoor Bieke Heyns en Bart Van Thielen 
te Noorderwijk aan te stellen als notaris om de akte van aankoop te verlijden 
BESLUIT 
De gemeenteraad verleent eenparig goedkeuring aan de aankoop voor openbaar nut voor 
de realisatie van een verbinding tussen het sportcomplex “De Vossenberg” en de toekom-
stige kunstencampus van de woningen in de Markgravenstraat 87-89, percelen sectie E nrs. 
397/a3b3 en 397/z2c3 met een respectievelijke oppervlakte van 535 m² en 525 m² voor een 
totaal bedrag van 270.000 euro. 
De ontwerpakte van aankoop, opgemaakt door notaris Bieke Heyns van bvba “Bieke Heyns 
en Bart Van Thielen”, wordt goedgekeurd. 
De heer J. Peeters, burgemeester en de heer ir. F. Van Dyck, stadssecretaris, of hun regel-
matige vervangers worden gelast met de ondertekening van de akte van aankoop. 
De heer Hypotheekbewaarder wordt ontslagen van de verplichting ambtshalve inschrijving te 
nemen bij de overschrijving van de akte van verkoop.  
 
 

013 Verkaveling Witbos-Hoogton van de familie Smets-Lievens: verkoop distributienetten 
gas en elektriciteit 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
Bij besluit van 20/9/2004 verleende het college van burgemeester en schepenen voorwaar-
delijke vergunning aan de heer Paul Verhaert voor de familie Smets-Lievens tot het verkave-
len van gronden te Herentals-Noorderwijk, Hoogton, gekadastreerd sectie C nummer 126/D, 



104/L2/deel, 105/C en 127/K. Eén der opgelegde voorwaarden betreft de uitbreiding van de 
distributienetten voor lagedrukgasnet en elektriciteit volgens prijsofferte van Iveka – dossier-
nummer 129563. Deze distributienetten moeten aan Iveka verkocht worden. 
Juridische grond 
- Nieuwe gemeentewet, artikel 117 
- Gemeentedecreet, artikels 248-260 
- Decreet van 18/5/1999, houdende organisatie van de ruimtelijke ordening, artikel 105 § 1 

en 2. 
Argumentatie 
De verkavelingsakte werd verleden voor notaris Van Hemeldonck te Olen op 16/12/2005. 
De stad Herentals sloot op 7/2/2005 een overeenkomst af met Iveka voor de overdracht en 
verkoop van de installaties voor elektriciteits- en gasdistributie in privé-verkavelingen en 
groepswoningbouw. Vermits de verkaveling langs de bestaande straat Witbos en Hoogton 
gelegen is werden de distributienetten aangelegd binnen de rooilijn. 
Het lagedrukgasnet en elektriciteitsnet in verkaveling Witbos/Hoogton wordt aan Iveka 
verkocht. 
Iverka stortte daarvoor reeds het bedrag van 4.947 euro. Enkel de akte van verkoop dient 
nog te worden verleden. 
BESLUIT 
De gemeenteraad keurt eenparig de onderhandse verkoop goed van de distributienetten 
voor lagedrukgas en elektriciteit door de stad Herentals aan Iveka m.b.t. de verkaveling 
V2004/001 van 20 september 2004 gelegen te Herentals-Noorderwijk, Hoogton, sectie C 
nummer 126/D, 104/L2/deel, 105/C en 127/K. 
De stad zal de installaties verkopen tegen de prijs van 4.947 euro, dit bedrag werd reeds 
gestort door Iveka. 
De ontwerpakte, zoals opgemaakt door de heer burgemeester J. Peeters, wordt goedge-
keurd. 
Alle kosten voortvloeiend uit deze verkoop zijn ten laste van de stad Herentals. 
De heer Jan Peeters, burgemeester en de heer ir. F. Van Dyck, stadssecretaris, of hun 
regelmatige vervanger, worden gelast met de ondertekening van de akte van verkoop. 
De heer Hypotheekbewaarder wordt ontslagen van de verplichting ambtshalve inschrijving te 
nemen bij de overschrijving van deze akte. 
 
 

014 Verkeersbordendatabank: overeenkomst samenwerking tussen het Vlaams Gewest en 
de gemeente Herentals 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
De Vlaamse Overheid, afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid is gestart met het 
project “Verkeersbordendatabank”. Dit project kan echter enkel slagen als de gemeente-
besturen zich engageren om de databank effectief in de werkprocessen in te schakelen, 
zodat hij voordurend geactualiseerd blijft. Hiervoor moet er een overeenkomst over 
samenwerking tussen het Vlaams Gewest en de stad Herentals worden ondertekend. 
Het college heeft op 1/12/2008 de “Verkeersbordendatabank - overeenkomst over samen-
werking tussen het Vlaams Gewest en de stad Herentals” goedgekeurd onder voorbehoud 
van goedkeuring door de gemeenteraad. 
Argumentatie 
Alle gemeentebesturen in Vlaanderen krijgen gratis toegang tot de verkeersbordendatabank. 
Optioneel kunnen er uitbreidingen bovenop het basispakket worden aangekocht. Door heel 
Vlaanderen toert momenteel een auto met speciale camera op zijn dak, deze fotografeert 
alle wegen en vooral alle verkeersborden langs die wegen. Met de miljoenen foto’s van de 
camerawagen maken ze een gedetailleerde online verkeersbordendatabank van heel Vlaan-
deren. Elk verkeersbord moet erin. Zo’n databank biedt tal van mogelijkheden voor inwoners 
en gemeentebesturen. De gegevens in de databank worden doorgeseind naar de navigatie-
systemen, die zullen hierdoor betere routes kunnen voorstellen. De verkeerstechnische 
diensten en andere diensten van de gemeente hebben door de verkeersbordendatabank een 
perfect overzicht van alle borden op het grondgebied, wat de planning en het onderhoud veel 



makkelijker maakt. Als de databank online is, moet de gemeente hem up-to-date houden.  
Dat kan het makkelijkst als de verkeerstechnische dienst hem als een planning- en werk-
instrument gebruikt. 
BESLUIT 
De gemeenteraad geeft goedkeuring aan de “Verkeersbordendatabank - overeenkomst over 
samenwerking tussen het Vlaams Gewest en de stad Herentals” en gaat akkoord met de 
volgende voorwaarden: 
VERKEERSBORDENDATABANK: 
Overeenkomst over samenwerking tussen het Vlaams Gewest en de gemeente Herentals 
Verklarende woordenlijst 
- Verkeersbordendatabank: de webtoepassing die toelaat alle geïnventariseerde verticale 

verkeerssignalisatie op alle Vlaamse wegen te bekijken en te bevragen en de verkeers-
sgnalisatie op het grondgebied van de gemeente toe te voegen, te verwijderen of te 
wijzigen. 

- Verticale verkeerssignalisatie: alle verkeersborden en verkeerslichten. 
- Mobile mapping: techniek waarbij beelden genomen vanuit een rijdend voertuig digitaal 

verwerkt worden, wat opname van de verticale signalisatie in een databank mogelijk 
maakt. 

1. Het Vlaams Gewest: 
vertegenwoordigd door de Vlaamse regering, voor wie optreedt de minister bevoegd voor 
mobiliteit, hierna “het Vlaams Gewest” genoemd. 
4. De gemeente Herentals: 

handelend in uitvoering van de beslissing van de gemeenteraad van 23 december 2008, 
vertegenwoordigd door de gemeenteraad, waarvoor optreedt de heer Jan Peeters, 
burgemeester en de heer Frans Van Dyck, secretaris, hierna “de gemeente” genoemd 

komen overeen wat volgt: 
Artikel 1 – Doel van de overeenkomst 
Deze samenwerkingsovereenkomst beoogt een nauwe samenwerking tussen de partijen in 
het kader van het actueel houden van de gegevens in de Verkeersbordendatabank. 
Artikel 2 – Basisinventaris 
Vlaams Gewest 
Het Vlaams Gewest staat in voor de basisinventarisatie van alle verticale verkeerssignalisa-
tie, verkeerslichten inbegrepen, op niet-gewestwegen op het grondgebied van de gemeente. 
Dit houdt in dat het type, de afmetingen, de richting, de x,y-coördinaat, de straat en gemeen-
te en de datum van opname van de verticale signalisatie door het Vlaams Gewest opgeme-
ten wordt. Deze gegevens zullen in de Verkeersbordendatabank worden opgenomen. 
Het Vlaams Gewest maakt duidelijke afspraken met de gemeente voor wat betreft begin, 
einde en verloop van de inventarisatie. Hierbij zal het projectplan van de aannemer die de 
inventarisatie uitvoert als basis voor het overleg dienen. 
Het Vlaams Gewest verbindt zich ertoe de mobile mapping-beelden die genomen en gebruikt 
worden voor de basisinventarisatie ter beschikking van de gemeente te stellen via het 
Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV). 
Gemeente 
De gemeente verbindt zich ertoe om vanaf de start van de inventarisatie van de verticale 
signalisatie op haar grondgebied elke wijziging die ze aan de reële situatie aanbrengt bij te 
houden en in de door het Vlaams Gewest ter beschikking gestelde toepassing in te voeren. 
De gemeente controleert de gegevens van de basisinventarisatie. 
Artikel 3 – Verkeersbordendatabank 
Vlaams Gewest 
Het Vlaams Gewest verbindt zich ertoe de webtoepassing aan de gemeente ter beschikking 
te stellen die het mogelijk maakt om enerzijds alle geïnventariseerde verticale verkeers-
signalisatie op alle Vlaamse wegen te bekijken en te bevragen en anderzijds de verkeers-
signalisatie op het grondgebied van de gemeente toe te voegen, te verwijderen of te 
wijzigen. 
Gemeente 
De gemeente engageert zich ertoe van zodra de Verkeersbordendatabank ter beschikking is 
deze, telkens er een wijziging op het terrein gebeurt, te actualiseren zodat de gegevens in de 



Verkeersbordendatabank overeenstemmen met de reële situatie. 
De gemeente voert de verticale signalisatie, opgenomen in nieuwe aanvullende reglementen 
op de politie over het wegverkeer met betrekking tot wegen onder haar beheer, via de 
webtoepassing in, overeenkomstig het decreet betreffende de aanvullende reglementen op 
het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens van 7 mei 2008. 
Artikel 4 – Uitbreiding basisinventaris 
Het Vlaams Gewest biedt de gemeente de mogelijkheid om de basisinventaris uit te breiden 
met bijkomende attributen.  
Het gaat hierbij om: 
- het type ophanging van de opstellingen 
- de vrije hoogte van de opstellingen 
- het nummer van de paal van verkeerslichten 
- de ophanghoogte van de borden 
- het type fabricage van de borden 
- het beeldvlak van de borden 
- de datum van fabricage van de borden 
- de fabrikant van de borden 
- karakteristieken van de steunen 
- foto’s van de richtingssignalisatie 
De kostprijs hiervan is 19.991,00 € en wordt betaald door de gemeente. 
Artikel 5 – Aanspreekpunt 
Het unieke aanspreekpunt voor het Vlaams Gewest is verkeersborden@mow.vlaanderen.be 
Het unieke aanspreekpunt voor de gemeente is de dienst mobiliteit. 
Artikel 6 – Gebruiksrechten en eigendomsrechten 
De data in de Verkeersbordendatabank die het resultaat zijn van de basisinventarisatie 
blijven eigendom van het Vlaams Gewest. 
De gemeente kan te allen tijde gegevens bekijken via de webtoepassing. Ze kan eveneens 
steeds gegevens over wegen in haar beheer aanpassen, toevoegen of verwijderen en 
exporteren uit de databank. 
Artikel 7 – Inwerkingtreding, duur en beëindiging van de overeenkomst 
De overeenkomst treedt in werking van zodra beide partijen de overeenkomst hebben 
ondertekend en wordt aangegaan voor onbepaalde duur. 
De overeenkomst kan door één van de partijen opgezegd worden door middel van een 
aangetekend schrijven, mits inachtneming van een opzegtermijn van 6 maanden, ingaand op 
de datum van afgifte. 
Artikel 8 – Aansprakelijkheid 
Geen van de partijen kan verantwoordelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit de 
toepassing van deze overeenkomst. 
 
Onthoudt zich bij de stemming: Paulis. 
 
 

015 Stedelijke openbare bibliotheek: aanpassing formulering dienstreglement 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
De laatste wijziging aan het dienstreglement van de bibliotheek werd goedgekeurd door de 
gemeenteraad van 2/12/1997. 
De oorspronkelijke formulering en de meeste teksten dateren echter bijna alle van bij de 
oprichting van de Stedelijke Openbare Bibliotheek in 1973 ; alle latere aanpassingen waren 
van inhoudelijke aard. 
Het taalgebruik in deze versie is dan ook helemaal verouderd en schept soms 
onduidelijkheid of misverstanden. 
De nieuwe beheerscommissie van de bibliotheek besliste om, ter voorbereiding van de 
opstelling van een onthaalbrochure voor nieuwe leners, het dienstreglement grondig te 
herschrijven. 
De commissie vergaderde over het ontwerp op 27/2/2008 en bracht er een gunstig advies 
over uit. 



Het schepencollege keurde het ontwerp goed op 27/5/2008. 
Argumentatie 
Het dienstreglement van de bibliotheek moet regelmatig geactualiseerd worden. Inhoudelijk 
gebeurde dat in het verleden meermaals; aan de oorspronkelijke vorm en formuleringen 
werd nooit geraakt. 
Indien het plan opgevat wordt om een onthaalbrochure voor nieuwe leners te maken, maakt 
het dienstreglement hiervan een belangrijk deel uit. 
Het is dan ook noodzakelijk dat de gebruikte teksten en formuleringen duidelijk zijn en 
aangepast aan het hedendaags taalgebruik. 
BESLUIT 
De gemeenteraad keurt eenparig het dienstreglement van de Stedelijke Openbare 
Bibliotheek goed als volgt: 
BIBLIOTHEEKREGLEMENT 
De Stedelijke Openbare Bibliotheek van Herentals is een democratische instelling waar 
iedereen terecht kan met zijn vragen over kennis, cultuur, informatie en ontspanning. Haar 
collecties, haar dienstverlening en activiteiten worden aangeboden in een geest van 
objectiviteit en vrij van levensbeschouwelijke, politieke en commerciële invloeden. 
Lidmaatschap 
Het gebruik van de openbare bibliotheek is volledig vrij voor iedereen. Elke bezoeker kan 
voor informatie en begeleiding steeds een beroep doen op het personeel. 
Om materialen te lenen of gebruik te maken van internet of databanken moet je je laten 
inschrijven. Op voorlegging van je identiteitsbewijs ontvang je gratis een bibliotheekkaart. 
Kinderen jonger dan 12 jaar hebben de toestemming van de ouders nodig. De bibliotheek 
verplicht zich ertoe de bestaande wetgeving inzake privacy te respecteren. 
Verlies of diefstal van de bibliotheekkaart moet je zo snel mogelijk bij de bibliotheek melden. 
Tot deze melding blijf je verantwoordelijk voor de met je bibliotheekkaart geleende 
materialen. Tegen betaling kan je een nieuwe bibliotheekkaart krijgen.  
Een adreswijziging geef je zo vlug mogelijk  door. 
Aan personen zonder geldige verblijfplaats in België wordt een waarborgsom gevraagd 
indien zij materialen willen uitlenen. De waarborgsom zal terugbetaald worden wanneer ze 
hun bibliotheekkaart inleveren.Voor het louter gebruik maken van internet of databanken 
hoeven zij geen waarborgsom te betalen. 
Door zich in te schrijven verklaart de lener zich akkoord met het reglement. Bij de inschrijving 
ontvangt de lener een folder met de voornaamste aandachtspunten. De volledige tekst van 
het reglement wordt uitgehangen aan de ingang van de bibliotheek, kan bekomen worden op 
aanvraag en vind je op de website van de bibliotheek. 
Door het betreden van de bibliotheek en gebruik te maken van bibliotheekdiensten, verklaart 
ook de toevallige gebruiker zich akkoord met de bepalingen van dit reglement. 
De bibliotheekkaart kan geblokkeerd worden als de gebruiker zich niet aan het reglement 
houdt. 
Uitlenen 
Om uit te lenen dient de gebruiker zijn bibliotheekkaart voor te leggen. Zonder deze 
bibliotheekkaart is uitlenen niet mogelijk.  
Bij het uitlenen ontvang je een uitleenbon met vermelding van alle geleende materialen in je 
bezit en de uiterste datum van teruggave. Controleer deze uitleenbon voor je de bibliotheek 
verlaat. 
De lener van audiovisuele materialen verbindt zich er toe deze niet te kopiëren, niet te 
gebruiken in publieke plaatsen of voor commerciële doeleinden. 
Inleveren 
Materialen moeten ingeleverd worden op de locatie waar ze ontleend werden. In geen geval 
mogen de materialen in de brievenbus van de bibliotheek gedeponeerd worden. 
Verlengen 
De uitleentermijn van alle materialen, behalve dvd’s en daisyroms, kan maximaal 2 maal 
worden verlengd  (met een maximum van 84 dagen) en gebeurt slechts op uitdrukkelijk 
verzoek van de lener. Dvd’s en daisyroms kunnen slechts 1 maal verlengd worden. 
Verlengen kan via internet (thuis of in de bibliotheek), telefonisch (tijdens de openingsuren) 
of aan de balie. Bij audiovisuele materialen is daarbij opnieuw leengeld verschuldigd. 



Verlenging is echter alleen mogelijk als de materialen intussen niet door een andere lener 
werden gereserveerd. 
De bibliothecaris heeft het recht afwijkende uitleenvoorwaarden te hanteren. 
Reserveren 
Uitgeleende materialen kan je reserveren. Zodra een gereserveerd materiaal beschikbaar is, 
wordt de lener op de hoogte gebracht. De kosten worden aangerekend bij een volgend 
bibliotheekbezoek. Het gereserveerde object wordt tot 8 dagen na het verzenden van het 
verwittigingsbericht opzij gezet. 
Materialen die de Openbare Bibliotheek niet bezit, kunnen op verzoek van de gebruiker 
worden aangevraagd in een andere bibliotheek. De kosten hiervan vallen ten laste van de 
gebruiker. Deze interbibliothecaire leendienst (IBL) geldt niet voor strips, naslagwerken, 
recente boeken en audiovisuele materialen. 
De gebruiker kan zelf voorstellen doen voor de aankoop van nieuwe materialen. Hiermee 
wordt rekening gehouden voor zover ze in het aankoopbeleid van de bibliotheek passen. 
Overschrijden van de uitleentermijn 
Wie geleende  materialen langer houdt dan de vastgestelde uitleentermijn, betaalt een boete 
per object. 
Na het verstrijken van de uitleenperiode wordt een herinneringsbrief gestuurd. Zonodig 
worden nog een 2e , 3e en 4e brief gestuurd. De verzendingskosten zijn voor rekening van de 
lener. Na het versturen van de 4e brief wordt de bibliotheekkaart onmiddellijk geblokkeerd tot 
de materialen worden ingeleverd en de betaling van het verschuldigde bedrag is gebeurd. 
Wanneer geleende materialen niet worden terugbezorgd, kan de bibliotheek een beroep 
doen op andere wettelijke middelen voor het terugvorderen van de geleende materialen. Alle 
daaruit vloeiende kosten komen voor rekening van de lener. 
Aan de lener die herhaaldelijk het ontleende te laat inlevert, kan een beperking van het 
aantal ontleningen worden opgelegd.  
Verlies, beschadiging, diefstal 
De lener is verantwoordelijk voor het op eigen naam ontleende materiaal. Daarom is het 
uitermate belangrijk het materiaal goed na te kijken voor je het ontleent. 
Mogelijke beschadigingen moet je laten vaststellen voor het ontlenen; zo niet kan je bij 
inlevering aansprakelijk worden gesteld. 
Bij verlies, beschadiging of diefstal ben je verplicht een vergoeding te betalen. In geval van 
beschadiging blijft de bibliotheek ook na vergoeding eigenaar van het materiaal. Indien het 
object verschillende onderdelen bevat of bij objecten waarvan de onderdelen niet afzonderlijk 
te verkrijgen zijn, is de lener bij beschadiging van één of meer delen de waarde van het hele 
object verschuldigd. Voor materialen die niet meer verkrijgbaar zijn, wordt de vergoeding 
door de bibliothecaris bepaald. 
 Als je het materiaal binnen 1 jaar na aangifte terugvindt, krijg je de betaalde som (exclusief 
boeten en portkosten) terug. De lener kan ook zelf zorgen voor een nieuw identiek 
vervangexemplaar, dat binnen een maand na vaststelling aan de bibliotheek geleverd moet 
worden. Vervolgens dient de lener slechts de verwerkingskosten te betalen. 
De bibliotheek aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan apparatuur van de lener 
die het (vermeende) gevolg is van het gebruik van bibliotheekmaterialen. 
En tot slot… 
- Elke bezoeker respecteert de rustige sfeer in de bibliotheek. 
- In de bibliotheek wordt niet gegeten. Drinken is niet toegestaan aan de pc’s. 
- Dieren, uitgezonderd assistentiehonden, en hinderende voorwerpen mogen in de 

bibliotheek niet worden binnengebracht. Het gebruik van skateboards, rolschaatsen en 
steppen is verboden in het bibliotheekgebouw. 

- De lener heeft toegang tot de bibliotheek tot een kwartier voor sluitingstijd. 
- De bibliotheekmedewerkers hebben het recht om bepaalde materialen, wegens hun 

expliciete inhoud, te weigeren aan minderjarigen. 
- In geval van diefstal wordt steeds aangifte gedaan bij de politie. 
- Personen die dit reglement niet naleven of die de goede gang van zaken verstoren, 

kunnen tijdelijk uitgesloten worden van toegang tot en gebruik van de bibliotheek door de 
bibliothecaris of zijn plaatsvervanger. Een definitieve uitsluiting gebeurt door het 
schepencollege, op voorstel van de bibliothecaris, na advies van de beheerscommissie. 



Bij een definitieve schorsing wordt de lener schriftelijk op de hoogte gebracht. 
- Uitzonderingen op de bepalingen van dit reglement kunnen alleen door de bibliothecaris 

of tijdens zijn afwezigheid, door zijn plaatsvervanger worden toegestaan. Bij niet 
voorziene gevallen of toestanden zal de bibliothecaris of zijn plaatsvervanger een gepaste 
beslissing treffen. 

 
 
Schepen Van Olmen verlaat de zitting. 
 
 

016 Projectvereniging “Kempens Karakter”: vervanging lid raad van bestuur 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
De gemeenteraad keurde op 4/12/2007 de statuten van de projectvereniging “Kempens 
Karakter” goed.  
Op 29/1/2008 duidde de gemeenteraad een stemgerechtigd lid en een afgevaardigde met 
raadgevende stem aan om te zetelen in de raad van bestuur. 
De afgevaardigde met raadgevende stem, de heer Kris Peeters, heeft ontslag genomen als 
gemeenteraadslid. Hij moet vervangen worden in de raad van bestuur. 
Juridische grond 
Statuten van de projectvereniging “Kempens Karakter”. 
Argumentatie 
De statuten van de projectvereniging “Kempens Karakter” bepalen dat twee gemeente-
raadsleden worden aangeduid om te zetelen in de raad van bestuur; één stemgerechtigd lid 
en één afgevaardigde met raadgevende stem. 
De afgevaardigde met raadgevende stem is een gemeenteraadslid, verkozen op een lijst 
waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het schepencollege of aangesteld is als 
voorzitter van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. 
De gemeenteraad duidde op 29/1/2008 Kris Peeters aan als afgevaardigde met 
raadgevende stem. Kris Peeters heeft echter ontslag genomen als gemeenteraadslid. Hij 
moet vervangen worden in de raad van bestuur van de projectvereniging. 
De gemeenteraad stemt geheim over de aanduiding van het lid met raadgevende stem. 
De stembus bevat 25 stembrieven, gelijk aan het aantal stemmers. De stemopneming geeft 
volgend resultaat: 
- Van den Eynden Hans krijgt  20 stemmen 
- Geypens Marleen krijgt      5 stemmen 
Hans Van den Eynden heeft de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen 
verkregen. 
BESLUIT 
De gemeenteraad beslist 
- de heer Hans Van den Eynden, gemeenteraadslid, die woont te 2200 Herentals, Acacia-

laan 25, 
voor te dragen als afgevaardigde met raadgevende stem in de raad van bestuur van de 
projectvereniging “Kempens Karakter”. 
 
 
Schepen Van Olmen neemt opnieuw deel aan de zitting. 
 
 

017 Aanvaarding schenking Jean-Paul Houtmeyers 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
Op 26/2/2008 biedt de heer Jean-Paul Houtmeyers het schilderij ‘Moeder Begijn’, dat zijn 
eigendom is, aan de stad Herentals aan. Het schilderij stelt zijn overgroottante (Maria 
Josephina Van Heertum, Poppel 1865 – Herentals 1961) voor en werd gekonterfeit door 
meester-schilder Achille Van Sassenbrouck (Brugge 1886 – Gent 1979). 
De twee voorwaarden die de heer Houtmeyers aan zijn schenking verbindt, zijn dat de stad 



het werk in goede staat dient te bewaren en dat het moet geëxposeerd worden in het 
Begijnhofmuseum, het museum van het stadsarchief of in een andere stedelijke plaats. 
Op 2/6/2008 besloot het schepencollege de aanvaarding voor te leggen aan de gemeente-
raad. 
Adviezen 
Stadsarchivaris: 
De stadsarchivaris adviseert om deze schenking te aanvaarden. De geschatte waarde van 
het schilderij is 200 euro. 
JUR:  
Het gaat om een schenking van een roerend goed, dat bij handgift geschonken wordt. 
Daarvoor is een ondubbelzinnige wilsuiting tot schenken noodzakelijk. Het aanvaarden van 
een schenking is een bevoegdheid van de gemeenteraad. 
Juridische grond 
Artikel 43 van het Gemeentedecreet 
Argumentatie 
Redenen om het aanbod te aanvaarden: 
Het schilderij is van cultuurhistorisch belang voor Herentals. 
Het portret door A. Sassenbrouck is van hoog artistiek niveau, heeft een rijke inhoud en geeft 
blijk van een groot technisch kunnen en grote vormvolmaaktheid. 
Het schilderij is een aanzienlijke verrijking voor het artistieke patrimonium van de stad. 
BESLUIT 
De gemeenteraad beslist eenparig de schenking van het schilderij ‘Moeder Begijn’, te 
aanvaarden onder de voorwaarden van de schenker: het werk wordt bewaard in goede staat 
en zal geëxposeerd worden in het Begijnhofmuseum, het museum van het stadsarchief of in 
een andere stedelijke plaats. 
 
 

018 Goedkeuring dading over de stabiliteit bij verbouwing voormalig gemeentehuis 
Noorderwijk 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
Het college heeft op 24/7/2006 de werken voor de verbouwing van het voormalige gemeen-
tehuis in Noorderwijk gegund aan aannemer Noordbouw nv. De werken zijn gestart op 
7/8/2006. 
Tijdens het uitvoeren van de opdracht begon aannemer Noordbouw te twijfelen aan de 
algemene stabiliteit van de constructie bij de verbouwing. De stabiliteit werd berekend door 
de heer Peter Van Minnebruggen, ingenieur-architect, die een onderaannemer is van de 
architect van het project, Ontwerpatelier Bert Gebruers-Peter Jannes bvba (OA). Aannemer 
Noordbouw heeft de stabiliteit van het gebouw formeel in vraag gesteld in een fax van 
13/8/2007, het werfverslag van 16/8/2007 en een brief van 24/8/2007. Omdat OA het 
probleem over de stabiliteit ontkende, heeft de aannemer aan ingenieursbureau Chalybs 
bvba opdracht gegeven de stabiliteit van het gebouw te berekenen. Uit de studie en 
berekeningen van Chalybs bleek dat de stabiliteit van het gebouw onvoldoende verzekerd 
was. De aannemer heeft de studie van Chalybs 9/1/2008 besproken tijdens een vergadering 
met OA, de heer Van Minnebruggen en Chalybs. Om de aansprakelijkheid over een gebrek 
aan stabiliteit van de constructie uit te sluiten, is tijdens deze vergadering beslist dat de heer 
Van Minnebruggen de stabiliteit zou herberekenen. Op basis van de nieuwe stabiliteitsstudie 
heeft de aannemer een verrekeningsvoorstel (nr. 41a) voor de aanpassingswerken opge-
maakt. 
Met een brief van 11/4/2008 heeft de aannemer de stad op de hoogte gebracht van de 
stabiliteitsproblematiek en heeft hij gevraagd om de werken te schorsen. OA repliceert op 
deze brief met een brief van 29/4/2008. 
Het probleem van de stabiliteit en de mogelijke oplossingen ervan werden op 5/5/2008 
tijdens een overleg met alle betrokkenen besproken. Tijdens de werfvergadering van 
15/5/2008 werd afgesproken dat OA het verrekeningsvoorstel voor de bijkomende 
stabiliteitswerken zou nakijken en adviseren en dat OA dit advies op 20/5/2008 aan het 
stadsbestuur zou bezorgen. Uiteindelijk werd in overleg met alle betrokken partijen een 



definitieve regeling uitgewerkt voor de aanpassingswerken van de stabiliteit tijdens een 
vergadering van 26/5/2008. Deze regeling wordt samengevat in de brief van 29/5/2008. 
De nv Protect, gaat akkoord om de schade te vergoeden. Deze vergoeding bestaat uit de 
kosten van de bijkomende stabiliteitswerken en de nieuwe stabiliteitsstudie, verminderd met 
de kosten die de stad had moeten dragen als de stabiliteit vanaf het begin correct berekend 
was. De stad betaalt dan de uitgestelde bouwkosten van de windverbanden, vermeerderd 
met een meerwaarde voor de PUR-isolatie, de prijsherzieningen en de eventuele verhogin-
gen van de staalprijs (dit is een bedrag van 19.514,15 euro, exclusief btw, prijsherzienings-
coëfficiënt en eventuele meerprijs van het staal). De verzekeraar betaalt alle andere kosten 
van de bijkomende stabiliteitswerken (dit is een bedrag van 67.839,35 euro, exclusief btw, 
prijsherzieningscoëfficiënt en eventuele meerprijs voor het staal). Daarnaast betaalt de 
verzekeraar de kostprijs van de werken die een nevenaannemer moet uitvoeren als gevolg 
van de bijkomende stabiliteitswerken (dit is een bedrag van 772,80 euro, exclusief btw). 
De aannemer is bereid zijn vraag tot schorsing van de werken te laten vallen, op voorwaarde 
dat hij een verlenging krijgt van de uitvoeringstermijn met 50 werkdagen. 
OA rekent geen erelonen aan voor de bijkomende prestaties. 
Het college heeft op 2/6/2008 kennis genomen van de brief van dit voorstel en heeft 
verrekeningsvoorstel nr. 41a voor bijkomende stabiliteitswerken goedgekeurd. 
In een brief van 18/9/2008 meldt de nv Protect dat de aannemer enkel een dading wil aan-
gaan over de aanpassingen aan de stabiliteit, als de stad tussenkomt in de dading tussen de 
aannemer, OA en de heer Van Minnebruggen. 
Argumentatie 
Het schadegeval met de stabiliteit kan alleen afgesloten worden als de stad partij wordt bij de 
dading tussen de andere betrokken partijen. De aannemer weigert namelijk een dading af te 
sluiten, als de stad niet betrokken wordt bij de dading. Omdat de dading een loutere vertaling 
is van de regeling die op 26/5/2008 tussen de partijen werd afgesproken en omdat de dading 
de 10-jarige aansprakelijkheid van de aannemer en de architect voor de stabiliteit van het 
gebouw expliciet uitsluit, zijn er voor de stad geen risico’s of bijkomende verplichtingen 
verbonden aan de ondertekening van de dading. Omdat het schadegeval hiermee definitief 
kan worden afgesloten, is het dan ook opportuun dat de stad de dading mee ondertekend. 
BESLUIT 
De gemeenteraad keurt volgende dadingovereenkomst goed: 
DADING 
Tussen partijen: 
1. nv Noordbouw , met maatschappelijke zetel te 2200 Herentals, Geelseweg 21, btw nr. 
 0452.470.158. 
  hierna genoemd “de aannemer”  
en 
2. Van Minnebruggen Peter , woonachtig te 2320 Hoogstraten, De Konincklaan 324. 
 hierna genoemd “de ingenieur” 
en 
3. Ontwerpatelier Gebruers-Jannes BVBA, met maatschappelijke zetel te 2250 Olen, Koning 

Boudewijnlaan 5, btw nr. 0459.752.581. 
hierna genoemd “de architect”  

en 
4. Stad Herentals, vertegenwoordigd door  

gevestigd te 2200 Herentals, Augustijnenlaan 30. 
hierna genoemd “de bouwheer” 

is uiteengezet wat volgt: 
De bouwheer heeft de aannemer beopdracht met de uitbreiding en verbouwing van het oud 
gemeentehuis te Noorderwijk tot een bibliotheek en dit volgens concept en onder controle 
van de architect. 
De ingenieur was belast met de stabiliteitsstudie en dit in onderaanneming van de architect. 
Op het moment dat gestart diende te worden met de afwerking van het gebouw diende 
vastgesteld te worden dat het gebouw op bepaalde punten niet voldeed aan de windlasten 
zodanig dat aanpassingswerken noodzakelijk waren. 
Bovendien was er een beperkte stilstand van de werf ingevolge deze problematiek. 



IS OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT: 
1. Partijen wensen met betrekking tot de hierboven vermelde problemen een dading af te 

sluiten, met wederzijdse toegevingen, met de bedoeling het tussen hen gerezen geschil 
definitief te beëindigen. De ondertekening van onderhavige dadingsovereenkomst houdt 
geen erkenning van aansprakelijkheid in doch dient enkel teneinde kort proces te maken. 

2. De architect maakt een dossier op met plannen en lastenboek waarin de uit te voeren 
aanpassingswerken worden beschreven. Hij  rekent geen bijkomende erelonen aan voor 
deze extra prestaties; 

3. De aannemer voert de aanpassingswerken uit aan de overeengekomen kostprijs van 
87.353,50 euro excl btw, met enkel voorbehoud voor eventuele beperkte prijsherziening 
ingevolge prijsstijgingen van het staal. De aannemer bevestigt echter wel alles in het werk 
te zullen stellen om deze meerprijs te vermijden. 

4. Daarnaast zijn er kosten voor verplaatsing van de ventilatiebuizen a rato van 772,80 euro 
excl btw; Deze werken worden niet uitgevoerd door de aannemer maar wel door een 
nevenaanemer. 

5. De kosten vermeld onder artikel 3 worden door de aannemer aangerekend aan de 
bouwheer  ten belope van een bedrag van 19.514,15 euro, exclusief btw, prijsherziening 
en verhoging staalprijs, bedrag welk integraal en voor slot van alle rekening zal ten laste 
genomen worden door de bouwheer.  

6. De kosten vermeld onder artikel 3 worden door de aannemer aangerekend aan de 
ingenieur ten belope van een bedrag van 67.839,35 euro exclusief btw, prijsherziening en 
verhoging staalprijs; bedrag welk integraal en voor slot van alle rekening zal ten laste 
worden genomen door de ingenieur. Dit bedrag a rato van 67.839,35 euro meer eventuele 
prijsherziening en verhoging staalprijs werd door de  aannemer reeds gefactureerd (via 
drie facturaties) aan de ingenieur onder het stelsel “btw te voldoen door medecontractant”. 
Deze facturen worden betaald binnen de 21 dagen na factuurdatum. 

7. Daarnaast zal de ingenieur ook de kosten voor verplaatsing van de ventilatiebuizen a rato 
van 772,80 euro excl btw integraal ten laste nemen. Deze werken zullen door de 
ingenieur zodra als nodig rechtstreeks besteld worden. Deze werken zullen ook door de 
ingenieur integraal en met uitsluiting van de aannemer, betaald worden aan de betrokken 
nevenaannemer die deze werken zal uitvoeren en dit binnen de 21 dagen na facturatie 
van deze werken op zijn naam onder de vermelding, btw te voldoen door mede-
contractant. 

8. De bouwheer bevestigt door ondertekening van onderhavige dadingovereenkomst een 
termijnverlenging van 50 werkdagen toe te staan aan de aannemer zonder dat zij hiervoor  
stilstands- of vertragingskosten zal claimen, onder welke vorm ook en ten laste van wie 
ook voor deze termijnsverlenging van 50 werkdagen. 

9. De aannemer bevestigt door ondertekening van onderhavige dadingovereenkomst op zijn 
beurt geen stilstands- en of vertragingskosten te zullen vorderen, onder welke vorm ook 
en ten laste van wie ook, voor deze termijnsverlenging van 50 werkdagen.  

10 Partijen verzaken onherroepelijk aan hun respectievelijke gestelde of te stellen eisen, van 
welke aard ook, die zij onderling hebben gesteld of zouden kunnen stellen in verband met 
huidig geschil. Partijen verklaren niets meer aan elkaar verschuldigd te zijn in verband 
met huidig geschil, noch in hoofdsom, intresten of kosten of aankleven van welke aard 
ook. Het voorgaande doet uiteraard geen afbreuk aan de wederzijdse rechten van partijen 
om de deugdelijke uitvoering van huidige dading te eisen. 
Deze verzaking beperkt zich weliswaar tot het voorwerp van de dading met dien 
verstande dat de decenale aansprakelijkheid van de aannemer, architect en ingenieur ex 
artikel 1792 BW, aansprakelijkheid welke ex artikel 2270 BW verjaart tien jaar na 
voorlopige oplevering, voor het project en voor de uitgevoerde herstelwerken onvermin-
derd blijft bestaan. 

11 Alle geschillen in verband met de interpretatie en/of uitvoering van onderhavige dading-
overeenkomst zullen vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het 
arrondissement Turnhout. 

Deze overeenkomst werd opgesteld in zoveel exemplaren als partijen, waarvan ieder der 
partijen verklaart één exemplaar ontvangen te hebben. 
 



Stemt tegen: Paulis. 
Onthouden zich bij de stemming; Liedts, Vanhencxthoven, Vervoort, Vermeulen, Geypens en 
Heylen. 
 
 

019 Goedkeuring verkoop sporthal Vossenberg aan AGB Sport en Recreatie Herentals 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
Op 7/9/2004 richtte de gemeenteraad het autonoom gemeentebedrijf AGB Sport en Recre-
atie Herentals op. De gemeenteraad keurde in dezelfde zitting de statuten van en de be-
heersovereenkomst met dit autonoom gemeentebedrijf goed. Op 21/12/2001 heeft de 
gemeenteraad het gebouw van het Netepark overgedragen aan AGB Sport en Recreatie 
Herentals. In de beheersovereenkomst tussen de stad en AGB Sport en Recreatie Herentals 
is bepaald dat AGB Sport en Recreatie Herentals met onder meer het sportcomplex De 
Vossenberg kan uitgebreid worden. 
De oprichting van AGB Sport en Recreatie Herentals en het overdragen van het gebouw van 
het Netepark was bedoeld om de exploitatie en het beheer van de stedelijke infrastructuur 
voor sport en recreatie te verbeteren. 
Visum ontvanger 
In uitvoering van art. 94 en 160 §2 van het gemeentedecreet verleende de stadsontvanger 
op 24/12/2008 zijn visum aan dit voorstel. 
Argumentatie 
De stad wil de kwaliteit en het aanbod van haar sport- en recreatie-infrastructuur verder 
verhogen. In dat verband is een vlottere werkwijze voor de aan- en verkoop, het bouwen en 
verbouwen van infrastructuur, de uitrusting en de exploitatie van deze infrastructuur 
noodzakelijk. Dit vergt een specifieke en intensieve beheerspolitiek volgens commerciële 
methoden. Bovendien is het beheer en de exploitatie van het onroerend patrimonium van de 
gemeenten de laatste jaren het voorwerp geweest van een heuse evolutie op het vlak van 
financiering en fiscaliteit. 
De gemeenteraad heeft daarom op 7/9/2004 het autonoom gemeentebedrijf AGB Sport en 
Recreatie Herentals opgericht en op 21/12/2001 het gebouw van het Netepark overgedragen 
aan AGB Sport en Recreatie Herentals. Omdat het de bedoeling was om op termijn ook de 
andere sport- en recreatie-infrastructuur door AGB Sport en Recreatie Herentals te laten 
beheren, werd in de beheersovereenkomst tussen de stad en AGB Sport en Recreatie 
Herentals bepaald dat AGB Sport en Recreatie Herentals met onder meer het sportcomplex 
De Vossenberg kan uitgebreid worden. 
AGB Sport en Recreatie Herentals is ondertussen enkele jaren operationeel. Na een 
grondige renovatie en verbouwing is ook sportcomplex De Vossenberg opnieuw volledig in 
gebruik sinds maart 2006. Omdat sportcomplex De Vossenberg een belangrijk onderdeel 
vormt van de gemeentelijke sportinfrastructuur, is het in het licht van een intensiever en beter 
beheer van de sport- en recreatie-infrastructuur van de stad opportuun om het gebouw  
eveneens over te dragen aan AGB Sport en Recreatie Herentals. Het is daarbij aangewezen 
om de overdracht voor 1/1/2009 te realiseren, omdat de stad op die manier de btw op de 
renovatie en verbouwing kan recupereren. 
De eerstaanwezend inspecteur van het eerste Registratiekantoor schat de waarde van 
sportcomplex De Vossenberg op 1.800.000 euro. 
De OVAM heeft op 2/12/2008 een bodemattest afgeleverd voor sportcomplex de 
Vossenberg. 
Het college heeft op 15/12/2008 kennis genomen van de voorgenomen verkoop en gaat 
hiermee principieel akkoord. 
BESLUIT 
De gemeenteraad keurt de verkoopovereenkomst van sporthal de Vossenberg als volgt 
goed: 
STAD HERENTALS - AKTE VAN VERKOOP 
Het jaar tweeduizend en acht, 
Op […] 
Voor de heer Jan Peeters, burgemeester van de stad Herentals, handelende in naam en 



voor rekening van de stad Herentals, behoorlijk gemachtigd en overeenkomstig artikel 9 van 
de wet van 27 mei 1870, ingevolge artikel 182 van de Gemeentedecreet van 15 juli 2005 
bijgestaan door de heer Frans Van Dyck, stadssecretaris; 
Handelend in uitvoering van het besluit van de gemeenteraad van drieëntwintig december 
tweeduizend en acht, waarvan een eensluidend uittreksel aan huidige akte wordt gevoegd. 
In het stadhuis te Herentals 
Zijn verschenen: 
Enerzijds: 
- De stad Herentals, vertegenwoordigd door de heer Jos Schellens, schepen, wonende te 

2200 Herentals, Koppelandstraat 36, handelend volgens de volmacht verleend door de 
burgemeester op veertien februari tweeduizend en zeven, en door de  heer Frans Van 
Dyck, stadssecretaris, wonende te 2200 Noorderwijk, Mussenblok 5, beiden handelend 
namens de stad Herentals in uitvoering van de gemeenteraadsbeslissing van drieëntwin-
tig december tweeduizend en acht   
Een voor eensluidend verklaard afschrift van voormelde gemeenteraadsbeslissing is aan 
deze akte gehecht na door partijen en de instrumenterende ambtenaar te zijn getekend. 
Hierna genoemd "verkopende partij" of “verkoper”. 

En anderzijds: 
- Het Autonoom Gemeentebedrijf AGB Sport en Recreatie Herentals opgericht door de 

gemeenteraadsbeslissing van zeven september tweeduizend en vier, verder ‘de koper’ 
genoemd, vertegenwoordigd  door de heer […], bestuurderdirecteur van het autonoom 
gemeentebedrijf AGB Sport en Recreatie Herentals, wonende te […], 2200 Herentals en 
de heer […], bestuurder van het autonoom gemeentebedrijf AGB Sport en Recreatie 
Herentals, wonende te […], 2200 Herentals, handelend volgens de bijzondere volmacht 
van drieëntwintig december tweeduizend en acht tot ondertekening, verleend door de 
raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf AGB Sport en Recreatie Herentals. 
Hierna genoemd "kopende partij" of "koper". 

Welke comparanten mij, instrumenterende ambtenaar, verzocht hebben akte te verlijden van 
de volgende overeenkomst tussen hen afgesloten: 
VERKOOP 
De verkoper verklaart het hierna beschreven onroerend goed te verkopen, af te staan en 
over te dragen, aan de koper, die verklaart de koop van het hierna beschreven onroerend 
goed te aanvaarden.  
De koper verklaart deze aankoop te doen om reden van openbaar nut. 
I. BESCHRIJVING VAN HET GOED 

Stad Herentals, eerste afdeling 
Een gebouw, dienstdoend als sporthal en bijgebouwen en aanhorigheden op en met 
grond staande en gelegen aan de Markgravenstraat, volgens titels ten kadaster bekend 
sectie E, nr. 394/L/3 voor een totale oppervlakte volgens titels van [oppervlakte]. 
De constructies zijn na een structurele verbouwing en renovatie terug in gebruik genomen 
in het jaar tweeduizend en zes. 
Hierna vermeld als “het goed”. 

 Oorsprong van eigendom 
Het perceel hoort toe aan de stad Herentals door een ongestoord, ononderbroken en 
ondubbelzinnig bezit van meer dan dertig jaar. 
De kopende partij stelt zich met deze oorsprong van eigendom tevreden zonder andere 
titel te kunnen eisen dan een uitgifte van deze akte. 

 Hypothecaire toestand 
De verkopende partij verklaart het hierboven beschreven goed te verkopen, af te staan en 
over te dragen, onder vrijwaring als naar recht en voor vrij, zuiver en niet belast met enige 
schuld, inschrijving, voorrecht, hypotheek of bezwarende overschrijving. 

II. ALGEMENE LASTEN EN VOORWAARDEN 
1) Eigendom en genot 

De koper krijgt de volle eigendom van het goed bij het verlijden van deze akte. Zij krijgt 
eveneens het onmiddellijk genot ervan. 

 2) Staat van het verkochte goed 
 Het goed wordt verkocht en overgedragen:  



- in de toestand waarin het zich bevindt, met alle zichtbare en verborgen gebreken, 
zonder dat de verkopende partij tot vrijwaring zal gehouden zijn, en, in de mate dat 
de verkopende partij deze niet kende, zonder verhaal van de kopende partij tegen 
de verkopende partij wegens de gesteldheid van de bodem, de toestand van de 
gebouwen en de mogelijke burenhinder; 

- met alle lijdende en heersende erfdienstbaarheden, zonder verhaal tegen de 
verkopende partij maar zonder dat dit beding aan derden meer rechten kan geven 
dan deze gegrond op regelmatige niet verjaarde titels of op grond van de wet of 
decreten; de verkopende partij verklaart geen weet te hebben dat het goed is 
bezwaard met onzichtbare erfdienstbaarheden en dat zijn eigendomsakte geen 
enkele erfdienstbaarheid bedingt, onder voorbehoud echter van hetgeen hierna 
vermeld. De verkopende partij verklaart zelf geen erfdienstbaarheden te hebben 
gevestigd in het voor- of nadeel van het verkochte goed; 

- zonder waarborg aangaande de uitgedrukte oppervlakte, ook al overtrof het verschil 
één/twintigste; 

- met alle rechten en verplichtingen inzake eventuele gemene muren, hagen of 
andere afsluitingen. 

 3) Belastingen - Kosten - Lasten 
De kopende partij zal, voor wat het lopend dienstjaar betreft, haar deel in de onroeren-
de voorheffing, alsmede alle hoegenaamde belastingen en eventuele verhaalbelastin-
gen van het verkochte goed dragen en betalen vanaf heden. 
Alle kosten, rechten en erelonen verbonden aan deze akte zijn ten laste van de 
kopende partij. 

 4)  Nutsvoorzieningen 
De kopende partij is verplicht alle eventuele bestaande contracten betreffende water-, 
gas-, elektriciteitsvoorziening of enige andere distributiedienst over te nemen. 
 De nagel- of aardvaste voorwerpen waarvan uitbatende maatschappijen, huurders of 
om het even welke derden hun eigendomsrecht bewijzen, blijven uit deze verkoop 
gesloten. 

 5) Monumenten en Landschappen – Archeologische site - Onteigening 
 De verkopende partij verklaart dat het hierboven beschreven goed niet geklasseerd is 
als monument noch beschermd of voorlopig beschermd is als landschap, en evenmin 
gelegen is binnen een geklasseerd dorps- of stadsgezicht of in een archeologische 
site. 
 Zij verklaart dat het goed bij haar weten op heden geenszins het voorwerp uitmaakt 
van een geplande onteigening. 

 6) Ruimtelijke ordening 
a) De instrumenterende ambtenaar deelt mee dat geen bouwwerk noch enige vaste of 

verplaatsbare inrichting die voor bewoning kan worden gebruikt, mag worden opgericht 
op het goed waarop deze akte betrekking heeft, zolang de stedenbouwkundige 
vergunning niet is verkregen. 
 De instrumenterende ambtenaar meldt dat de stad Herentals nog niet beschikt over en 
goedgekeurd plannenregister of vergunningenregister overeenkomstig artikel 199 § 2 
van het decreet van achttien mei negentienhonderd negenennegentig houdende 
organisatie van de ruimtelijke ordening. Volgens de stad Herentals ligt het overge-
dragen goed in woongebied. 
Met betrekking tot het bij deze akte overgedragen goed werd geen dagvaarding werd 
uitgebracht overeenkomstig de artikelen 146 of 149 tot en met 151 van het decreet op 
de ruimtelijke ordening. 
Op het overgedragen goed rust geen voorkooprecht zoals voorzien in artikel 63 van 
hetzelfde decreet. 
Voor het overgedragen goed werd geen verkavelingsvergunning afgeleverd. 
De instrumenterende ambtenaar verklaart bovendien dat artikel 99 van voormeld 
Decreet, als volgt luidt: 

  ”§1. Niemand mag zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning: 
1° bouwen, op een grond één of meer vaste inrichtingen plaatsen, een bestaande 

vaste inrichting of bestaand bouwwerk afbreken, herbouwen, verbouwen of 



uitbreiden, met uitzondering van instandhoudings- of onderhoudswerken die geen 
betrekking hebben op de stabiliteit; 

2° ontbossen in de zin van het bosdecreet van dertien juni negentienhonderd negentig 
van alle met bomen begroeide oppervlakten bedoeld in artikel 3, §1 en §2, van dat 
decreet;  

3° hoogstammige bomen vellen, alleenstaand, in groeps- of lijnverband, voorzover ze 
geen deel uitmaken van met bomen begroeide oppervlakten in de zin van artikel 3, 
§1 en §2, van het bosdecreet van dertien juni negentienhonderd negentig; 

  4° het reliëf van de bodem aanmerkelijk wijzigen; 
  5° een grond gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten voor: 

a)  het opslaan van gebruikte of afgedankte voertuigen, van allerhande materialen, 
materieel of afval; 

   b)  het parkeren van voertuigen, wagens of aanhangwagens; 
c) het plaatsen van één of meer verplaatsbare inrichtingen die voor bewoning 

kunnen worden gebruikt, zoals woonwagens, kampeerwagens, afgedankte 
voertuigen, tenten; 

d) het plaatsen van één of meer verplaatsbare inrichtingen of rollend materieel die 
hoofdzakelijk voor publicitaire doeleinden worden gebruikt; 

6° het geheel of gedeeltelijk wijzigen van de hoofdfunctie van een onroerend bebouwd 
goed met het oog op een nieuwe functie, voorzover deze functiewijziging voorkomt 
op een door de Vlaamse regering op te stellen lijst van de vergunningsplichtige 
functiewijzigingen; 

7° in een gebouw het aantal woongelegenheden wijzigen die bestemd zijn voor de 
huisvesting van een gezin of een alleenstaande, ongeacht of het gaat om een 
eensgezinswoning, een etagewoning-, een flatgebouw, een studio of een al dan niet 
gemeubileerde kamer; 

  8° publiciteitsinrichtingen of uithangborden plaatsen of wijzigen; 
9° recreatieve terreinen aanleggen of wijzigen, waaronder een golfterrein, een 

voetbalterrein, een tennisveld, een zwembad. 
Onder bouwen en plaatsen van vaste inrichtingen, zoals bedoeld in het eerste lid, l°, 
wordt verstaan het oprichten van een gebouw of een constructie of het plaatsen van 
een inrichting, zelfs uit niet-duurzame materialen, in de grond ingebouwd, aan de grond 
bevestigd of op de grond steunend omwille van de stabiliteit, en bestemd om ter 
plaatse te blijven staan, ook al kan het ook uit elkaar worden genomen, verplaatst of is 
het volledig ondergronds. Dit behelst ook het functioneel samenbrengen van 
materialen waardoor een vaste inrichting of constructie ontstaat, en het aanbrengen 
van verhardingen. 
Onder instandhoudings- of onderhoudswerken die geen betrekking hebben op de 
stabiliteit, worden werken verstaan die het gebruik van het gebouw voor de toekomst 
ongewijzigd veilig stellen door het bijwerken, herstellen of vervangen van geërodeerde 
of versleten materialen of onderdelen. Hieronder kunnen geen werken begrepen 
worden die betrekking hebben op de constructieve elementen van het gebouw, zoals: 
1° vervangen van dakgebintes of dragende balken van het dak, met uitzondering van 

plaatselijke herstellingen; 
2° geheel of gedeeltelijk herbouwen of vervangen van buitenmuren, zelfs met 

recuperatie van de bestaande stenen. 
Als hoogstammige boom zoals bedoeld in het eerste lid, 3°, wordt beschouwd elke 
boom die op een hoogte van 1 meter boven het maaiveld een stamomtrek van 1 meter 
heeft. 
Als aanmerkelijke reliëfwijziging zoals bedoeld in het eerste lid, 4°, wordt onder meer 
beschouwd elke aanvulling, ophoging, uitgraving of uitdieping die de aard of functie 
van het terrein wijzigt. 
Onverminderd het eerste lid, 5°, c, is geen stedenbouwkundige vergunning vereist voor 
het kamperen met verplaatsbare inrichtingen op een kampeerterrein in de zin van het 
decreet van 3 maart 1993 houdende het statuut van de terreinen voor openlucht-
recreatieve verblijven. 
§2. De Vlaamse regering kan de lijst vaststellen van de werken, handelingen en 



wijzigingen waarvoor, wegens hun aard en/of omvang, in afwijking van §1, geen 
stedenbouwkundige vergunning vereist is. 
§3. Een provinciale en een gemeentelijke stedenbouwkundige verordening kunnen de 
vergunningsplichtige werken, handelingen en wijzigingen, genoemd in §1, aanvullen. 
Ze kunnen ook voor de met toepassing van §2 van vergunning vrijgestelde werken en 
handelingen de stedenbouwkundige vergunningsplicht invoeren.” 

 7) Leegstand en verwaarlozing 
 De verkopende partij verklaart dat bij haar weten het hierboven beschreven goed niet 
opgenomen is in de Inventaris van leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten 
(Decreet van vijftien april negentienhonderd vijfennegentig), noch in de Inventaris van 
de leegstaande gebouwen en/of woningen, de Inventaris van verwaarloosde gebouwen 
en/of woningen of de Inventaris van ongeschikte en/of onbewoonbare woningen 
(Decreet van tweeëntwintig december negentienhonderd vijfennegentig). 

 8) Wooncode 
De verkopende partij verklaart geen kennis te hebben dat het verkochte goed valt 
onder toepassing van artikel 85/1 van de Wooncode. 

 9) Ruilverkaveling 
De verkopende partij verklaart dat het hierboven beschreven goed niet is gelegen in 
een gebied van ruilverkaveling en bijgevolg niet is onderworpen aan de desbetreffende 
wetgeving, hetgeen door de burgemeester wordt bevestigd. 

10) Bodemsaneringsdecreet 
 Vóór het sluiten van de verkoopovereenkomst werd een bodemattest aangevraagd bij 
de OVAM. Dit bodemattest werd afgeleverd op 2 december 2008 en de inhoud hiervan 
werd voorafgaandelijk medegedeeld aan de koper, welke inhoud luidt als volgt: 
"Volgens het Bodemdecreet moet er geen bodemsanering uitgevoerd worden op deze 
grond. De OVAM baseert zich voor deze uitspraak op het beschrijvend bodemonder-
zoek van 31.05.2007 en op de hierin opgenomen bodemkenmerken en functie van de 
grond.” 
De verkoper bevestigt uitdrukkelijk dat op de verkochte grond bij zijn weten geen 
inrichting gevestigd is of was, noch een activiteit wordt of werd uitgevoerd, die opgeno-
men is op de lijst van de inrichtingen en activiteiten die bodemverontreiniging kunnen 
veroorzaken, zoals bedoeld in artikel 3 paragraaf 2 van zelfde bodemsaneringsdecreet. 
De verkoper verklaart met betrekking tot het verkochte goed geen weet te hebben van 
bodemverontreiniging die schade kan berokkenen aan de koper of aan derden, of die 
aanleiding kan geven tot een saneringsverplichting, tot gebruiksbeperkingen of tot 
andere maatregelen die de overheid in dit verband kan opleggen. 
Voor zover voorgaande verklaring door de verkoper te goeder trouw afgelegd werd, 
verklaart de koper de risico's op zich te nemen van eventuele bodemverontreiniging en 
de schade zowel als de kosten die daaruit kunnen voortvloeien, en verklaart hij dat de 
verkoper hiervoor tot geen enkele vrijwaring zal gehouden zijn. 

 11) Postinterventiedossier  
Op vraag van de instrumenterende ambtenaar of voor het hoger beschreven eigendom 

reeds een postinterventiedossier werd opgesteld, heeft de verkopende partij geantwoord 
dat zij heden aan de kopende partij het postinterventiedossier heeft overhandigd. 

III. PRIJS 
De verkoop van het goed is toegestaan en aanvaard: 
- voor de prijs van één miljoen achthonderd duizend euro (1.800.000 euro), de belasting 

over de toegevoegde waarde (btw) niet inbegrepen, voor het gebouw/de constructies 
en  

- voor de prijs van vijfhonderd vierenzeventig duizend zeshonderd zesendertig euro en 
negenentwintig eurocent (574.636,29 euro), voor de grond.  

De kopende partij verklaart te weten dat de waarde van de constructies dient vermeerderd 
te worden met éénentwintig procent (21 %) belasting over de toegevoegde waarde (btw), 
hetzij driehonderd achtenzeventig duizend euro (378.000 euro). 

IV. FISCALE VERKLARINGEN 
 1) De instrumenterende ambtenaar verklaart: 

- aan de partijen lezing te hebben gegeven van artikel 203, eerste alinea van het 



Wetboek der Registratierechten, dat letterlijk luidt: "Ingeval van bewimpeling 
aangaande de prijs en lasten of overeengekomen waarde, is elke der contracteren-
de partijen een boete verschuldigd gelijk aan het ontdoken recht. Dit recht is 
ondeelbaar door alle partijen verschuldigd." 

- aan de verkopende partij lezing te hebben gegeven van de artikelen 62 §2 en 73 
van het Wetboek der Belasting over de Toegevoegde Waarde. Hierop heeft de 
verkopende partij verklaard dat zij geen belastingplichtig is voor de belasting over 
de toegevoegde waarde. 

 2) Verkoop onder het stelsel van de BTW   
 De verkoop van het gebouw/de constructies gaat door onder het stelsel van de 
belasting op de toegevoegde waarde, in toepassing van artikel 159, 8°, van het 
Wetboek der Registratierechten. De verkopende partij verklaart de kopende partij op 
de hoogte te hebben gebracht van haar bedoeling om deze verkoop te doen met 
betaling door de kopende partij van de belasting over de toegevoegde waarde (btw), 
wat door de kopende partij wordt erkend. Overeenkomstig voormeld artikel verklaart de 
verkopende partij: 
- dat zij een toevallige btw-belastingplichtige is, die bij het btw-controlekantoor te 

Herentals de voorafgaande verklaring in tweevoud heeft ingediend waarin zij haar 
bedoeling heeft uitgedrukt onderhavige vervreemding te doen met betaling van de 
btw, overeenkomstig artikel 8 van het Wetboek der Belasting over de Toegevoegde 
Waarde; voormeld controlekantoor heeft deze verklaring geregistreerd op elf 
december tweeduizend en acht, onder dossiernummer TO/19/2004; dat zij de aan-
gifte voor de heffing van de btw betreffende onderhavige vervreemding op voormeld 
controlekantoor zal indienen; 

- dat de verkoop een onroerend goed betreft die na een structurele verbouwing en 
renovatie terug ingebruik/inbezit genomen werd in het jaar tweeduizend en zes, 
zodat de termijn van voormeld artikel 8 nog niet is verstreken; 

- dat de prijs voor de grond vijfhonderd vierenzeventig duizend zeshonderd 
zesendertig euro en negenentwintig eurocent (574.636,29 euro) bedraagt en de 
prijs voor het gebouw/de constructies één miljoen achthonderd duizend euro 
(1.800.000 euro) bedraagt, de belasting over de toegevoegde waarde (btw) niet 
inbegrepen. 

 3) In verband met de registratierechten  
 De partijen verklaren de verkoopwaarde van de grond te schatten op vijfhonderd 
vierenzeventig duizend zeshonderd zesendertig euro en negenentwintig eurocent 
(574.636,29 euro). 
 Vervolgens verklaart de koper dat deze aankoop geschiedt in der minne om reden van 
openbaar nut. Bijgevolg dient deze overdracht kosteloos geregistreerd te worden, in 
toepassing van artikel 161,2° van het Wetboek van de Registratierechten. Dit artikel 
vermeldt onder andere dat kosteloos worden geregistreerd: de overdrachten in der 
minne van onroerende goederen ten algemenen nutte, aan Staat, provinciën, 
gemeenten, openbare instellingen en aan alle andere tot onteigening gerechtigde 
organismen of personen. De koper heeft onteigeningsbevoegdheid krachtens artikel 
242, §2 van het Gemeentedecreet. 

V. SLOTBEPALINGEN 
1) Keuze van woonplaats 

 Voor de uitvoering van onderhavige akte doen partijen keuze van woonst in het 
stadhuis te 2200 Herentals, Augustijnenlaan 30. 

2) Ontslag van inschrijving 
 De Hypotheekbewaarder wordt uitdrukkelijk ontslagen van zijn verplichting ambtshalve 
inschrijving te nemen tot zekerheid van om het even welk beding in onderhavige akte. 

3) Bevestiging identiteit 
 Ondergetekende burgemeester bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem 
werd aangetoond aan de hand van hogervermelde bewijskrachtige identiteitsbewijzen 
en aan de hand van de door de wet vereiste stukken. 

4) Bekwaamheid van partijen 
 Alle verschijnende partijen verklaren bevoegd en bekwaam te zijn tot het stellen van de 



bij deze akte vastgestelde rechtshandelingen en niet het voorwerp te zijn van enige 
maatregel die een onbekwaamheid daartoe in het leven zou kunnen roepen zoals 
faillissement, collectieve schuldenregeling, aanstelling voorlopige bewindvoerder, 
enzovoort. 

5) Goedkeuring 
 Partijen verklaren dat deze akte de juiste weergave is van hun bedoeling zelfs indien 
de bedingen en voorwaarden van deze akte zouden afwijken van deze vermeld in 
vorige overeenkomsten. 

WAARVAN AKTE 
Verleden op hoger vermelde plaats en datum. 
Nadat de akte integraal werd voorgelezen en werd toegelicht, hebben de partijen, 
tegenwoordig en vertegenwoordigd als gezegd, samen met mij, burgemeester, getekend. 
 
Onthoudt zich bij de stemming: Paulis 
 
 

020 Hoofdstuk Sportbeleidsplan - Impulssubsidies 2009- 2013 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
Het decreet van 9/3/2007 houdende de subsidiëring van gemeente- en provinciebesturen en 
de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het voeren van een Sport voor Allen-beleid is 
gericht op zoveel mogelijk mensen stimuleren, uitnodigen, begeleiden en ruimte bieden voor 
actieve sportbeoefening. Want sport is aangenaam en plezierig, en goed voor de gezondheid 
van lichaam en geest. Op die manier draagt sport onmiskenbaar en in belangrijke mate bij tot 
een beter welzijn van de mensen en van de samenleving. 
Dit betekent dat er aandacht is voor een gevarieerd sportaanbod, zowel in clubverband als 
erbuiten. Voor kwetsbare doelgroepen worden er extra impulsen gevraagd. 
Het plaatselijke verenigingsleven is voor de Vlaamse overheid een centraal aandachtspunt in 
het overheidsbeleid.  
De beleidssubsidies van de Vlaamse Gemeenschap voor gemeenten in Vlaanderen die 
voldoen aan alle basisvoorwaarden van het decreet bedraagt 1,50 euro per jaar per inwoner: 
een gelijk bedrag voor elke Vlaming om de actieve sportbeoefening te promoten, ongeacht 
omvang en aard van het zorggebied. 
Bovenop de beleidssubsidie voorziet de Vlaamse overheid voor de gemeenten in Vlaande-
ren ook een impulssubsidie van 0,80 euro per jaar per inwoner voor een thema dat bij het 
begin van elke lokale legislatuur wordt vastgelegd.  
Voor de bestuursperiode 2007 - 2012 is dit de kwaliteitsverhoging van de jeugdsportbege-
leiders in sportverenigingen die bij een erkende Vlaamse sportfederatie zijn aangesloten. 
De beleidssubsidies worden voorzien vanaf 2008, de impulssubsidies vanaf 2009. 
Het uitvoeringsbesluit betreffende de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering 
ter uitvoering van het decreet van 9/3/2007 houdende de subsidiëring van gemeente- en 
provinciebesturen en de Vlaamse gemeenschapscommissie voor het voeren van een Sport 
voor Allen-beleid – bepalingen tot het verkrijgen van de impulssubsidies (vanaf 2009) is op 
19/9/2008 definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering. 
De beleidsdoelstelling van de Vlaamse Regering met die impulssubsidie is het verkrijgen van 
meer en hoger sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren, 
actief in meer erkende sportverenigingen. Een degelijke én sportgekwalificeerde jeugdsport-
begeleider, die met kennis van zaken op een pedagogisch, medisch en ethisch verantwoor-
de manier de kinderen en jongeren kan vormen en opleiden in de sport, kan laten doorgroei-
en naar goede resultaten, hen enthousiast kan maken en plezier kan laten beleven aan 
sport, is immers cruciaal.  
Deze impulssubsidie is enkel voor Vlaamse gemeenten die genieten van een beleidssubsidie 
op basis van het Sport voor Allen-decreet. 
Om aanspraak te maken op de impulssubsidies dient de gemeente een bijkomend hoofdstuk  
impulssubsidies bij het goedgekeurde sportbeleidsplan op te maken en te laten goedkeuren 
door de gemeenteraad ten laatste op 31/12/2008. Het beleidsplan wordt ten laatste 10 dagen 
na goedkeuring door de gemeenteraad ingediend bij BLOSO. 



Juridische grond 
- Het decreet van 9/3/2007 houdende de subsidiëring van gemeente- en provinciebesturen 

en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het voeren van een Sport voor Allen-
beleid. 

- Het uitvoeringsbesluit betreffende de bepalingen van het besluit van de Vlaamse 
Regering ter uitvoering van het decreet van 9/3/2007 houdende de subsidiëring van 
gemeente- en provinciebesturen en de Vlaamse gemeenschapscommissie voor het 
voeren van een Sport voor Allen-beleid – bepalingen tot het verkrijgen van de impuls-
subsidies (vanaf 2009) – 19/9/2008  

Argumentatie 
Het sportbeleidsplan voor de stad Herentals voor de periode 2008-2012 werd in de 
gemeenteraad van 3/12/2007 goedgekeurd. 
Het sportbeleidsplan is in uitvoering. 
Het sportbeleidsplan hoofdstuk impulssubsidies werd opgemaakt conform de modaliteiten 
van het decreet en uitvoeringsbesluiten, kwam interactief tot stand en werd in samenwerking 
met stuurgroep en sportraad opgemaakt. 
Om aanspraak te maken op de impulssubsidies dient de gemeente een bijkomend hoofdstuk  
impulssubsidies bij het goedgekeurde sportbeleidsplan op te maken en te laten goedkeuren 
door de gemeenteraad ten laatste op 31/12/2008. Het beleidsplan wordt ten laatste 10 dagen 
na goedkeuring door de gemeenteraad ingediend bij BLOSO. 
BESLUIT 
De gemeenteraad keurt eenparig het bijkomende hoofdstuk impulssubsidies van het sport-
beleidsplan 2009-2013, goed. 
 
 

021 Goedkeuring subsidiereglement voor erkende Herentalse sportverenigingen 2009-
2011 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
Deze subsidies kaderen in het nieuwe Sport voor Allen decreet en zijn georiënteerd op meer 
en betere subsidies voor de sportverenigingen. Een groot deel van de verplichte subsidiebe-
dragen voor de verenigingen moeten voldoen aan kwaliteitscriteria, te vertrekken van de 
missie en beleidsdoelstellingen. 
In eerste instantie wordt het subsidiereglement voor erkende Herentalse sportverenigingen 
grondig aangepast om te voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen. 
Argumentatie 
In het sportbeleidsplan werd als strategische doelstelling geformuleerd dat het georganiseer-
de sportgebeuren in Herentals als draaischijf van een actieve sportparticipatie directe 
financiële ondersteuning krijgt om meer inwoners uit Herentals aan sport te laten doen. In de 
operationele doelstellingen van het goedgekeurde beleidsplan staat dat: 
- Het georganiseerde sportgebeuren deze legislatuur minstens dezelfde financiële 

middelen krijgt als tijdens het refertejaar 2007. 
- De bestaande subsidiereglementen getoetst en aangepast zullen worden aan kwaliteits-

criteria, diversiteitscriteria en resultaatsverbintenissen in 2008 om via directe financiële 
ondersteuning meer mensen op verantwoorde wijze te laten sporten. 

- Nieuwe financiële ondersteuning aan minstens 20 % van de sportclubs geeft hen de kans 
om een laagdrempelig en doelgericht sportaanbod te ontwikkelen tijdens de komende 
legislatuur. 

Er wordt geopteerd om de eerste jaren 2009, 2010 en 2011 een overgang tot stand te 
brengen van bestaande reglementen naar nieuwe  reglementen met meer kwaliteitscriteria, 
doelstellingen en resultaatsgebieden. In 2011 volgt opnieuw een bijsturing naar nog meer 
kwaliteit op basis van de evaluatie van de subsidiejaren 2009 en 2010. 
BESLUIT 
De gemeenteraad keurt eenparig het subsidiereglement voor erkende Herentalse sport-
verenigingen, voor de dienstjaren 2009-2011, goed als volgt: 
Om als sportvereniging in aanmerking te komen en te kunnen genieten van een gemeente-
lijke subsidie voor de  dienstjaren 2009, 2010 en 2011 dient aan volgende algemene 



voorwaarden voldaan te worden: 
Artikel 1 
De sportvereniging dient thuismanifestaties te hebben op het grondgebied van Herentals. 
 
Artikel 2 
Een sportvereniging dient erkend te zijn door het stadsbestuur. Een sportvereniging kan 
erkend worden door de stad Herentals, indien zij aangesloten is bij een erkende Vlaamse 
sportfederatie. Indien de stad een sportvereniging wil erkennen, die niet aangesloten is bij 
een erkende Vlaamse sportfederatie, dan zal zij het advies inwinnen van de gemeentelijke 
sportraad. Het college van burgemeester en schepenen zal haar beslissing nadien aan de 
gemeentelijke sportraad meedelen. 
Artikel 3 
De sportverenigingen dienen een aanvraag tot subsidiëring aan het college van 
burgemeester en schepenen te richten voor 15 maart van het subsidiejaar. 
Het college van burgemeester en schepenen oordeelt over de subsidieaanvraag en beslist of 
de vereniging geheel of gedeeltelijk in aanmerking komt voor subsidiëring. 
De aanvraag moet gestaafd worden met een werkingsverslag van het jaar voorafgaand aan 
het subsidiejaar. 
De aanvraag impliceert dat de sportvereniging geen subsidie kan ontvangen van andere 
erkende Herentalse raden. De sportvereniging zal haar keuze bij aanvraag tot subsidiëring 
bekendmaken. Deze keuze is bepalend voor het lopende jaar. 
Artikel 4 
De sportvereniging dient minimum uit 10 actieve leden te bestaan, met uitzondering van 
verenigingen voor personen met een handicap. 
Artikel 5 
De sportvereniging die gemeentelijke subsidie aanvraagt, dient elke vorm van controle van-
wege het college van burgemeester en schepenen te aanvaarden. 
Artikel 6 
Enkel de sportieve activiteiten van de sportvereniging in hun eigen sportdiscipline(s) komen 
voor subsidiëring in aanmerking. 
Artikel 7 
Jaarlijks zullen minimaal 5 verenigingen die een dossier voor subsidiëring hebben ingediend 
volledig gecontroleerd worden. 
De sportvereniging die valse of bedrieglijke gegevens meedeelt, wordt voor het lopende en 
volgende jaar voor subsidiëring uitgesloten. Toegekende subsidies van het dienstjaar 
worden teruggevorderd. 
Artikel 8 
De subsidiëring is afhankelijk van de goedkeuring door de hogere overheid van het in de 
begroting ingeschreven krediet. 
Artikel 9 
Aan volgende criteria voor subsidiëring dienen de sportverenigingen te voldoen: 
- De burgerlijke aansprakelijkheid van de sportvereniging, haar bestuurders en haar 

lesgevers moet door een verzekering gedekt zijn. 
- voor de effectieve sporters moet een verzekering lichamelijke ongevallen afgesloten 

worden bij een erkende sportfederatie.  
- een wekelijkse regelmaat in de sportbeoefening, behoudens activiteitsonderbrekingen, 

eigen aan de discipline, wordt vereist. 
- niet tijdig inleveren van het aanvraagdossier voor subsidiëring sluit de vereniging uit van 

subsidiëring. 
- de sportvereniging voert de Nederlandse taal binnen haar werking en communicatie. 
- de sportvereniging is opgericht door het privé-initiatief, zonder beroepsdoeleinden of 

winst- of handelsoogmerk. 
Artikel 10 
Aan de hand van de hierna vermelde verdeelsleutels en criteria zal het college van 
burgemeester en schepenen de verdeling van de subsidies uitvoeren. 
Artikel 11 
Verdeling subsidies schoolsport en  subsidies voor sportverenigingen 



5 % van het beschikbare krediet wordt voorzien voor schoolsportsubsidies. 
95 % van het beschikbare krediet wordt voorzien voor de sportverenigingssubsidies waarvan  
in 2009, 2010 en 2011 65 % voor kwaliteitscriteria en 35 % voor kwantitatieve criteria. 
 
Artikel 12 
Subsidies aan sportverenigingen – kwalitatieve criteria ( 65%) 
1 Basisbedrag per vereniging (35 %) 

1.1. Kwaliteitsvolle organisatie en structuur (10 %) 
Doelstellingen Kwaliteitscriteria Parameter Valorisatie 
De sportvereniging 
beschikt over een 
transparante 
structuur met 
duidelijk 
omschreven functies 

Beschikken over een 
duidelijke structuur 

De sportvereniging 
beschikt over een 
organogram 

1 punt 

  Het organogram staat 
op de website 

1 punt 

  De sportvereniging is 
een vzw 

1 punt 

  De sportvereniging 
beschikt over een 
afzonderlijk jeugd-
bestuur 
(seniorenverenigingen 
en verenigingen voor 
personen met een 
handicap uitgezonderd) 

1 punt 

 Beschikken over duidelijk 
omschreven functies  

De sportverenigingen 
beschikken over 
taakomschrijvingen die 
gecommuniceerd 
worden 

1 punt 

 Aangesloten zijn bij de 
gemeentelijke sportraad 

De sportvereniging is 
vertegenwoordigd op de 
algemene vergadering 

1 punt – Artikel 
12.1 is niet van 
toepassing  
indien niet 
voldaan wordt 
aan deze 
vereiste 

 Aangesloten zijn bij een 
Vlaamse sportfederatie 

De sportvereniging is lid 
van een Vlaamse 
sportfederatie 

1 punt – Artikel 
12 is niet van 
toepassing 
indien in 2010 
niet voldaan 
wordt aan 
deze vereiste 

De sportvereniging 
beschikt over een 
deskundig 
bestuurskader 

Bestuurders volgen 
regelmatig bijscholing 

Bestuursgerichte 
erkende bijscholingen 

1 punt per 
erkende 
bijscholing – 
maximum 5 

De sportvereniging 
werkt volgens de 
principes van 
professioneel 
management 

Planmatig werken met 
een beleidsvisie en 
doelstellingen 

Sportverenigingsplan  3 punten 

  Sportbeleidsplan op 
website 

2 punten 



De sportvereniging 
voert een efficiënt 
financieel beleid 

Afstemmen van het 
financieel beleid op 
doelgroepen 

Gedifferentieerd lidgeld 
hanteren voor gezinnen, 
doelgroepen  

5 punten 

1.2. Communicatie (10 %) 
Doelstellingen Kwaliteitscriteria Parameter Valorisatie 
De sportvereniging 
voert een interne en 
externe interactieve, 
permanente, 
doelgerichte en 
open communicatie 

Verschillende 
communicatiekanalen 
gebruiken 

Clubblad (aan alle 
leden) 

1 punt 

  Clubwebsite hebben 1 punt 
  Verenigingslogo hebben 1 punt 
  Clubmailadres hebben 1 punt – Artikel 

12.1.2. is niet 
van toepassing 
indien in 2010 
niet voldaan 
wordt aan 
deze vereiste 

1.3. Aanbod en doelgroepen (10 %) 
Doelstellingen Kwaliteitscriteria Parameter Valorisatie 
Werken rond 
specifieke 
doelgroepen met het 
oog op vergroten 
van toegankelijkheid 
en diversiteit 

Drempelverlagende 
initiatieven voor 
specifieke doelgroepen 
hebben 

Integratie van personen 
met een handicap in de 
reguliere werking onder 
leiding van een 
gespecialiseerde 
begeleider 
 

1 punt 

  Seniorennamiddagen bij 
andere dan 
seniorenverenigingen 

1 punt 

Een regelmatig en 
aantrekkelijk 
activiteitenaanbod 
op verschillende 
niveau’s aanbieden 

Een regelmatige werking 
hebben voor 
verschillende leeftijden, 
verschillende 
competitieniveaus en/of 
recreatief niveau hebben 
voor verschillende 
leeftijden 

Aanbod naar specifieke 
begeleiding van jeugd 
én volwassenen  

1 punt 

  Aanbod naar specifieke 
begeleiding naar 
competitie en recreatie 

1 punt 

  Aanbod met specifieke 
begeleiding naar 
gehandicaptenwerking 

1 punt 

  Aanbod met specifieke 
begeleiding naar 
senioren 

1 punt 

1.4. Diversen (5 %) 
Doelstellingen Kwaliteitscriteria Parameter Valorisatie 
De sportvereniging is 
samenwerkingsgeric
ht en engageert zich 
om in te stappen in 
drempelverlagende 

De sportvereniging 
neemt deel aan 
sportpromotionele 
activiteiten 
georganiseerd door 

Meewerken aan sport-
promotionele initiatieven 
van de stad, sportdienst, 
sportraad 

1 punt per 
initiatief - 
maximum 3 



sportieve initiatieven 
van andere 
sportaanbieders 

stad, sportdienst, 
sportraad 

De sportvereniging 
heeft aandacht voor 
veiligheid 
milieuvriendelijkheid 

De sportvereniging 
integreert initiatieven in 
verband met milieu en 
duurzaamheid in haar 
werking 

Expliciete 
milieumaatregelen 

1 punt  

 De sportvereniging 
integreert initiatieven in 
verband met veiligheid 
in haar werking 

Expliciete 
veiligheidsmaatregelen 

2 punten 

De sportvereniging 
voert een 
klantvriendelijk beleid 

De sportvereniging 
besteed aandacht aan 
de opvang van nieuwe 
leden 

Folder voor nieuwe 
leden 

1 punt  

  Ontvangst van nieuwe 
leden 

2 punten 

2. Kwaliteitsvolle begeleiding (30 %) 
Doelstellingen Kwaliteitscriteria Parameter Valorisatie 
Beschikken over 
een kwaliteitsvol 
sporttechnisch 
kader 

Werken met 
gediplomeerde trainers 

Trainers van niveau 1 
(Referentietabel 
sportkwalificaties VTS) 

1 punt/trainer 

  Trainers van niveau 2 
(Referentietabel 
sportkwalificaties VTS) 

1 punt/trainer 

  Trainers van niveau 3 
(Referentietabel 
sportkwalificaties VTS) 

2 
punten/trainer 

  Trainers van niveau 4 
(Referentietabel 
sportkwalificaties VTS) 

2 
punten/trainer 

  Trainers van niveau 5 
(Referentietabel 
sportkwalificaties VTS) 

3 
punten/trainer 

  Trainers van niveau 6 
(Referentietabel 
sportkwalificaties VTS) 

3 
punten/trainer 

  Trainers van niveau 7 
(Referentietabel 
sportkwalificaties VTS) 

3 
punten/trainer 

  Trainers van niveau 8 
(Referentietabel 
sportkwalificaties VTS) 

3 
punten/trainer 

 Volgen van erkende 
opleidingen en behalen 
van diploma 

Voor gediplomeerden 2 
punten/erkende 
opleiding – 
hoger VTS-
diploma 

 Volgen van bijscholing 
zonder diploma 

Voor gediplomeerden 1 
punt/bijscholing 

 Volgen van erkende 
opleidingen en behalen 
van diploma 

Voor niet-
gediplomeerden 

5 
punten/erkende 
opleiding voor 
een erkend 



diploma 
3. Kwaliteitsvolle werking (35 %) 
Doelstellingen Kwaliteitscriteria Parameter Valorisatie 
Beschikken over 
een kwaliteitsvolle 
jeugdwerking 

Werken met 
gediplomeerde trainers 
voor de jeugdwerking 

Aantal uren training met 
gediplomeerde trainers 

1 punt/ 
deelnemer/trai
ning 

Artikel 13 
Subsidies aan sportverenigingen – kwantitatieve criteria (35 %) 
1. Forfaitair bedrag per vereniging (30%) 
Doelstellingen Criteria Parameter Valorisatie 
De sportvereniging 
beschikt over een 
basisbedrag om de 
werking van de 
vereniging mee te 
kunnen bekostigen  

Voldoen aan de 
modaliteiten van 
erkenning en 
subsidiëring 

Statuten en 
subsidiereglement 

1 punt 

De sportvereniging 
voor personen met een 
handicap beschikt over 
een basisbedrag om de 
werking van de 
vereniging mee te 
kunnen bekostigen  

Voldoen aan de 
modaliteiten van 
erkenning en 
subsidiëring 

Statuten en 
subsidiereglement 

2 punten – alle 
leden dienen voor 
100% aan de 
voorwaarden van 
personen met een 
handicap te 
voldoen 

De sportverenigingen 
voor senioren beschikt 
over een  basisbedrag 
om de werking van de 
vereniging mee  te 
kunnen bekostigen  

Voldoen aan de 
modaliteiten van 
erkenning en 
subsidiëring 

Statuten en 
subsidiereglement 

2 punten - alle 
leden dienen voor 
100% aan de 
voorwaarden 
senioren te 
voldoen 

2. Actieve permanent verzekerde Herentalse sportbeoefenaars (30%) 
Doelstellingen Criteria Parameter Valorisatie 
De actieve permanent 
verzekerde Herentalse 
sportbeoefenaars  (dd. 
31/12/-
subsidiëringsjaar) 
genieten van een 
basissubsidie/lid – 
volwassenen +18 

Voldoen aan de 
modaliteiten van 
erkenning en 
subsidiëring 

Statuten en 
subsidiereglement 

1 punt/volwassen 
lid(+18) 

De actieve permanent 
verzekerde Herentalse 
sportbeoefenaars  (dd. 
31/12/-
subsidiëringsjaar) 
genieten van een 
basissubsidie/lid – 
jeugd – 18 

Voldoen aan de 
modaliteiten van 
erkenning en 
subsidiëring 

Statuten en 
subsidiereglement 

2 
punten/jeugdlid(-
18)   

De actieve permanent 
verzekerde Herentalse 
sportbeoefenaars  (dd. 
31/12/-
subsidiëringsjaar) 
genieten van een 
basissubsidie/lid – 
senioren 

Voldoen aan de 
modaliteiten van 
erkenning en 
subsidiëring 

Statuten en 
subsidiereglement 

2 
punten/seniorenli
d   

De actieve permanent Voldoen aan de Statuten en 4 punten/lid 



verzekerde Herentalse 
sportbeoefenaars  (dd. 
31/12/-
subsidiëringsjaar) 
genieten van een 
basissubsidie/lid –
personen met een 
handicap 

modaliteiten van 
erkenning en 
subsidiëring 

subsidiereglement personen met 
een handicap  

3. Huur sportaccommodaties in Herentals (30%) 
Doelstellingen Criteria Parameter Valorisatie 
Verenigingen die 
sportaccommodaties 
huren in Herentals 
genieten van een 
tussenkomst in de 
kosten 

De vereniging huurt 
gemeentelijke 
sportinfrastructuur 

0,01 – 250 euro 1 punt (per schijf 
van € 250,00)  

  251 – 500 euro 1 punt 
  501 – 750 euro 1 punt 
  Enz.  
 De vereniging huurt 

private 
sportinfrastructuur 

0,01 – 250 euro 1 punt (per schijf 
van € 250,00) 

  251 – 500 euro 1 punt 
  501 – 750 euro 1 punt 
  Enz.  
4. Begeleiding (10%) 
Doelstellingen Criteria Parameter Valorisatie 
De vereniging 
beschikt over een 
sporttechnisch kader 

Werken met niet 
diplomeerde trainers 

Aantal actieve niet-
gediplomeerde 
trainers 

1 punt/trainer 

Artikel 14 
Subsidies voor schoolsport (5 %)   
1. Basisbedrag (20 %) 
Doelstellingen Kwaliteitscriteria Parameter Valorisatie 
De school beschikt over 
een deskundige 
werkgroep/-
schoolsportraad met 
erkende 
schoolsportgangmaker(s
) 

Jaarprogramma 
sportaanbod in overleg 
met de werkgroep. 
 

Werkingsverslag 
werkgroep 
schoolsport 
 
 

1 punt/school 
 
 

 Aanwezigheid van een 
aangestelde 
schoolsportgangmaker 

SVS schoolsport-
gangmaker 

1 punt/school 

2. Werking (30 %) 
Doelstellingen Kwaliteitscriteria Parameter Valorisatie 
De werkgroep 
schoolsport/-
schoolsportraad 
organiseert  een 
naschools recreatief 
en/of competitief 
sportaanbod voor de 
leerlingen 

Jaarprogramma 
competitief naschools 
sportaanbod 
 

Deelname per 
verschillende 
sportactiviteit 

1 punt/activiteit 

 Jaarprogramma 
recreatief naschools 

Deelname per 
verschillende 

1 punt/activiteit 



sportaanbod sportactiviteit 
3. Samenwerkingsactiviteiten school-sportclub-gemeente; sportdienst, sportraad (50%) 
Doelstellingen Kwaliteitscriteria Parameter Valorisatie 
De school neemt deel 
aan 
sportsamenwerkingsacti
viteiten school-
sportvereniging-stad; 
sportdienst, sportraad. 

Jaarprogramma 
sportsamenwerkingsact
iviteiten school-
sportvereniging-stad; 
sportdienst, sportraad. 

Deelname per 
verschillende 
sportactiviteit 

1 punt/activiteit 

Artikel 15 
- Om in aanmerking te komen voor subsidies verbonden aan artikel 12. Basisbedrag per 

vereniging, dient in 2009 aan 50 % van de modaliteiten van artikel 12 basisbedrag per 
vereniging voldaan te zijn 

- Om in aanmerking te komen voor subsidies verbonden aan artikel 12. Basisbedrag per 
vereniging, dient in 2010 aan 60 % van de modaliteiten van artikel 12 basisbedrag per 
vereniging voldaan te zijn 

- Om in aanmerking te komen voor subsidies verbonden aan artikel 12. Basisbedrag per 
vereniging, dient in 2011 aan 70 % van de modaliteiten van artikel 12 basisbedrag per 
vereniging voldaan te zijn 

Artikel 16 
De subsidiecommissie bestaat uit de schepen van sport, een ambtenaar van de sportdienst 
en minimum twee leden van de raad van beheer van de sportraad. De subsidiecommissie 
controleert enkel de tijdig ingediende subsidiedossiers op hun geldigheid en volledigheid. De 
berekening van de subsidies gebeurt door de sportdienst. De sportdienst legt een lijst van de 
gesubsidieerde verenigingen en de berekende subsidies, samen met het advies van de raad 
van beheer van de sportraad, ter goedkeuring voor aan het college van burgemeester en 
schepenen. 
Artikel 17 - Betwistingen 
Het college van burgemeester en schepenen beslist na advies over de ondersteuning en 
over alle betwistingen met betrekking tot de toepassing van dit reglement. 
Artikel 18 - Inwerkingtreding 
Dit reglement geldt vanaf 1 januari 2009. 
 
 

022 Goedkeuring subsidiereglement voor uitvoering van infrastructuurwerken voor 
erkende Herentalse sportverenigingen 2009 - 2011 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
Deze subsidies kaderen in het nieuwe Sport voor Allen decreet en zijn georiënteerd op meer 
en betere subsidies voor de sportverenigingen. Een groot deel van de verplichte subsidiebe-
dragen voor de verenigingen moeten voldoen aan kwaliteitscriteria, te vertrekken van de 
missie en beleidsdoelstellingen. 
In eerste instantie wordt het subsidiereglement voor erkende Herentalse sportverenigingen 
grondig aangepast om te voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen. 
Argumentatie 
In het sportbeleidsplan werd als strategische doelstelling geformuleerd dat het georganiseer-
de sportgebeuren in Herentals als draaischijf van een actieve sportparticipatie directe 
financiële ondersteuning krijgt om meer inwoners uit Herentals aan sport te laten doen. In de 
operationele doelstellingen van het goedgekeurde beleidsplan staat dat: 
- Het georganiseerde sportgebeuren deze legislatuur minstens dezelfde financiële 

middelen krijgt als tijdens het refertejaar 2007. 
- De bestaande subsidiereglementen getoetst en aangepast zullen worden aan kwaliteits-

criteria, diversiteitscriteria en resultaatsverbintenissen in 2008 om via directe financiële 
ondersteuning meer mensen op verantwoorde wijze te laten sporten. 

- Nieuwe financiële ondersteuning aan minstens 20 % van de sportclubs geeft hen de kans 
om een laagdrempelig en doelgericht sportaanbod te ontwikkelen tijdens de komende 
legislatuur. 



Er wordt geopteerd om de eerste jaren 2009, 2010 en 2011 een overgang tot stand te 
brengen van bestaande reglementen naar nieuwe  reglementen met meer kwaliteitscriteria, 
doelstellingen en resultaatsgebieden. In 2011 volgt opnieuw een bijsturing naar nog meer 
kwaliteit op basis van de evaluatie van de subsidiejaren 2009 en 2010. 
BESLUIT 
De gemeenteraad keurt het subsidiereglement voor uitvoering van sportinfrastructuurwerken 
voor erkende Herentalse sportverenigingen, dienstjaren 2009-2011 goed als volgt: 
Artikel 1 
Voor zover kredieten voorzien werden in de begroting verleent de stad Herentals een 
subsidie voor de dienstjaren 2009, 2010, 2011 aan elke erkende Herentalse sportvereniging 
met vzw-statuut die aangesloten is bij de Herentalse Sportraad en die in de gemeente 
Herentals aan een sportinfrastructuur aanpassings- en/of verbouwings- en/of sanerings-
werken wil uitvoeren mits voldaan wordt aan de voorwaarden van dit reglement. 
Artikel 2 
Werken noodzakelijk voor de veiligheid of de goede staat van de sportinfrastructuur zoals  
o.a.: isolatiewerken, elektriciteitswerken, verwarmingsinstallaties, plaatsen van sanitair, ver-
beteren brandveiligheid, energiebesparende maatregelen, en andere uitbreidings- of nieuw-
bouwwerken, …. komen voor subsidiëring in aanmerking. 
Gewoon onderhoud zoals: schilderwerken, verfraaiingen... evenals werken aan cafetaria’s, 
horecavoorzieningen, woongedeelten,... komen niet in aanmerking voor subsidiëring. 
Artikel 3 
Voorrang zal gegeven worden aan: 
2. veiligheid van de te gebruiken lokalen 

5. werken om de hygiënische kwaliteit van de sanitaire accommodatie van de 
sportlokalen te verhogen 

6. energiebesparende maatregelen 
7. andere… 

Artikel 4 
De aanvragende vzw dient aan volgende voorwaarden te voldoen : 
a. De werken mogen op datum van de aanvraag nog niet aangevangen zijn, met uitzonde-

ring van noodgevallen (na advies van de brandweer). 
b. Ze dient desgevallend in bezit te zijn van een regelmatige bouwvergunning, afgeleverd 

zoals voorzien in de wetgeving op de stedenbouw. 
c. De vzw moet de sportinfrastructuur waaraan of waarop aanpassings- en/of verbouwings- 

en/of saneringswerken worden uitgevoerd in eigendom, in erfpacht, in recht van opstal, in 
vruchtgebruik of in huur hebben voor een periode van minstens 9 jaar. Op datum van de 
subsidieaanvraag moet de vzw zich engageren om de sportactiviteiten voor de volgende 9 
jaar te organiseren in de betrokken accommodatie en dient het contract van erfpacht, 
recht van opstal, vruchtgebruik of huur nog minstens voor een periode van 9 jaar te lopen. 

d. De noodzaak en verantwoording voor de uitvoering van de werken (aanpassings- en/of 
verbouwings- en/of saneringswerken en/of nieuwbouw en/of uitbreidingswerken) dienen 
aan het college van burgemeester en schepenen voorgelegd na advies van raad van 
bestuur van de Herentalse Sportraad. 

Artikel 5 
De aanvraag dient te omvatten : 
- statuten van de vzw en samenstelling van de beheerraad; 
- naam en plaats (adres infrastructuur); 
- plan van het gebouw en terrein; 
- een afschrift van de boekhouding van het afgelopen jaar; 
- een financieel plan en een werkplan (beschrijving van de werken, de te gebruiken 

materialen, de prijsoffertes van de leveranciers of de aannemers, de tijdslimieten die men 
vooropstelt, welk bedrag de vereniging zelf zal investeren,...). 
Deze plannen moeten zo gedetailleerd en uitgebreid mogelijk opgesteld worden. 

- een afschrift van de bouwvergunning indien vereist. 
- een afschrift van het eigendomsrecht, erfpacht, recht van opstal, vruchtgebruik of huur 

van de sportinfrastructuur. 
Artikel 6 



De subsidie bedraagt 50 % van de kostprijs voortspruitend uit de uitgevoerde werken. 
Het totaal bedrag van de uitgevoerde werken moet tenminste 500,00 euro bedragen 
(minimale subsidie = 250,00 euro). Nochtans zal de subsidie maximaal 3.100,00 euro 
bedragen. 
Artikel 7 
Eenzelfde sportclub kan per jaar slechts één aanvraag indienen. 
Artikel 8 
Het tijdstip van de aanvang en de planning van de werken moet minimum 1 maand schrifte-
lijk vooraf aan het stadsbestuur, sportdienst, worden meegedeeld. 
De vzw dient de toegang tot de infrastructuur mogelijk te maken, opdat een afgevaardigde 
van het stadsbestuur een controle op de werken kan uitvoeren. 
Bij niet naleven van deze voorwaarde komt de vereniging niet meer in aanmerking voor het 
verkrijgen van de subsidie. 
Artikel 9 
De vzw zal van de principiële toezegging van de gemeentelijke subsidie in kennis gesteld 
worden met de vermelding dat de gemeente elke aansprakelijkheid afwijst voor om het even 
welke schade die rechtstreeks of onrechtstreeks zou verband houden met de uitvoering van 
de voorgenomen werken. 
Artikel 10 
Het bedrag van de subsidie wordt door het college van burgemeester en schepenen bepaald 
in overeenstemming met het reglement na advies van de raad van bestuur van de sportraad: 
a. nadat een afgevaardigde van het stadsbestuur ter plaatse de voltooiing van de werken 

heeft vastgesteld; 
b. na voorlegging van de voldane facturen en de eindafrekening van de bouwprijs. 
Artikel 11 
De vzw die aanspraak wenst te maken op deze toelage moet de technische controle van het 
stadsbestuur op de werken aanvaarden en zich schikken naar de opmerkingen die door het 
stadsbestuur worden gemaakt. 
Artikel 12 
Indien het krediet niet volstaat om aan alle aanvragers van een bepaald jaar deze subsidie te 
verstrekken, dan wordt het aan alle aanvragers verschuldigde bedrag procentueel en even-
redig verminderd. 
Artikel 13 
Alle betwistingen in verband met de toekenning van de subsidie worden geregeld door het 
college van burgemeester en schepenen, na advies van de raad van bestuur van de sport-
raad. 
Artikel 14 
Indien blijkt dat onjuiste gegevens werden verstrekt of indien de voorwaarden van dit 
reglement niet werden nageleefd, kan het college van burgemeester en schepenen beslissen 
geen subsidie toe te kennen of de subsidie terug te vorderen. 
 
Onthouden zich bij de stemming: Vanhencxthoven, Vermeulen, Rombouts en Van den 
Eynden. 
 
 

023 Goedkeuring subsidiereglement voor sportverenigingen bij gebruik van  niet-
gemeentelijke, polyvalente en overdekte infrastructuur voor 2009 - 2011 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
Deze subsidies kaderen in het nieuwe Sport voor Allen decreet en zijn georiënteerd op meer 
en betere subsidies voor de sportverenigingen. Een groot deel van de verplichte subsidiebe-
dragen voor de verenigingen moeten voldoen aan kwaliteitscriteria, te vertrekken van de 
missie en beleidsdoelstellingen. 
In eerste instantie wordt het subsidiereglement voor erkende Herentalse sportverenigingen 
grondig aangepast om te voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen. 
Argumentatie 
In het sportbeleidsplan werd als strategische doelstelling geformuleerd dat het georganiseer-



de sportgebeuren in Herentals als draaischijf van een actieve sportparticipatie directe finan-
ciële ondersteuning krijgt om meer inwoners uit Herentals aan sport te laten doen. In de 
operationele doelstellingen van het goedgekeurde beleidsplan staat dat: 
- Het georganiseerde sportgebeuren deze legislatuur minstens dezelfde financiële 

middelen krijgt als tijdens het refertejaar 2007. 
- De bestaande subsidiereglementen getoetst en aangepast zullen worden aan kwaliteits-

criteria, diversiteitscriteria en resultaatsverbintenissen in 2008 om via directe financiële 
ondersteuning meer mensen op verantwoorde wijze te laten sporten. 

- Nieuwe financiële ondersteuning aan minstens 20% van de sportclubs geeft hen de kans 
om een laagdrempelig en doelgericht sportaanbod te ontwikkelen tijdens de komende 
legislatuur. 

Er wordt geopteerd om de eerste jaren 2009, 2010 en 2011 een overgang tot stand te 
brengen van bestaande reglementen naar nieuwe  reglementen met meer kwaliteitscriteria, 
doelstellingen en resultaatsgebieden. In 2011 volgt opnieuw een bijsturing naar nog  meer 
kwaliteit op basis van de evaluatie van de subsidiejaren 2009 en 2010. 
BESLUIT 
De gemeenteraad keurt eenparig het reglement subsidiëring voor erkende Herentalse sport-
verenigingen bij gebruik van niet-gemeentelijke, polyvalente en overdekte sportinfrastructuur 
voor 2009 – 2011 goed als volgt:  
Hoofdstuk I : Algemene bepalingen 
Artikel 1 
Binnen de perken van de kredieten goedgekeurd op de begroting van de gemeente, dienst-
jaren 2009, 2010 en 2011, worden huursubsidies verleend volgens de normen en voorwaar-
den die hierna worden vastgesteld. 
Artikel 2 
Dit reglement is van toepassing op de Herentalse sportverenigingen die: 
- erkend zijn door de gemeentelijke sportraad. 
- niet of onvoldoende terecht kunnen in de gemeentelijke sportinfrastructuur. 
- in de gemeente een niet-gemeentelijke, polyvalente en overdekte sportinfrastructuur 

huren. De lijst van bedoelde sportzalen wordt jaarlijks, na advies van de sportraad, 
goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen. 

De huidige lijst omvat: 
- BLOSO sporthallen. 
 
Artikel 3 
Om in aanmerking te komen voor de huursubsidie moeten de erkende sportverenigingen aan 
de volgende voorwaarden voldoen: 
- opgericht zijn door het privé-initiatief zonder beroepsdoeleinden, winst- of handels-

oogmerk. 
- controle, noodzakelijk voor de uitvoering van dit reglement, toestaan. 
- een aanvraag om huursubsidie indienen volgens de voorwaarden van dit reglement. 
Artikel 4 
Om in aanmerking te komen voor huursubsidies moeten de aanvragende verenigingen ook 
voldoen aan de kwalitatieve criteria van het subsidiereglement voor erkende Herentalse 
sportverenigingen: 
- 100 % van de huursubsidies worden verkregen indien volledig voldaan wordt aan de 

modaliteiten over kwaliteitscriteria bepaald in artikel 12 en artikel 15 van het subsidie-
reglement voor erkende  Herentalse sportverenigingen: 

- 50 % van de huursubsidies worden verkregen indien niet volledig voldaan wordt aan de 
modaliteiten artikel 12 en artikel 15. 

Artikel 5 
De huursubsidies zijn financiële tegemoetkomingen vanwege de gemeente. 
De huursubsidie bedraagt dan het verschil tussen de huurprijs van de private sportinfra-
structuur (die enkel in aanmerking komt indien zij zich op de lijst van de door de gemeente 
goedgekeurde sportinfrastructuur op het Herentalse grondgebied bevinden) en de gemeen-
telijke retributie voor een terrein(en) met dezelfde afmetingen 
Bij krediettekort wordt het beschikbaar krediet evenredig verdeeld over de rechthebbende 



verenigingen. 
Artikel 6 
Het reglement is niet van toepassing voor: 
- activiteiten met inkomgelden. 
- occasionele activiteiten. 
- activiteiten waarbij de vereniging een drankgelegenheid uitbaat. 
- schoolsportverenigingen. 
Hoofdstuk II: Aanvraag om huursubsidie 
Artikel 7 
Voor eind mei dient een huurovereenkomst vastgelegd, waarin afstand van verhaal dient 
voorzien voor huurder of gebruiker bij brand en/of ontploffing. 
Artikel 8 
Het aanvraagformulier kan bekomen worden bij het gemeentebestuur op de dienst sport en 
recreatie. Het dient volledig en nauwkeurig ingevuld en ondertekend te worden door de 
voorzitter en secretaris van de vereniging. De aanvraag dient schriftelijk gericht aan het 
college van burgemeester en schepenen van Herentals, Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals 
vóór 15 januari van het betreffende sportseizoen. 
Artikel 9 
De aanvraag dient volgende zaken te omvatten: 
- het ingevuld en ondertekend aanvraagformulier. 
- de samenstelling van het bestuur van de vereniging met vermelding van naam, volledig 

adres en functie van de leden van de raad van bestuur. 
- een duidelijke omschrijving van de aard van de activiteiten van de vereniging. 
- het bewijs van de verhuurder van de niet-gemeentelijke sportinfrastructuur waaruit blijkt 

dat de aanvrager gebruik zal maken van zijn infrastructuur met opgave van dagen en 
uren. 

- het advies van de gemeentelijke dienst voor sport en recreatie waaruit blijkt dat de 
aanvrager niet- of onvoldoende terecht kan in de gemeentelijke sportinfrastructuur. 

Hoofdstuk III : Aanvraag om uitbetaling van de huursubsidie 
Artikel 10 
Na goedkeuring van de aanvraag, zoals bedoeld in hoofdstuk II, kan de sportvereniging om 
uitbetaling van de huursubsidie verzoeken. 
De aanvraag tot uitbetaling van de huursubsidie dient: 
- schriftelijk gericht aan het college van burgemeester en schepenen van Herentals, 

Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals. 
- ten laatste bij het gemeentebestuur binnen te zijn voor einde juli van het jaar volgend op 

de goedkeuring van de aanvraag (bedoeld in hoofdstuk II). 
- gestaafd door kostennota’s, facturen of andere bewijzen van gebruik van de niet-

gemeentelijke sportinfrastructuur opgemaakt door de verhuurder en van waaruit het 
bedrag van de huursubsidie kan berekend worden. 

Hoofdstuk IV : Uitbetaling huursubsidie 
Artikel 11 
De uitbetaling van de huursubsidies gebeurt, overeenkomstig de reglementering betreffende 
de gemeentelijke comptabiliteit, op bevel van het college van burgemeester en schepenen 
door overschrijving op de post- bankrekening van de vereniging. 
Artikel 12 
Indien blijkt dat door de aanvrager onjuiste gegevens werden verstrekt of indien de 
voorwaarden van dit reglement niet worden nageleefd, kan het college van burgemeester en 
schepenen, na advies van de sportraad, de op grond van dit reglement toegekende subsi-
dies geheel of gedeeltelijk terugvorderen van de betrokken vereniging en deze uitsluiten van 
verdere subsidiëring. 
Hoofdstuk V : Goedkeuring en toekenning 
Artikel 13 
Overeenkomstig de bepalingen van dit reglement gaat het college van burgemeester en 
schepenen, na advies van de sportraad, over tot: 
- het goedkeuren van de aanvragen. 
- het vaststellen van de in aanmerking komende sportinfrastructuur na advies van de 



sportraad. 
- het toekennen van de huursubsidies. 
 
 

024 Goedkeuring subsidiereglement voor sportverenigingen die deelnemen aan de 
organisatie van de sportacademie 2009 - 2011 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
Deze subsidies kaderen in het nieuwe Sport voor Allen decreet en zijn georiënteerd op meer 
en betere subsidies voor de sportverenigingen. Een groot deel van de verplichte subsidiebe-
dragen voor de verenigingen moeten voldoen aan kwaliteitscriteria, te vertrekken van de 
missie en beleidsdoelstellingen. 
In eerste instantie wordt het subsidiereglement voor erkende Herentalse sportverenigingen 
grondig aangepast om te voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen. 
Argumentatie 
In het sportbeleidsplan werd als strategische doelstelling geformuleerd dat het georganiseer-
de sportgebeuren in Herentals als draaischijf van een actieve sportparticipatie directe 
financiële ondersteuning krijgt om meer inwoners uit Herentals aan sport te laten doen. In de 
operationele doelstellingen van het goedgekeurde beleidsplan staat dat: 
- Het georganiseerde sportgebeuren deze legislatuur minstens dezelfde financiële 

middelen krijgt als tijdens het refertejaar 2007. 
- De bestaande subsidiereglementen getoetst en aangepast zullen worden aan kwaliteits-

criteria, diversiteitscriteria en resultaatsverbintenissen in 2008 om via directe financiële 
ondersteuning meer mensen op verantwoorde wijze te laten sporten. 

- Nieuwe financiële ondersteuning aan minstens 20 % van de sportclubs geeft hen de kans 
om een laagdrempelig en doelgericht sportaanbod te ontwikkelen tijdens de komende 
legislatuur. 

Er wordt geopteerd om de eerste jaren 2009, 2010 en 2011 een overgang tot stand te 
brengen van bestaande reglementen naar nieuwe  reglementen met meer kwaliteitscriteria, 
doelstellingen en resultaatsgebieden. In 2011 volgt opnieuw een bijsturing naar nog meer 
kwaliteit op basis van de evaluatie van de subsidiejaren 2009 en 2010. 
BESLUIT 
De gemeenteraad keurt eenparig het reglement voor subsidiëring van erkende Herentalse 
sportverenigingen die deelnemen aan de organisatie van de sportacademie, voor de dienst-
jaren 2009-2011, goed als volgt: 
Artikel 1 
Binnen de perken van het goedgekeurde krediet in de gemeentebegroting kent de stad 
Herentals in de dienstjaren 2009, 2010 en 2011 een subsidie toe, voor actieve participatie 
door Herentalse sportverenigingen aan de Herentalse sportacademie. 
Artikel 2 
Onder sportacademie wordt verstaan sportactiviteiten, sportinitiaties, lessenreeksen en 
vakantieactiviteiten ter bevordering van de algemene gezondheid en conditie van jongeren, 
volwassenen en senioren die georganiseerd worden in samenwerking met de sportverenigin-
gen. Het doel is drempelverlagende verenigingsinstapinitiatieven aanbieden zodat op termijn 
het reguliere clubaanbod kan worden uitgebreid. Verschillende doelgroepen (senioren, 
vrouwen, …) kunnen op termijn in de bestaande verenigingsstructuren worden opgenomen 
op verschillende tijdstippen (middag, overdag, vakanties, …). 
De sportacademie ondersteunt geen initiatieven die een commercieel doel beogen. 
Artikel 3 
Onder “actieve participatie aan de sportacademie" wordt verstaan: het afvaardigen van een 
gediplomeerd lesgever/lesgeefster van de sportvereniging voor de invulling van sport-
activiteiten, sportinitiaties, lessenreeksen en/of de (vakantie)activiteiten, deelname aan voor-
bereidende vergaderingen en besprekingen, ter beschikking stellen van sportinfrastructuur 
en sportmateriaal voor de (vakantie)activiteiten, instaan voor extra begeleiding bij de 
activiteiten indien nodig, zorgen voor een kwalitatieve uitbouw (voorbereiding, evaluatie, 
bijsturing,…) van het sportaanbod, bevordering van instroommogelijkheden bij de vereniging. 
Indien de sportclub gebruik maakt van de stedelijke sportinfrastructuur zijn de infrastructuur-



kosten ten laste van het stadsbestuur. 
In ruil hiervoor ontvangt de club een subsidie die voldoende is om de gemaakte kosten te 
dekken en tracht het activiteitenaanbod en doelgroepenaanbod te integreren in de reguliere 
werking van de vereniging. 
Artikel 4 
Het toekennen van de subsidie gebeurt op basis van volgende kwaliteitscriteria: 
Doelstelling Kwaliteitscriteria Parameter Valorisatie 
Het georganiseerde 
sportgebeuren in Herentals 
als draaischijf van een 
actieve sportparticipatie krijgt 
financiële ondersteuning om 
meer inwoners uit Herentals 
aan sport te laten doen. 
Aangepaste financiële 
ondersteuning aan minstens 
20% van de sportclubs geeft 
hen de kans om 
laagdrempelig en doelgroep-
gericht sportaanbod te 
ontwikkelen tijdens deze 
legislatuur 

Clubengagement voor 
een drempelverlagend 
sportaanbod voor 
verschillende doelgroepen 

Instapbevestiging in 
project (brief/mail) 

Uitsluitende 
vereiste 

 Participeren in planmatig 
gestructureerd overleg 

Deelname aan 
voorbereidende 
vergadering(en) 

Uitsluitende 
vereiste 

 De sportvereniging zorgt 
voor gediplomeerde 
gekwalificeerde 
begeleiding. De lesgever 
moet gediplomeerd zijn 
als bachelor of master 
L.O. of tenminste in het 
bezit zijn van een door 
Vlaamse Trainersschool 
erkend trainersdiploma 
voor de betrokken 
sporttak of gelijkgestelde 
diploma’s en de leeftijd 
van 17 jaar bereikt 
hebben op het ogenblik 
dat zijn/haar activiteit start 
of minimum geslaagd zijn 
in het tweede jaar 
bachelor van de opleiding 
lichamelijk opvoeding en 
sport 

Overmaken van 
diploma lesgever  

Uitsluitende 
vereiste 

 De sportvereniging laat de 
lesgever de 
lessen/trainingen 
voorbereiden 
 

Overmaken van 
uitgewerkte 
lesvoorbereiding(en)  

Uitsluitende 
vereiste 

 De sportvereniging 
evalueert de lessen en de 
resultaten van de 
inspanningen 
(doorstroming naar 
sportvereniging, kwaliteit 

Overmaken van 
gestandaardiseerde 
evaluatie 

Uitsluitende 
vereiste 



enz.)  
 De sportvereniging biedt 

drempelverlagende 
instapmogelijkheden in de 
sportvereniging 

Aanbieden van 
infofolder continue 
bewegings-
mogelijkheden in 
verenigingsverband 
en/of 
probeersessie(s) 
en/of eenmalige 
instapreductie en/of 
andere drempel-
verlagende instap-
initiatieven 

Uitsluitende 
vereiste 

Artikel 5 
De subsidie wordt toegekend aan de sportclub als volgt:  
- 30 euro per sessie (1 uur tot 1 ½ uur)  
- 75 euro per sessie halve dag (3.00 uur)  
- 150 euro per dag (6.00 uur) 
Artikel 6 
Na afloop van de activiteit heeft de club recht op deze subsidies als ze aan alle kwaliteits-
verhogende criteria voldoen. 
Artikel 7 
Indien onjuiste gegevens aanleiding geven tot een subsidie, kan het college van 
burgemeester en schepenen het uitgekeerde bedrag terugvorderen. 
Artikel 8 
De subsidiecommissie bestaat uit de schepen van sport, een ambtenaar van de sportdienst 
en minimum twee leden van de raad van beheer van de sportraad. De subsidiecommissie 
controleert enkel de tijdig ingediende subsidiedossiers op hun geldigheid en volledigheid. De 
berekening van de subsidies gebeurt door de sportdienst. De sportdienst legt een lijst van de 
gesubsidieerde verenigingen en de berekende subsidies, samen met het advies van de raad 
van beheer van de sportraad, ter goedkeuring voor aan het college van burgemeester en 
schepenen. 
Artikel 9 
Dit reglement geldt vanaf 1 januari 2009. 
 
 

025 Goedkeuring subsidiereglement voor projectsubsidies aan erkende Herentalse 
sportverenigingen voor 2009 - 2011 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
Deze subsidies kaderen in het nieuwe Sport voor Allen decreet en zijn georiënteerd op meer 
en betere subsidies voor de sportverenigingen. Een groot deel van de verplichte subsidiebe-
dragen voor de verenigingen moeten voldoen aan kwaliteitscriteria, te vertrekken van de 
missie en beleidsdoelstellingen. 
In eerste instantie wordt het subsidiereglement voor erkende Herentalse sportverenigingen 
grondig aangepast om te voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen. 
Argumentatie 
In het sportbeleidsplan werd als strategische doelstelling geformuleerd dat het georganiseer-
de sportgebeuren in Herentals als draaischijf van een actieve sportparticipatie directe 
financiële ondersteuning krijgt om meer inwoners uit Herentals aan sport te laten doen. In de 
operationele doelstellingen van het goedgekeurde beleidsplan staat dat: 
- Het georganiseerde sportgebeuren deze legislatuur minstens dezelfde financiële 

middelen krijgt als tijdens het refertejaar 2007. 
- De bestaande subsidiereglementen getoetst en aangepast zullen worden aan kwaliteits-

criteria, diversiteitscriteria en resultaatsverbintenissen in 2008 om via directe financiële 
ondersteuning meer mensen op verantwoorde wijze te laten sporten. 

- Nieuwe financiële ondersteuning aan minstens 20 % van de sportclubs geeft hen de kans 



om een laagdrempelig en doelgericht sportaanbod te ontwikkelen tijdens de komende 
legislatuur. 

Er wordt geopteerd om de eerste jaren 2009, 2010 en 2011 een overgang tot stand te 
brengen van bestaande reglementen naar nieuwe  reglementen met meer kwaliteitscriteria, 
doelstellingen en resultaatsgebieden. In 2011 volgt opnieuw een bijsturing naar nog meer 
kwaliteit op basis van de evaluatie van de subsidiejaren 2009 en 2010. 
BESLUIT 
De gemeenteraad keurt eenparig het reglement voor projectsubsidies aan erkende 
Herentalse sportverenigingen dienstjaren 2009 - 2011 goed als volgt: 
Hoofdstuk I : Algemene bepalingen 
Artikel 1 
Binnen de perken van het goedgekeurde begrotingskrediet in de gemeentebegroting worden 
projectsubsidies verleend voor de dienstjaren 2009, 2010, 2011 volgens de voorwaarden die 
hierna worden vastgesteld. 
Artikel 2 
De sportvereniging/sportverenigingen/samenwerkingsverbanden van sportverenigingen die 
in aanmerking wenst/wensen te komen dient/dienen haar/hun zetel en thuismanifestaties te 
hebben op het grondgebied van Herentals en erkend zijn door sportraad en stadsbestuur. 
Verenigingen met een continue en omvangrijke jeugdwerking krijgen steeds voorrang. 
De Herentalse sportraad komt eveneens in aanmerking voor subsidies. 
Artikel 3 
De subsidies zijn bestemd voor: 
- de begeleiding van sportverenigingen die externe deskundigheid inhuren om hun 

verenigingsstructuur te versterken en/of het vrijwilligersbeleid binnen hun vereniging 
verder uit willen bouwen. 

- administratieve en/of logistieke ondersteuning van sportverenigingen. 
- de ondersteuning van jeugdgerichte sportinitiatieven die door de sportclubs tijdens 

vakantieperiodes worden ondernomen, volledig onafhankelijk van de werking van de 
sportacademie 

- uitzonderlijke en éénmalige evenementen die door de erkende sportverenigingen worden 
georganiseerd 

Artikel 4 
Onder begeleiding van verenigingen wordt verstaan: het inhuren van externe deskundigheid 
die samen met de leden van de vereniging de structuur van de vereniging analyseert, 
evalueert, corrigeert, bijstuurt en/of het nemen van initiatieven die tot doel hebben het 
vrijwilligersbeleid binnen de vereniging uit te bouwen via deskundigheidsbevordering, onder-
steuning en begeleiding, afspraken, werving en plaatsing, … Het subsidiebedrag kan de 
kosten dekken van inhuring van deskundigheid en/of het initiatief m.b.t. vrijwilligersonder-
steuning. Een subsidiebedrag wordt bepaald na advies van de sportraad. 
Artikel 5 
Administratieve en/of logistieke ondersteuning houdt in dat beroep kan worden gedaan op 
een deeltijdse administratieve en/of logistieke ondersteuning. Hiervoor kan een subsidie 
worden gevraagd van het stadsbestuur. Het subsidiebedrag wordt voorgesteld op basis van 
kwaliteit, grootte en sociaal-economische meerwaarde van het verenigingsproject na advies 
hierover van de sportraad. 
Artikel 6 
De organisatie van jeugdgerichte initiatieven door sportverenigingen tijdens vakantieperiodes 
kan gesubsidieerd worden wanneer ze afzonderlijk van de sportacademie georganiseerd 
worden en openstaan voor alle kinderen/jeugd van Herentals. Een subsidiebedrag wordt 
bepaald op basis van deelnemersaantal, uitstraling, niveau, doelgroep, kosten/baten en 
meerwaarde t.o.v. gewone sportkampen na advies hierover van de sportraad. 
Artikel 7 
Voor uitzonderlijke en éénmalige evenementen die door de sportraad erkende Herentalse 
verenigingen in Herentals worden georganiseerd kan een subsidiebedrag worden bepaald 
op basis van uitstraling, niveau deelnemersaantal, kosten/ baten, en na advies hierover van 
de sportraad. 
Hoofdstuk II: Aanvraag om projectsubsidie 



 
Artikel 8 
De aanvraag tot het bekomen van een subsidie dient schriftelijk gericht te worden aan het 
college van burgemeester en schepenen voor 15 september van het betreffende dienstjaar. 
Deze aanvraag dient ondertekend te worden door de voorzitter en secretaris van de 
vereniging. 
Artikel 9 
De aanvraag dient volgende elementen te omvatten: 
- de samenstelling van het bestuur van de vereniging met vermelding van naam, volledig 

adres en functie van de leden van de raad van bestuur. 
- een duidelijke omschrijving van de aard van de activiteiten en jeugdwerking van de 

vereniging. 
- een duidelijke en gedetailleerde omschrijving van het project waarvoor de subsidie wordt 

aangevraagd. 
- een uitgebreide motivering van de aanvraag. 
- een gedetailleerde realistische kostenbatenraming. 
Hoofdstuk III : Aanvraag om uitbetaling van de projectsubsidie 
Artikel 10 
Na goedkeuring van de aanvraag kan de aanvrager om uitbetaling van de projectsubsidie 
verzoeken. 
De aanvraag tot uitbetaling van de projectsubsidie dient: 
- schriftelijk gericht aan het college van burgemeester en schepenen van Herentals, 

Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals. 
- ten laatste bij het gemeentebestuur toekomen op 30 november van het betreffende 

dienstjaar. 
- gestaafd te worden door kostennota’s, facturen of andere bewijzen. 
Hoofdstuk IV : Uitbetaling projectsubsidie 
Artikel 11 
De uitbetaling van de projectsubsidies gebeurt, overeenkomstig de reglementering betreffen-
de de gemeentelijke comptabiliteit, op bevel van het college van burgemeester en 
schepenen door overschrijving op de post- of bankrekening van de vereniging nadat het 
project volledig werd gerealiseerd. 
Artikel 12 
Indien blijkt dat door de aanvrager onjuiste gegevens werden verstrekt of indien de voor-
waarden van dit reglement niet worden nageleefd, kan het college van burgemeester en 
schepenen, na advies van de sportraad, de op grond van dit reglement toegekende subsi-
dies geheel of gedeeltelijk terugvorderen van de betrokken vereniging en deze uitsluiten van 
verdere subsidiëring. 
Hoofdstuk V : Goedkeuring en toekenning 
Artikel 13 
Overeenkomstig de bepalingen van dit reglement gaat het college van burgemeester en 
schepenen, na advies van de sportraad, over tot: 
- het vaststellen en goedkeuren van de in aanmerking komende projecten na advies van de 

sportraad. 
De sportraad brengt daartoe een gemotiveerd advies uit aan het college van 
burgemeester en schepenen.  
Dit advies geeft aan : 
- welke projecten en welke subsidies door de sportraad binnen het voorgestelde 

begrotingskrediet ter goedkeuring worden voorgesteld. 
- welke projecten en welke subsidies door de sportraad voor een volgend dienstjaar 

worden voorgesteld. 
- welke projecten volgens de sportraad niet weerhouden kunnen worden. 

- het toekennen van de projectsubsidies. 
- de controle op de aanwending van de projectsubsidies. 
 
 
 



026 Goedkeuring subsidiereglement voor kadervorming voor erkende Herentalse 
sportverenigingen voor 2009 - 2011 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
Deze subsidies kaderen in het nieuwe Sport voor Allen decreet en zijn georiënteerd op meer 
en betere subsidies voor de sportverenigingen. Een groot deel van de verplichte subsidiebe-
dragen voor de verenigingen moeten voldoen aan kwaliteitscriteria, te vertrekken van de 
missie en beleidsdoelstellingen. 
In eerste instantie wordt het subsidiereglement voor erkende Herentalse sportverenigingen 
grondig aangepast om te voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen. 
Argumentatie 
In het sportbeleidsplan werd als strategische doelstelling geformuleerd dat het georganiseer-
de sportgebeuren in Herentals als draaischijf van een actieve sportparticipatie directe 
financiële ondersteuning krijgt om meer inwoners uit Herentals aan sport te laten doen. In de 
operationele doelstellingen van het goedgekeurde beleidsplan staat dat: 
- Het georganiseerde sportgebeuren deze legislatuur minstens dezelfde financiële 

middelen krijgt als tijdens het refertejaar 2007. 
- De bestaande subsidiereglementen getoetst en aangepast zullen worden aan kwaliteits-

criteria, diversiteitscriteria en resultaatsverbintenissen in 2008 om via directe financiële 
ondersteuning meer mensen op verantwoorde wijze te laten sporten. 

- Nieuwe financiële ondersteuning aan minstens 20 % van de sportclubs geeft hen de kans 
om een laagdrempelig en doelgericht sportaanbod te ontwikkelen tijdens de komende 
legislatuur. 

Er wordt geopteerd om de eerste jaren 2009, 2010 en 2011 een overgang tot stand te 
brengen van bestaande reglementen naar nieuwe  reglementen met meer kwaliteitscriteria, 
doelstellingen en resultaatsgebieden. In 2011 volgt opnieuw een bijsturing naar nog  meer 
kwaliteit op basis van de evaluatie van de subsidiejaren 2009 en 2010. 
BESLUIT 
De gemeenteraad keurt eenparig het reglement subsidiëring van kadervorming voor erkende 
Herentalse sportverenigingen 2009 – 2011 goed als volgt:  
Artikel 1 
Binnen de perken van het goedgekeurde krediet in de gemeentebegroting wordt voor 
deelname aan kadervormingscursussen door leden van erkende Herentalse sportverenigin-
gen een toelage toegekend voor de dienstjaren 2009, 2010, 2011. 
Artikel 2 
Onder “kadervorming in de sport” wordt verstaan: de pedagogische, methodische en 
geprogrammeerde vorming en vervolmaking van kaderleden, bestuursleden, trainers, 
scheidsrechters en actieve leden die de bedoeling hebben in de toekomst verantwoordelijk-
heid te dragen, met het oog op de sportieve en bestuursmatige begeleiding van het sportieve 
verenigingsleven. 
Artikel 3 
Volgende cursussen worden niet beschouwd als kadervorming in de sport: 
- cursussen die aansluiten op een beroepsopleiding 
- stages verbonden aan de opleiding 
- cursussen die uitsluitend de initiatie of vervolmaking in sportdisciplines beogen. 
Artikel 4 
Het toekennen van een subsidie is afhankelijk van volgende voorwaarden: 
3. De cursisten dienen ingeschreven te zijn in de bevolkingsregisters van de gemeente 

Herentals op het moment van de aanvraag. 
8. De cursisten dienen te bewijzen actief lid te zijn van een door de gemeente erkende 

sportvereniging. 
3. De cursisten dienen tenminste 16 jaar te zijn. 
4. Elke aanvraag dient door de sportvereniging na het einde van de cursus of uiterlijk tegen 

15 november ingediend te worden bij het college van burgemeester en schepenen en 
moet volgende documenten bevatten: 
- het door de sportdienst via de erkende vereniging afgeleverde aanvraagformulier, 

behoorlijk ingevuld 



- de uitnodiging en/of programma van de cursus 
- een bewijsstuk van betaling aan de inrichtende organisatie 
- een bewijsstuk van aanwezigheid afgeleverd door de inrichtende organisatie 
- eventuele attesten of voorlopige attesten/diploma’s 
- een verklaring dat geen andere tegemoetkoming wordt verstrekt voor het volgen van 

de betrokken cursus 
Artikel 5 
De vereniging waartoe de cursist behoort die een door de Vlaamse Trainersschool, een 
erkende sportfederatie, provinciale sportdienst of Sportregio Kempen erkende cursus 
gevolgd heeft, ontvangt als toelage 100 % van het inschrijvingsgeld met een maximum van 
150 euro. 
De vervoerskosten worden vergoed (berekening volgens de wettelijke afstanden/tarieven) 
met een maximum van 150 euro. 
Een mogelijke tweede of volgende cursus van dezelfde aanvrager wordt betoelaagd binnen 
de perken van het krediet nadat werd ingegaan op alle eerste aanvragen. 
Artikel 6 
Gebeurlijke geschillen zullen door het college van burgemeester en schepenen beslecht 
worden, na voorafgaand advies van de stedelijke sportraad. 
Artikel 7 
Indien het krediet niet volstaat om aan alle aanvragers van een bepaald jaar deze terug-
betaling te doen, dan wordt het aan alle aanvragers verschuldigde bedrag procentueel en 
evenredig verdeeld. 
Artikel 8 
De toelage is éénmalig en wordt aan de erkende sportclub uitgekeerd. 
Artikel 9 
Indien onjuiste gegevens aanleiding geven tot een uitreiking, kan het college van 
burgemeester en schepenen het uitgekeerde bedrag terugvorderen. 
 
 

027 Goedkeuring subsidiereglement voor subsidiëring sportinitiatieven voor maat-
schappelijk kwetsbare jongeren 2009 - 2011 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
Deze subsidies kaderen in het nieuwe Sport voor Allen decreet en zijn georiënteerd op meer 
en betere subsidies voor de kwaliteitsverbetering van de jeugsportbegeleider en jeugdsport-
coördinator in sportverenigingen. Het verplichte subsidiebedrag voor de verenigingen dient 
voor 100 % te voldoen aan kwaliteitscriteria, te vertrekken van de missie en beleidsdoelstel-
lingen uit het sportbeleidsplan. 
Er wordt geopteerd om de eerste jaren 2009, 2010 en 2011 het voorgelegde reglement met 
kwaliteitscriteria, doelstellingen en resultaatsgebieden te implementeren. In 2011 volgt 
opnieuw een bijsturing naar nog meer kwaliteit voor 2012 en 2013 op basis van de evaluatie 
van de subsidiejaren 2009 en 2010. 
Argumentatie 
In het sportbeleidsplan werd als strategische doelstelling geformuleerd dat het georganiseer-
de sportgebeuren in Herentals als draaischijf van een actieve sportparticipatie directe 
financiële ondersteuning krijgt om meer inwoners uit Herentals aan sport te laten doen. In de 
operationele doelstellingen van het goedgekeurde beleidsplan staat dat: 
- Het georganiseerde sportgebeuren deze legislatuur minstens dezelfde financiële 

middelen krijgt als tijdens het refertejaar 2007. 
- De bestaande subsidiereglementen getoetst en aangepast zullen worden aan kwaliteits-

criteria, diversiteitscriteria en resultaatsverbintenissen in 2008 om via directe financiële 
ondersteuning meer mensen op verantwoorde wijze te laten sporten. 

- Nieuwe financiële ondersteuning aan minstens 20 % van de sportclubs geeft hen de kans 
om een laagdrempelig en doelgericht sportaanbod te ontwikkelen tijdens de komende 
legislatuur. 

Er wordt geopteerd om de eerste jaren 2009, 2010 en 2011 een overgang tot stand te 
brengen van bestaande reglementen naar nieuwe  reglementen met meer kwaliteitscriteria, 



doelstellingen en resultaatsgebieden. In 2011 volgt opnieuw een bijsturing naar nog  meer 
kwaliteit op basis van de evaluatie van de subsidiejaren 2009 en 2010. 
BESLUIT 
De gemeenteraad keurt eenparig het reglement voor subsidiëring sportinitiatieven voor maat-
schappelijk kwetsbare jongeren, voor de dienstjaren 2009 – 2011, goed als volgt: 
Artikel 1 
Binnen de perken van het goedgekeurde krediet in de gemeentebegroting worden voor de 
dienstjaren 2009, 2010 en 2011 toelagen uitgekeerd voor initiatieven die gericht zijn op 
kinderen vanaf 5 jaar, die wegens het kansarme of moeilijke milieu waarin ze opgroeien, niet 
de mogelijkheid hebben om aan sport te doen. 
Artikel 2 
Onder “maatschappelijk kwetsbaar” wordt verstaan: jongeren die bewust of onbewust geen 
mogelijkheid aangeboden krijgen of kunnen verwerven om hun identiteit en toekomst 
individueel en collectief optimaal uit te bouwen. Zij komen meestal uit een thuismilieu met 
beperkte financiële mogelijkheden en waar het cultuurpatroon verschilt van het doorsnee 
cultuurpatroon. Daardoor hebben zij minder vlot toegang tot het “normale maatschappelijke 
leven”. 
Artikel 3 
De toelagen zijn bestemd voor: 
- ofwel groepsinitiatieven specifiek gericht op kansarme jongeren 
- ofwel individuele aanvragen voor kansarme jongeren die in samenwerking met een 

vertegenwoordiger van het OCMW of een andere organisatie vermeld in de sociale kaart 
van Herentals, onderzocht worden. 

Artikel 4 
Het toekennen van een toelage is afhankelijk van de volgende voorwaarden: 
4. de jongeren dienen ingeschreven te zijn in de bevolkingsregisters van de gemeente 

Herentals 
9. de jongeren dienen tenminste 5 jaar en ten hoogste 25 jaar oud te zijn 
10. elke aanvraag dient uiterlijk één maand voor de deelname ingediend te worden bij de 

stedelijke sportdienst 
11. na de deelname dient een bewijs van deelname afgeleverd te worden samen met 

een bewijs van betaling en een uitnodiging of programma van de activiteit 
12. de uiteindelijke goedkeuring wordt gegeven door het college van burgemeester en 

schepenen 
Artikel 5 
De toelage bedraagt maximaal 75 % van de deelnameprijs. 
De toelage mag echter nooit 125,00 euro per jaar en per persoon overschrijden. 
Artikel 6 
De toelage zal worden uitgekeerd aan de aanvrager zelf. Dit kan zowel de jongere in kwestie 
zijn als sportvereniging, de ouders, ... 
Artikel 7 
Indien het krediet niet volstaat om aan alle aanvragen van een bepaald jaar deze terug-
betaling te doen dan wordt aan alle aanvragers het verschuldigde bedrag procentueel en 
evenredig verminderd. 
Artikel 8 
Gebeurlijke geschillen zullen door het college van burgemeester en schepenen beslecht 
worden, na voorafgaand advies van de stedelijke sportraad. 
Artikel 9 
Indien onjuiste gegevens aanleiding geven tot een betoelaging, kan het college van 
burgemeester en schepenen het uitgekeerde bedrag terugvorderen. 
 
 

028 Goedkeuring subsidiereglement voor impulssubsidies voor erkende Herentalse 
sportverenigingen voor 2009 - 2011 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
Deze subsidies kaderen in het nieuwe  Sport voor Allen decreet en zijn georiënteerd op meer 



en betere subsidies voor de kwaliteitsverbetering van de jeugsportbegeleider en jeugdsport-
coördinator in sportverenigingen. Het verplichte subsidiebedrag voor de verenigingen dient 
voor 100 % te voldoen aan kwaliteitscriteria, te vertrekken van de missie en beleidsdoelstel-
lingen uit het sportbeleidsplan.   
Er wordt geopteerd om de eerste jaren 2009, 2010 en 2011 het voorgelegde reglement met 
kwaliteitscriteria, doelstellingen en resultaatsgebieden te implementeren. In 2011 volgt 
opnieuw een bijsturing naar nog meer kwaliteit voor 2012 en 2013 op basis van de evaluatie 
van de subsidiejaren 2009 en 2010. 
Argumentatie 
In het sportbeleidsplan werd als strategische doelstelling geformuleerd dat het georganiseer-
de sportgebeuren in Herentals als draaischijf van een actieve sportparticipatie directe 
financiële ondersteuning krijgt om meer inwoners uit Herentals aan sport te laten doen. In de 
operationele doelstellingen van het goedgekeurde beleidsplan staat dat: 
- Het georganiseerde sportgebeuren deze legislatuur minstens dezelfde financiële 

middelen krijgt als tijdens het refertejaar 2007. 
- De bestaande subsidiereglementen getoetst en aangepast zullen worden aan kwaliteits-

criteria, diversiteitscriteria en resultaatsverbintenissen in 2008 om via directe financiële 
ondersteuning meer mensen op verantwoorde wijze te laten sporten. 

- Nieuwe financiële ondersteuning aan minstens 20 % van de sportclubs geeft hen de kans 
om een laagdrempelig en doelgericht sportaanbod te ontwikkelen tijdens de komende 
legislatuur. 

Er wordt geopteerd om de eerste jaren 2009, 2010 en 2011 een overgang tot stand te 
brengen van bestaande reglementen naar nieuwe reglementen met meer kwaliteitscriteria, 
doelstellingen en resultaatsgebieden. In 2011 volgt opnieuw een bijsturing naar nog meer 
kwaliteit op basis van de evaluatie van de subsidiejaren 2009 en 2010. 
BESLUIT 
De gemeenteraad keurt eenparig het subsidiereglement voor impulssubsidies voor erkende 
Herentalse sportverenigingen 2009 – 2011 goed als volgt: 
Artikel 1 - Voorwerp 
Binnen de perken van het goedgekeurde krediet in de gemeentebegroting verleent het 
gemeentebestuur impulssubsidies aan de door de gemeente erkende sportverenigingen, die 
conform zijn met de modaliteiten van het subsidiereglement werkingssubsidies voor 
Herentalse sportverenigingen. 
Artikel 2 - Erkenning 
De sportverenigingen moeten aangesloten zijn bij de sportraad en door de gemeente erkend 
zijn.  
De sportverenigingen moeten tevens aangesloten zijn bij een erkende Vlaamse sportfe-
deratie (dit is pas geldig vanaf 2010 - in 2009 kunnen ook sportverenigingen die niet aange-
sloten zijn bij een erkende Vlaamse sportfederatie van deze subsidie genieten). 
Artikel 3 
De sportvereniging kan geen subsidies voor hetzelfde doel ontvangen via andere gemeente-
lijke kanalen. 
Artikel 4 
De vereniging moet activiteiten ontplooien die individueel of in ploegverband worden 
beoefend met een competitief of recreatief karakter en waarbij de fysieke inspanningen van 
de persoon centraal staat. 
Artikel 5 - Definities 
- Jeugdsport: sportparticipatie van kinderen en jongeren tot en met achttien jaar 
- Jeugdsportbegeleider: een sporttechnische begeleider voor jeugdsport actief in een 

erkende sportverenging. De jeugdsportbegeleider is gedurende het gehele sportseizoen 
actief in de sportvereniging en geeft minstens 2 uur jeugdtraining/maand. 

- Jeugdsportcoördinator: een sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleider die het jeugdsport-
beleid in de erkende sportvereniging coördineert op het sporttechnische, beleidsmatige en 
organisatorische vlak. En hij/zij is jeugdsportcoördinator bij een sportvereniging met 
minstens 20 jeugdleden (jeugdleden = <18j). En hij/zij is de eerste contactpersoon voor 
ouders, jeugdtrainers, spelers,…. Én hij/zij moet met naam, taak en contactgegevens 
expliciet vermeld worden in de informatiebrochure en/of website van de vereniging. 



Artikel 6 - Verdeling subsidies kwaliteitscriteria jeugdsportbegeleider en subsidies kwaliteits-
criteria jeugdsportcoördinator 
1 Subsidies kwaliteitscriteria jeugdsportbegeleider: 75 % 

1.1.  15 % 
1.2.  15 % 
1.3.  10 % 
1.4.  15 % 
1.5.  15 % 
1.6.  15 % 
1.7.  15 % 

2. Subsidies kwaliteitscriteria jeugdsportcoördinator: 25 % 
2.1  18 % 
2.2  18 % 
2.3  10 % 
2.4  18% 
2.5  18% 
2.6   18% 

Artikel 7 - Kwaliteitscriteria subsidies  
1. Jeugdsportbegeleide 
 Doelstelling Kwaliteitscriteria Parameter Valorisatie 
1.
1 

Tegen 2012 zijn 
75% van de 
jeugdsportbegeleid
ers in de 
Herentalse sport-
clubs gediplomeerd 

Sportverenigingen 
worden beloond voor het 
aantal en niveau van hun 
actieve gekwalificeerde 
jeugdsportbegeleiders 

Aantal 
gekwalificeerd 
jeugdsportbegeleid
ers en niveau 

Klassificatietabel 
VTS 
Cat. 1 – 1 pt x 
aantal 
Cat. 2 – 1 pt  x 
aantal 
Cat. 3 – 2 ptn x 
aantal 
Cat. 4 – 2 ptn x 
aantal 
Cat. 5 – 3 ptn x 
aantal 
Cat. 6 – 3 ptn x 
aantal 
Cat. 7 – 3 ptn x 
aantal 
Cat. 8 – 3 ptn x 
aantal 

1.
2 

 Sportverenigingen 
worden beloond voor de 
substantiële stijging van 
het aantal en niveau van 
de gekwalificeerde 
jeugdsportbegeleiders 

Aantal bijkomende 
en aantal 
niveauverhogingen 
van 
gekwalificeerde 
jeugdsportbegeleid
ers 

1 punt/bijkomende 
gekwalificeerde 
jeugdsportbegelei
der 
1 
punt/niveauverhog
ing 

1.
3 

Tegen 2012 worden 
de verenigingen 
gesensibiliseerd en 
gestimuleerd tot het 
uitbouwen van 
legale 
tewerkstelling van 
de gekwalificeerde 
jeugdsportbegeleid
ers. 

Sportverenigingen 
worden beloond voor de 
legale tewerkstelling van 
gekwalificeerde 
jeugdsportbegeleiders via 
contracten Vlabus, 
interim, e.a. legale 
tewerkstellingsmogelijkhe
den 

Aantal uren legale 
tewerkstelling in de 
sportvereniging 

1 punt/u x aantal r 

1.
4 

Tegen 2012 
stimuleren 

Sportverenigingen 
worden beloond voor het 

Aantal en niveau 
gevolgde erkende 

Klassificatietabel 
VTS 



Herentalse 
sportclubs hun 
jeugdsportbegeleid
ers tot permanente 
vorming 

volgen van 
sportspecifieke 
opleidingen en niveau 
van hun 
jeugdsportbegeleiders 
(diplomagebonden) 

opleidingen Cat. 1 – 1 pt x 
aantal 
Cat. 2 – 1 pt x 
aantal 
Cat. 3 – 2 ptn x 
aantal 
Cat. 4 – 2 ptn x 
aantal 
Cat. 5 – 3 ptn x 
aantal 
Cat. 6 – 3 ptn x 
aantal 
Cat. 7 – 3 ptn x 
aantal 
Cat. 8 – 3 ptn x 
aantal 

1.
5 

 Sportverengingen worden 
beloond voor het volgen 
van bijscholingen door 
hun 
jeugdsportbegeleiders 
(niet diploma gebonden) 

Aantal gevolgde 
bijscholingen 

1 punt/gevolgde 
bijscholing 

1.
6 

 Sportverenigingen 
worden beloond voor het 
organiseren van 
bijscholing/opleiding voor 
eigen 
jeugdsportbegeleiders 

Aantal 
georganiseerde 
bijscholingen 

1 
punt/georganiseer
de bijscholing 

1.
7 

 Sportverenigingen 
worden beloond voor het 
aantal uren gevolgde 
opleiding en bijscholing 
van hun 
jeugdsportbegeleiders 

Aantal uren 
gevolgde opleiding 
bijscholing 

1 punt/uur 

2.  Jeugdsportcoördinator 
 Doelstelling Kwaliteitscriteria Parameter Valorisatie 
2.
1 

Tegen 2012 zijn 75% 
van de 
jeugdsportcoördinator
en in de Herentalse 
sportclubs 
gediplomeerd 

Sportverenigingen 
worden beloond 
voor de aanwezig-
heid en niveau van 
de actieve 
gekwalificeerde 
jeugdsport-
coördinator in de 
jeugdwerking 

Aanwezigheid van  
één gekwalificeerd 
jeugdsportcoördinat
or en niveau 

Klassificatietabel 
VTS 
Cat. 1 – 1 pt  
Cat. 2 – 1 pt  
Cat. 3 – 2 ptn 
Cat. 4 – 2 ptn 
Cat. 5 – 3 ptn 
Cat. 6 – 3 ptn 
Cat. 7 – 3 ptn 
Cat. 8 – 3 ptn 

2.
2 

 Sportverenigingen 
worden beloond 
voor de stijging van 
het niveau van de 
gekwalificeerde 
jeugdsportcoördinat
or 

aantal 
niveauverhogingen 
van gekwalificeerde 
jeugdsportcoördinat
or 

1punt/niveauverhogi
ng 

2.
3 

Tegen 2012 worden 
de verenigingen 
gesensibiliseerd en 
gestimuleerd tot het 

Sportverenigingen 
worden beloond 
voor de legale 
tewerkstelling van 

legale 
tewerkstelling in de 
sportvereniging 

1 punt 



uitbouwen van legale 
tewerkstelling van de 
gekwalificeerde 
jeugdsportcoördinator. 

gekwalificeerde 
jeugdsport-
coördinator via 
contracten Vlabus, 
interim, e.a. legale 
tewerkstellings-
mogelijkheden 

2.
4 

Tegen 2012 
stimuleren Herentalse 
sportclubs hun 
jeugdcoördinator tot 
permanente vorming 

Sportverenigingen 
worden beloond 
voor het volgen van 
sportspecifieke 
opleidingen en 
niveau van hun 
jeugdsportcoördinat
or 
(diplomagebonden) 

Aantal en niveau 
gevolgde erkende 
opleidingen 

Klassificatietabel 
VTS 
Cat. 1 – 1 pt x aantal 
Cat. 2 – 1 pt x aantal 
Cat. 3 – 2 ptn x 
aantal 
Cat. 4 – 2 ptn x 
aantal 
Cat. 5 – 3 ptn x 
aantal 
Cat. 6 – 3 ptn x 
aantal 
Cat. 7 – 3 ptn x 
aantal 
Cat. 8 – 3 ptn x 
aantal 

2.
5 

 Sportverengingen 
worden beloond 
voor het volgen van 
bijscholingen door 
hun 
jeugdsportcoördinat
or (niet diploma 
gebonden) 

Aantal gevolgde 
bijscholingen 

1 punt/gevolgde 
bijscholing 
 

2.
6 

 Sportverenigingen 
worden beloond 
voor het aantal uren 
gevolgde opleiding 
en bijscholing van 
hun 
jeugdsportcoördinat
or 

Aantal uren 
gevolgde opleiding 
en bijscholing 

1 punt/uur 

Artikel 8 - Aanvraagprocedure 
De aanvraag voor subsidie dient uiterlijk op 15 maart van het subsidiejaar aan het college 
van burgemeester en schepenen gericht te worden. 
Het college van burgemeester en schepenen oordeelt over de subsidieaanvraag en beslist of 
de vereniging geheel of gedeeltelijk in aanmerking komt voor subsidiëring. 
De aanvraag moet gestaafd worden met een werkingsverslag van het jaar voorafgaand aan 
het subsidiejaar. 
Artikel 9 - Subsidieregeling 
De berekening van de subsidies gebeurt als volgt: afhankelijk van het totale puntenaantal per 
onderdeel en rekening gehouden met het totaalbedrag per onderdeel wordt een waarde per 
punt bepaald, verrekend en per vereniging voor alle onderdelen geglobaliseerd. Indien er 
voor een bepaalde categorie geen punten worden behaald worden de punten evenredig 
verdeeld over de andere onderdelen  van die categorie. 
Artikel 10 - Controle en sancties 
De aangestelde personeelsleden hebben het recht om ter plaatse de aanwending van de 
verleende subsidie te controleren. 
Indien blijkt dat de voorwaarden van het reglement niet zijn nageleefd, kunnen de subsidies 
geheel of gedeeltelijk worden teruggevorderd. 



Dit geldt evenzeer in het geval onjuiste gegevens in de aanvraag en/of verslaggeving zijn 
opgenomen. 
Vastgestelde misbruiken kunnen aanleiding geven tot uitsluiting van verdere subsidiëring. 
Artikel 11 - Subsidiecommissie  
De subsidiecommissie bestaat uit de schepen van sport, een ambtenaar van de sportdienst 
en minimum twee leden van de raad van beheer van de sportraad. De subsidiecommissie 
controleert enkel de tijdig ingediende subsidiedossiers op hun geldigheid en volledigheid. De 
berekening van de subsidies gebeurt door de sportdienst. De sportdienst legt een lijst van de 
gesubsidieerde verenigingen en de berekende subsidies, samen met het advies van de raad 
van beheer van de sportraad, ter goedkeuring voor aan het college van burgemeester en 
schepenen. 
Artikel 12 - Betwistingen 
Het college van burgemeester en schepenen beslist na advies van de sportraad over alle 
betwistingen met betrekking tot de toepassing van dit reglement. 
 
 

029 Goedkeuring subsidiereglement voor drempelverlagende bewegingsinitiatieven voor 
personen met een handicap voor 2009 - 2011 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
Deze subsidies kaderen in het nieuwe Sport voor Allen decreet en zijn georiënteerd op meer 
en betere subsidies voor de sportverenigingen. Een groot deel van de verplichte subsidiebe-
dragen voor de verenigingen moeten voldoen aan kwaliteitscriteria, te vertrekken van de 
missie en beleidsdoelstellingen. 
In eerste instantie wordt het subsidiereglement voor erkende Herentalse sportverenigingen 
grondig aangepast om te voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen. 
Argumentatie 
In het sportbeleidsplan werd als strategische doelstelling geformuleerd dat het georganiseer-
de sportgebeuren in Herentals als draaischijf van een actieve sportparticipatie directe 
financiële ondersteuning krijgt om meer inwoners uit Herentals aan sport te laten doen. In de 
operationele doelstellingen van het goedgekeurde beleidsplan staat dat: 
- Het georganiseerde sportgebeuren deze legislatuur minstens dezelfde financiële 

middelen krijgt als tijdens het refertejaar 2007. 
- De bestaande subsidiereglementen getoetst en aangepast zullen worden aan kwaliteits-

criteria, diversiteitscriteria en resultaatsverbintenissen in 2008 om via directe financiële 
ondersteuning meer mensen op verantwoorde wijze te laten sporten. 

- Nieuwe financiële ondersteuning aan minstens 20 % van de sportclubs geeft hen de kans 
om een laagdrempelig en doelgericht sportaanbod te ontwikkelen tijdens de komende 
legislatuur. 

Er wordt geopteerd om de eerste jaren 2009, 2010 en 2011 een overgang tot stand te 
brengen van bestaande reglementen naar nieuwe  reglementen met meer kwaliteitscriteria, 
doelstellingen en resultaatsgebieden. In 2011 volgt opnieuw een bijsturing naar nog meer 
kwaliteit op basis van de evaluatie van de subsidiejaren 2009 en 2010. 
BESLUIT 
De gemeenteraad keurt eenparig het reglement voor subsidiëring van drempelverlagende 
bewegingsinitiatieven voor personen met een handicap voor 2009 – 2011 goed als volgt: 
Artikel 1 - Voorwerp 
Binnen de perken van het goedgekeurde krediet in de gemeentebegroting wordt voor het  
realiseren van nieuwe drempelverlagende verenigingsinstapinitiatieven voor personen met 
een handicap een subsidie toegekend voor de dienstjaren 2009, 2010 en 2011. 
Artikel 2 - Definitie 
Onder drempelverlagende verenigingsinstapinitiatieven voor personen met een handicap 
wordt verstaan: 
- nieuwe drempelverlagende sportinitiaties, lessenreeksen, trainingen en andere sport-

activiteiten die in de Herentalse sportverenigingen specifiek aan personen met een 
handicap worden aangeboden. 

- nieuwe G-sportafdelingen die in Herentalse sportverenigingen worden opgericht 



- nieuwe initiatieven om nieuwe leden te werven en te stimuleren tot blijvende bewegings-
activiteiten in Herentalse sportverenigingen. 

- nieuwe initiatieven om nieuwe bewegingsdeelname door individuele Herentalse inwoners 
met een handicap te stimuleren bij niet-Herentalse verenigingen met een specifiek 
bewegingsaanbod dat niet in de Herentalse sportverenigingen aanwezig is.   

Artikel 3 - Erkenningsvoorwaarden 
Het toekennen van een subsidie is afhankelijk van volgende voorwaarden: 
- de nieuwe initiatieven voor personen met een handicap worden georganiseerd door 

verenigingen aangesloten bij de Herentalse sportraad en erkend door de stad Herentals. 
- voor nieuwe initiatieven om nieuwe bewegingsdeelname door individuele Herentalse 

inwoners met een handicap te stimuleren bij niet-Herentalse verenigingen met een 
specifiek bewegingsaanbod dat niet in de Herentalse sportverenigingen aanwezig is 
dienen de aanvrager(s) ingeschreven te zijn in bevolkingsregisters van de stad Herentals. 

- de nieuwe initiatieven moeten als doelstelling bewegingscontinuering nastreven: een 
langdurige en kwaliteitsvolle sportparticipatie voor ogen hebben. 

- de nieuwe initiatieven moeten positief geadviseerd worden door minimaal de stedelijke 
sportraad en/of stedelijke raad voor personen en met handicap en/of werkgroep Anders 
sporten. 

- de nieuwe initiatieven worden met de adviezen ter goedkeuring voorgelegd aan het 
college van burgemeester en schepen 

Artikel 4 - Aanvraagprocedure: 
5. De aanvraag voor subsidie dient ingediend te worden 

- uiterlijk voor 1 april voor die nieuwe initiatieven die starten tussen 1 juli tot en met 31 
december 

- uiterlijk voor 1 november voor projecten die starten tussen 1 januari tot en met 30 juni. 
13. De aanvraag dient minimaal volgende gegevens te bevatten: 

- de identificatiegegevens van de aanvrager 
- een duidelijk omschrijving van het project met doelpubliek en geraamd aantal deel-

nemers 
- aanvang, plaats en duur van het initiatief 
- de raming van de kosten en de verantwoording  
14. Een meerjarig initiatief kan maximaal 3 jaar (36 maanden) na elkaar ingediend 

worden. De aanvraag voor subsidiëring dient in dat geval jaarlijks hernieuwd te 
worden. 

Artikel 5 - Subsidieregeling 
1. De grootte van het toegekende subsidiebedrag is afhankelijk van de beoordeling van de 

vooropgestelde criteria: 
- de kwaliteit van het project 
- de grootte van het project 
- de sociaal-maatschappelijke waarde van het project 

2. Initiatieven die door andere instanties, overheden worden gesubsidieerd kunnen niet meer 
voor dezelfde modaliteiten worden gesubsidieerd. Aanvullende subsidies of subsidies 
voor andere modaliteiten zijn wel mogelijk. 

3. Afhankelijk van de beschikbare kredieten en ingediende projecten kan het aantal gesubsi-
dieerde projecten beperkt worden 

4. Afhankelijk van initiatief, vooropgestelde criteria en adviezen wordt per initiatief een 
subsidiebedrag voorgesteld aan het college van  burgemeester en schepenen. 

Artikel 6 - Modaliteiten van uitbetaling 
1. Ten laatste 2 maanden na de einddatum van het project, bezorgt de aanvrager 

volgende documenten: 
- een bondig verslag en evaluatie van het initiatief 
- een financieel verslag over alle uitgaven en inkomsten van het initiatief met kopie van 

bewijsstukken 
2. Initiatieven die over meerdere jaren lopen, bezorgen jaarlijks een tussentijdse evaluatie. 
Artikel 7 - Controle en sancties 
De aangestelde personeelsleden hebben het recht om ter plaatse de aanwending van de 
verleende subsidie te controleren. 



Indien blijkt dat de voorwaarden van het reglement niet zijn nageleefd, kunnen de subsidies 
geheel of gedeeltelijk worden teruggevorderd. 
Dit geldt evenzeer in het geval onjuiste gegevens in de aanvraag en/of verslaggeving zijn 
opgenomen. 
Vastgesteld misbruiken kunnen aanleiding geven tot uitsluiting van verdere subsidiëring. 
Artikel 8 - Betwistingen 
Het college van burgemeester en schepenen beslist na advies over de ondersteuning en 
over alle betwistingen met betrekking tot de toepassing van dit reglement. 
Artikel 9 - Inwerkingtreding 
Dit reglement geldt vanaf 1 januari 2009. 
Artikel 10 - Overgangsmaatregel 
Nieuwe initiatieven die in 2008 werden opgestart en worden verder gezet komen maximaal 
nog 2 jaar in aanmerking voor subsidiering. Deze aanvraagdossiers moeten voor 1 april 
2009 ingediend worden. 
Nieuwe aanvragen voor het voorjaar 2009 moeten eveneens voor 1 april 2009 ingediend 
worden. 
 
 
 
 
 

030 Sporthallen: aanpassing  retributiereglementen sporthal Noorderwijk, sporthal 
Campus De Vesten en sportzaal Morkhoven. 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
Op 18/12/2007 keurde de gemeenteraad de retributiereglementen voor het gebruik van 
sporthallen De Vossenberg, sporthal Chirocomité Noorderwijk, Campus De Vesten, 
Technisch Instituut Scheppers en sportzaal Morkhoven goed, voor een periode van 2008 tot 
2013. Deze retributiereglementen eindigen op 31/12/2013. 
Vanaf 1/1/2009 worden de sporthallen De Vossenberg opgenomen in het AGB Sport en 
Recreatie Herentals en worden deze verhuurd door het AGB. 
De gebouwen en verhuring van sporthal Chirocomité Noorderwijk (tot einde huurovereen-
komst op 30/6/2009), Campus De Vesten en sportzaal Morkhoven worden niet opgenomen 
in het AGB en worden verder door de stad Herentals verhuurd. 
De huurovereenkomst met het Technisch Instituut Scheppers werd opgezegd op 23/3/ 2008. 
De opname en de verhuur van de sporthallen De Vossenberg in het AGB Sport en Recreatie 
Herentals heeft tot gevolg dat btw  moet afgedragen worden. Autonome gemeentebedrijven 
zijn nl. btw plichtig. 
In de huidige retributiereglementen werd deze btw niet opgenomen. 
Een aanpassing van de retributies is noodzakelijk vanaf 1/1/2009 
Openbaar onderzoek 
Dit reglement zal afgekondigd en bekendgemaakt worden volgens de bepalingen van artikel 
186 en 187 van het Gemeentedecreet.  
Er wordt voor dit reglement geen onderzoek de commodo et incommodo ingericht 
Juridische grond 
Het gemeentedecreet 
Argumentatie 
De geldende retributiereglementen die goedgekeurd werden door de gemeenteraad op 
18/12/2007 lopen van 1/1/2008 tot 31/12/2013. 
In geen van deze retributiereglementen is er sprake van btw. 
De start van het AGB is 1/1/2009. 
De sportdienst opteert voor een gelijkvormigheid van alle retributiereglementen. 
Voor de verhuur van de sporthallen in het AGB Sport en Recreatie Herentals zal het huidige 
retributiereglement als volgt aangepast worden: 
- Er wordt een artikel “vermelde tarieven excl. btw” in voorzien 
- Er wordt een artikel voor een overgangsmaatregel voor die verenigingen die reeds een 

contract hebben afgesloten in voorzien. Dit artikel bevat volgende tekst: “Bij overgangs-



maatregel, voor die verenigingen die reeds een contract hebben afgesloten, worden 
dezelfde tarieven voor die vereniging behouden als diegenen die geldig waren bij het 
afsluiten van het contract (maximum tot 30/6/2009). Deze tarieven worden beschouwd als 
btw inclusief.  

Om gelijkvormigheid van retributies te bekomen stelt de sportdienst voor om: 
- het artikel van de overgangsmaatregel ook te voorzien in het retributiereglement van de 

sporthal Noorderwijk, Campus De vesten en sportzaal Morkhoven die door de stad 
worden verhuurd. 

- de nu geldende retributieprijzen voor de verhuur van sporthal Noorderwijk, Campus De 
Vesten en sportzaal Morkhoven vanaf 1/1/2009 te verhogen met de btw. Deze verhoging 
is gelijk aan de tariefaanpassing die toegepast zal worden in de retributiereglementen van 
AGB Sport en Recreatie Herentals. Hier zal een directe aanrekening van de btw bij de 
opmaak van een factuur toegepast worden. 

- De sportdienst opteert om bij de verhuur van de sporthallen voor tornooien of socio-
culturele organisaties volgende regel bij op te nemen in het retributiereglement omwille 
van de invoering van Diftar. “De gebruiker staat in voor het verwijderen van alle restafval 
en moet alle nodige maatregelen treffen om restafval te verzamelen. Alle vormen van 
restafval moeten door de gebruiker worden meegenomen. 

BESLUIT 
De gemeenteraad beslist het retributiereglement van de sporthal Noorderwijk, sporthal 
Campus De Vesten en sportzaal Morkhoven goed te keuren als volgt:: 
Artikel 1 
Met ingang van 1 januari 2009 en voor een periode eindigend op 31 december 2013, wordt 
een retributie gevraagd voor het gebruik van de sporthal Noorderwijk, sporthal Campus De 
Vesten en sportzaal Morkhoven. 
Deze retributie wordt als volgt vastgesteld : 
I. Voor Herentalse sportverenigingen die niet erkend zijn door de sportraad. 
A. Sporthal Noorderwijk, sporthal Campus De Vesten, sportzaal Morkhoven. 
Gewoon gebruik of competitiegebruik zonder inkomgeld en gebruik door personen met een 
handicap 

1/3 van de sporthal                     4,90 euro/uur 
2/3 van de sporthal                     7,70 euro/uur 
3/3 van de sporthal                   10,40 euro/uur 
1/2 van de sporthal                     6,30 euro/uur 

Competitiegebruik met inkomgeld of met reclameborden 
1/3 van de sporthal                   11,20 euro/uur 
2/3 van de sporthal                   16,70 euro/uur 
3/3 van de sporthal                   20,80 euro/uur 
1/2 van de sporthal                   13,80 euro/uur 

Competitiegebruik met inkomgeld en reclameborden 
1/3 van de sporthal                   16,70 euro/uur 
2/3 van de sporthal                   21,00 euro/uur 
3/3 van de sporthal                   25,00 euro/uur 
1/2 van de sporthal                   18,10 euro/uur 

Gebruik van de zaal voor sporttornooien of socio-culturele organisaties 
a. manifestaties die minder dan 4 uur duren          69,00 euro 
b manifestaties die een ganse dag duren(8 uren        137,80 euro 
- voor elk bijkomend uur                  13,80 euro/uur 
- voor onder a. genoemde organisaties vanaf het 7de uur     138,10 euro 
Indien er reclameborden geplaatst worden voor de duur van de manifestatie, dient er een 
bijkomende retributie van 13,80 euro betaald te worden. De gebruiker moet zelf instaan 
voor de inrichting en de opkuis van de zaal. Indien zij aan deze voorwaarden niet voldoen, 
dient een retributie van 21,20 euro per gepresteerd uur en per personeelslid betaald te 
worden aan het stadsbestuur. In het gebruik van de zaal is ook de periode voor de 
inrichting en ontruiming van de zaal inbegrepen. 
De gebruiker staat in voor het verwijderen van alle restafval en moet alle nodige 
maatregelen treffen om restafval te verzamelen. Alle vormen van restafval moeten door 



de gebruiker worden meegenomen.  
B. Gebruik van de zaal school Morkhoven - De Wegwijzer. 

Gebruik ganse zaal                     4,90 euro/uur 
Gebruik van de zaal voor socio-culturele organisaties. 
a. manifestaties die minder dan 4 uur duren           23,00 euro 
b. manifestaties die een ganse dag duren (8 uren)        46,00 euro 
- voor elk bijkomend uur                   4,90 euro 
- voor onder a. genoemde organisaties vanaf het 7de uur      46,00 euro 
Indien er reclameborden geplaatst worden voor de duur van de manifestatie, dient er een 
bijkomende retributie van 13,80 euro betaald te worden. De gebruiker moet zelf instaan 
voor de inrichting en de opkuis van de zaal. Indien zij aan deze voorwaarden niet voldoen, 
dient een retributie van 21,20 euro per gepresteerd uur en per personeelslid betaald te 
worden aan het stadsbestuur. In het gebruik van de zaal is ook de periode voor de 
inrichting en ontruiming van de zaal inbegrepen. 
De gebruiker staat in voor het verwijderen van alle restafval en moet alle nodige 
maatregelen treffen om restafval te verzamelen. Alle vormen van restafval moeten door 
de gebruiker worden meegenomen.  

C. Gebruik douches sporthal 
 - groepen van 1 tot 10 personen              4,90 euro 
 - groepen van 11 tot 20 personen              7,70 euro 
 - groepen van 21 tot 30 personen                10,40 euro 
 - per schijf van 10 personen verhoging            2,80 euro 
II. Voor Herentalse sportverenigingen die erkend zijn door de sportraad. 
A. Sporthal Noorderwijk en sporthal Campus De Vesten  en sportzaal Morkhoven 
Gewoon gebruik of competitiegebruik zonder inkomgeld en gebruik door verenigingen van 
personen met een handicap voor sportmanifestaties : 

1/3 van de sporthal                     3,50 euro/uur 
2/3 van de sporthal                     5,40 euro/uur 
3/3 van de sporthal                     7,40 euro/uur 
1/2 van de sporthal                     4,50 euro/uur 

Competitiegebruik met inkomgeld of met reclameborden. 
1/3 van de sporthal                     7,90 euro/uur 
2/3 van de sporthal                   11,70 euro/uur 
3/3 van de sporthal                   14,70 euro/uur 
1/2 van de sporthal                     9,70 euro/uur 

Competitiegebruik met inkomgeld en reclameborden. 
1/3 van de sporthal                   11,70 euro/uur 
2/3 van de sporthal                   14,70 euro/uur 
3/3 van de sporthal                   17,50 euro/uur 
1/2 van de sporthal                   12,70 euro/uur 

Gebruik van de zaal voor sporttornooien. 
Manifestaties die minder dan 4 uren duren           48,40 euro 
Manifestaties die een ganse dag duren (8 uren)         96,70 euro 
Voor elk bijkomend uur                    9,70 euro/uur 
Voor eerstgenoemde organisaties vanaf het 7de uur        96,70 euro 
Indien er reclameborden geplaatst worden voor de duur van de manifestatie, dient er een 
bijkomende retributie van 13,80 euro betaald te worden. De gebruiker moet zelf instaan 
voor de inrichting en de opkuis van de zaal. Indien zij aan deze voorwaarden niet voldoen, 
dient een retributie van 21,20 euro per gepresteerd uur en per personeelslid betaald te 
worden aan het stadsbestuur. In het gebruik van de zaal is ook de periode voor de 
inrichting en ontruiming van de zaal inbegrepen. 
De gebruiker staat in voor het verwijderen van alle restafval en moet alle nodige 
maatregelen treffen om restafval te verzamelen. Alle vormen van restafval moeten door 
de gebruiker worden meegenomen.  

B. Gebruik van de zaal school Morkhoven- De Wegwijzer. 
Gebruik ganse zaal                     3,50 euro/uur 
Gebruik van de zaal voor socio-culturele organisaties. 



a. manifestaties die minder dan 4 uur duren           16,20 euro 
b. manifestaties die een ganse dag duren (8 uren)        32,30 euro 
- voor elk bijkomend uur                   3,50 euro 
- voor onder a. genoemde organisaties vanaf het 7de uur      32,30 euro 
Indien er reclameborden geplaatst worden voor de duur van de manifestatie, dient er een 
bijkomende retributie van 13,80 euro betaald te worden. De gebruiker moet zelf instaan 
voor de inrichting en de opkuis van de zaal. Indien zij aan deze voorwaarden niet voldoen, 
dient een retributie van 21,20 euro per gepresteerd uur en per personeelslid betaald te 
worden aan het stadsbestuur. In het gebruik van de zaal is ook de periode voor de 
inrichting en ontruiming van de zaal inbegrepen. 
De gebruiker staat in voor het verwijderen van alle restafval en moet alle nodige 
maatregelen treffen om restafval te verzamelen. Alle vormen van restafval moeten door 
de gebruiker worden meegenomen.  

C. Gebruik douches sporthal 
 - groepen van 1 tot 10 personen               3,50 euro 
 - groepen van 11 tot 20 personen               5,40 euro 
 - groepen van 21 tot 30 personen               7,40 euro 
 - per schijf van 10 personen verhoging             2,10 euro 
III.Voor niet Herentalse sportverenigingen  
A. Sporthal Noorderwijk, sporthal Campus De Vesten en sportzaal Morkhoven 
Gewoon gebruik of competitiegebruik zonder inkomgeld en gebruik door verenigingen van 
personen met een handicap voor sportmanifestaties  

1/3 van de sporthal                     5,70 euro/uur 
2/3 van de sporthal                   11,20 euro/uur 
3/3 van de sporthal                   16,80 euro/uur 
1/2 van de sporthal                     8,40 euro/uur 

Competitiegebruik met inkomgeld of met reclameborden.  
1/3 van de sporthal                   12,90 euro/uur 
2/3 van de sporthal                   19,30 euro/uur 
3/3 van de sporthal                   24,10 euro/uur 
1/2 van de sporthal                   16,00 euro/uur 

Competitiegebruik met inkomgeld en reclameborden.  
1/3 van de sporthal                   19,30 euro/uur 
2/3 van de sporthal                   24,10 euro/uur 
3/3 van de sporthal                   28,90 euro/uur 
1/2 van de sporthal                   20,90 euro/uur 

Gebruik van de zaal voor sporttornooien.  
Manifestaties die minder dan 4 uren duren           80,10 euro 
Manifestaties die een ganse dag duren (8 uren)           160,10 euro 
Voor elk bijkomend uur                  16,00 euro/uur 
Voor eerstgenoemde organisaties vanaf het 7de uur          160,10 euro 
Indien er reclameborden geplaatst worden voor de duur van de manifestatie, dient er een 
bijkomende retributie van 13,800 euro betaald te worden. De gebruiker moet zelf instaan 
voor de inrichting en de opkuis van de zaal. Indien zij aan deze voorwaarden niet voldoen, 
dient een retributie van 21,20 euro per gepresteerd uur en per personeelslid betaald te 
worden aan het stadsbestuur. In het gebruik van de zaal is ook de periode voor de 
inrichting en ontruiming van de zaal inbegrepen. 

B. Gebruik van de zaal school Morkhoven- De Wegwijzer.  
Gebruik ganse zaal                     5,70 euro/uur 
Gebruik van de zaal voor socio-culturele organisaties. 
a. manifestaties die minder dan 4 uur duren           26,80 euro 
b. manifestaties die een ganse dag duren (8 uren)        53,50 euro 
- voor elk bijkomend uur                   5,70 euro 
- voor onder a. genoemde organisaties vanaf het 7de uur      53,50 euro 
Indien er reclameborden geplaatst worden voor de duur van de manifestatie, dient er een 
bijkomende retributie van 13,80 euro betaald te worden. De gebruiker moet zelf instaan 
voor de inrichting en de opkuis van de zaal. Indien zij aan deze voorwaarden niet voldoen, 



dient een retributie van 21,20 euro per gepresteerd uur en per personeelslid betaald te 
worden aan het stadsbestuur. In het gebruik van de zaal is ook de periode voor de 
inrichting en ontruiming van de zaal inbegrepen. 
De gebruiker staat in voor het verwijderen van alle restafval en moet alle nodige 
maatregelen treffen om restafval te verzamelen. Alle vormen van restafval moeten door 
de gebruiker worden meegenomen. 
 

C. Gebruik douches sporthal 
 - groepen van 1 tot 10 personen                5,70 euro 
 - groepen van 11 tot 20 personen                8,90 euro 
 - groepen van 21 tot 30 personen              12,10 euro 
 - per schijf van 10 personen verhoging, verhoogt de retributie met    3,30 euro 
Artikel 2 
Bij overgangsmaatregel, voor verenigingen die reeds een contract hebben afgesloten (tot 
max. 30 juni 2009), worden dezelfde tarieven voor die verenigingen behouden als diegenen 
die geldig waren bij het afsluiten van het contract. Deze tarieven worden beschouwd als btw 
inclusief 
Vanaf 1 juli 2009 zijn de tarieven van kracht zoals bepaald in dit reglement. 
Artikel 3 
De ontvangsten van de rechten geschieden door de financieel beheerder of zijn aangestelde. 
Ontvangstbewijs wordt aan de belanghebbende afgeleverd. 
Indien een factuur wordt opgemaakt is deze betaalbaar binnen de 14 dagen na verzending. 
Artikel 4 
Bij ontstentenis van minnelijke schikking zal het verschuldigde recht geïnd worden bij wijze 
van burgerlijke rechtsvordering. 
 
Onthouden zich bij de stemming: Liedts, Paulis, Vanhencxthoven, Vervoort, Vermeulen, 
Geypens en Heylen. 
 
 

031 Sporthallen: goedkeuring retributiereglement sporthal De Vossenberg 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
Op 18/12/2007 keurde de gemeenteraad de retributiereglementen voor het gebruik van 
sporthallen De Vossenberg, sporthal Chirocomité Noorderwijk, Campus De Vesten, 
Technisch Instituut Scheppers en sportzaal Morkhoven goed, voor een periode van 2008 tot 
2013. Deze retributiereglementen eindigen op 31/12/2013. 
Vanaf 1/1/2009 worden de sporthallen De Vossenberg opgenomen in het AGB Sport en 
Recreatie Herentals en worden deze verhuurd door het AGB. 
De gebouwen en verhuring van sporthal Chirocomité Noorderwijk (tot einde huurovereen-
komst op 30/6/2009), Campus De Vesten en sportzaal Morkhoven worden niet opgenomen 
in het AGB en worden verder door de stad Herentals verhuurd. 
De huurovereenkomst met het Technisch Instituut Scheppers werd opgezegd op 23/3/2008. 
De opname en de verhuur van de sporthallen De Vossenberg in het AGB Sport en Recreatie 
Herentals heeft tot gevolg dat btw moet afgedragen worden. Autonome gemeentebedrijven 
zijn nl. btw-plichtig. 
In de huidige retributiereglementen werd deze btw niet opgenomen. 
Een aanpassing van de retributies is noodzakelijk vanaf 1/1/2009 
Openbaar onderzoek 
Dit reglement zal afgekondigd en bekendgemaakt worden volgens de bepalingen van artikel 
186 en 187 van het Gemeentedecreet. 
Er wordt voor dit reglement geen onderzoek de commodo et incommodo ingericht. 
Juridische grond 
Het gemeentedecreet 
Argumentatie 
Het geldende retributiereglement dat goedgekeurd werd door de gemeenteraad op 
18/12/2007 loopt van 1/1/2008 tot 31/12/2013. 



In dit retributiereglement is geen sprake van btw. 
De start van het AGB is voorzien op 1/1/2009. 
Voor de verhuur van de sporthallen De Vossenberg in het AGB Sport en Recreatie Herentals 
zal het huidige retributiereglement als volgt aangepast worden: 
- Er wordt een artikel “vermelde tarieven excl. btw” in voorzien 
- Er wordt een artikel voor een overgangsmaatregel voor die verenigingen die reeds een 

contract hebben afgesloten in voorzien. Dit artikel bevat volgende tekst: “Bij overgangs-
maatregel, voor die verenigingen die reeds een contract hebben afgesloten, worden 
dezelfde tarieven voor die vereniging behouden als diegenen die geldig waren bij het 
afsluiten van het contract (maximum tot 30/6/2009). Deze tarieven worden beschouwd als 
btw inclusief.  

De sportdienst opteert om bij de verhuur van de sporthallen voor sporttornooien, socio-
culturele organisaties en semi-commerciële volgende regel bij op te nemen in het retributie-
reglement, omwille van de invoering van Diftar. De gebruiker staat in voor het verwijderen 
van alle restafval en moet alle nodige maatregelen treffen om restafval te verzamelen. Alle 
vormen van restafval moeten door de gebruiker worden meegenomen.  
BESLUIT 
De gemeenteraad beslist het retributiereglement van de sporthallen De Vossenberg goed te 
keuren als volgt:. 
Artikel 1 
Vermelde tarieven zijn exclusief btw 
Artikel 2 
Met ingang van 1 januari 2009 en voor een periode, eindigend op 31 december 2013, wordt 
het retributiereglement voor het gebruik van de sporthallen De Vossenberg als volgt 
vastgesteld: 
I. Tarieven sporthal voor door de sportraad niet erkende Herentalse verenigingen en 

particulieren. 
A. Gewoon gebruik of competitiegebruik zonder inkomgeld en gebruik door verenigingen van 

personen met een handicap voor sportmanifestaties 
 1/3 van de sporthal                      4,60 euro/uur 
 2/3 van de sporthal                      7,20 euro/uur 
 3/3 van de sporthal                      9,80 euro/uur 
 1/2 van de sporthal                      5,90 euro/uur 
B. Competitiegebruik met inkomgeld of met reclameborden. 
 1/3 van de sporthal                     10,50 euro/uur 
 2/3 van de sporthal                    15,70 euro/uur 
 3/3 van de sporthal                    19,60 euro/uur 
 1/2 van de sporthal                    13,00 euro/uur 
C. Competitiegebruik met inkomgeld en reclameborden. 
 1/3 van de sporthal                    15,70 euro/uur 
 2/3 van de sporthal                    19,60 euro/uur 
 3/3 van de sporthal                    23,50 euro/uur 
 1/2 van de sporthal                    17,00 euro/uur 
D. Gebruik door scholen. 
 1/3 van de sporthal                      2,60 euro/uur 
 2/3 van de sporthal                      5,30 euro/uur 
 3/3 van de sporthal                      7,90 euro/uur 
 1/2 van de sporthal                      5,30 euro/uur 
E. Gebruik van de zaal voor sporttornooien of socio-culturele organisaties. 
 1. manifestaties die minder dan 4 uren duren             65,10 euro 
 2. manifestaties die een ganse dag duren (8 uren)         130,20 euro 
 Voor elk bijkomend uur                             13,00 euro/uur 
 Voor onder 1. genoemde organisaties vanaf het 7de uur       130,20 euro 
 Indien er reclameborden geplaatst worden voor de duur van de manifestatie, dient er een 
 bijkomende vergoeding van 13,00 euro/uur bijbetaald. 

De gebruiker moet zelf instaan voor de inrichting en opkuis van de zaal. Indien hij aan 
deze voorwaarden niet voldoen, dient een vergoeding van 20,00 euro/per gepresteerd uur 



en per personeelslid betaald aan het stadsbestuur. In het gebruik van de zaal is ook de 
periode voor de inrichting en ontruiming van de zaal inbegrepen. 
De gebruiker staat in voor het verwijderen van alle restafval en moet alle nodige 
maatregelen treffen om restafval te verzamelen. Alle vormen van restafval moeten door 
de gebruiker worden meegenomen. 

F. Semi-commerciële organisaties. 
 Basishuurprijs voor de ganse dag (8 uur)            195,30 euro 
 Voor elk bijkomend uur                    39,00 euro 

Het college van burgemeester en schepenen zal bepalen welke organisaties of inrichtin-
gen ressorteren onder toepassing van bovenstaande tarieven, zijnde semi-commerciële 
organisaties. De gebruiker moet zelf instaan voor de inrichting en de opkuis van de zaal. 
Indien zij aan deze voorwaarden niet voldoet, dient een vergoeding van 20,00 euro/per 
gepresteerd uur en per personeelslid betaald aan het stadsbestuur. 

 In het gebruik van de zaal is ook de periode voor de inrichting en ontruiming van de zaal 
 inbegrepen. 

De gebruiker staat in voor het verwijderen van alle restafval en moet alle nodige 
maatregelen treffen om restafval te verzamelen. Alle vormen van restafval moeten door 
de gebruiker worden meegenomen.  

G. Gebruik douches sporthal. 
 - groepen van 1 tot 10 personen                 4,60 euro 
 - groepen van 11 tot 20 personen                 7,20 euro 
 - groepen van 21 tot 30 personen                 9,80 euro 
 - per schijf van 10 personen verhoging, verhoogt de retributie met       2,60 euro 
H Gebruik nieuwe turnzaal.  
 - gebruik door clubs                    10,50 euro/uur 
 - gebruik door scholen                     5,70 euro/uur 
I. Gebruik polyvalent zaaltje 
 - gebruik door clubs                      4,34 euro/uur 
 - gebruik door scholen                     2,48 euro/uur 
J.  Verjaardagsfeestjes 
 - 1/3 van de sporthal                     6,00 euro/uur 
 - 2/3 van de sporthal                   12,00 euro/uur 
 - 3/3 van de sporthal                   18,00 euro/uur 
 - 1/2 van de sporthal                     9,00 euro/uur 
K. Vergaderzaal 
 - gewoon tarief tot maximaal 18,00 uur            10,50 euro 
II. Tarieven sporthal voor door de sportraad erkende Herentalse verenigingen. 
A. Gewoon gebruik of competitiegebruik zonder inkomgeld en gebruik door verenigingen van 

personen met een handicap voor sportmanifestaties: 
 1/3 van de sporthal                      3,30 euro/uur 
 2/3 van de sporthal                      5,10 euro/uur 
 3/3 van de sporthal                      6,90 euro/uur 
 1/2 van de sporthal                      4,20 euro/uur 
B. Competitiegebruik met inkomgeld of met reclameborden: 
 1/3 van de sporthal                      7,40 euro/uur  
 2/3 van de sporthal                    11,00 euro/uur 
 3/3 van de sporthal                    13,80 euro/uur 
 ½ van de sporthal                      9,10 euro/uur 
C. Competitiegebruik met inkomgeld en reclameborden: 
 1/3 van de sporthal                    11,00 euro/uur 
 2/3 van de sporthal                    13,80 euro/uur 
 3/3 van de sporthal                    16,50 euro/uur 
 1/2 van de sporthal                    11,90 euro/uur 
D. Gebruik van de zaal voor sporttornooien of socio-culturele organisaties. 
 Manifestaties die minder dan 4 uren duren            45,60 euro 
 Manifestaties die een ganse dag duren(8 uren)          91,20 euro 
 Voor elk bijkomend uur                     9,10 euro 



 Voor eerstgenoemde organisatie vanaf het 7de uur         91,20 euro 
 Indien er reclameborden geplaatst worden voor de duur van de manifestatie, dient er een 

bijkomende vergoeding van 13,00 euro/uur bijbetaald te worden. 
De gebruiker moet zelf instaan voor de inrichting en de opkuis van de zaal. Indien zij aan 
deze voorwaarden niet voldoet, dient een vergoeding van 20,00 uur per gepresteerd uur 
en per personeelslid betaald. 
In het gebruik van de zaal is ook de periode voor de inrichting en ontruiming van de zaal 
inbegrepen. 
De gebruiker staat in voor het verwijderen van alle restafval en moet alle nodige 
maatregelen treffen om restafval te verzamelen. Alle vormen van restafval moeten door 
de gebruiker worden meegenomen. 

E. Semi-commerciële organisaties. 
 Basisprijs voor de ganse dag (8 uren)             136,80 euro 
 Voor elk bijkomend uur                   27,30 euro 

Het college van burgemeester en schepenen zal bepalen welke organisaties of inrichtin-
gen ressorteren onder toepassing van bovenstaande tarieven, zijnde semi-commerciële 
organisaties.  
De gebruiker moet zelf instaan voor de inrichting en de opkuis van de zaal. Indien zij aan 
deze voorwaarden niet voldoet, dient een vergoeding van 20,00 euro per gepresteerd uur 
en per personeelslid betaald aan het stadsbestuur. 
In het gebruik van de zaal is ook de periode voor de inrichting en ontruiming van de zaal 
inbegrepen. 
De gebruiker staat in voor het verwijderen van alle restafval en moet alle nodige 
maatregelen treffen om restafval te verzamelen. Alle vormen van restafval moeten door 
de gebruiker worden meegenomen.  

F. Gebruik douches sporthal 
 - groepen van 1 tot 10 personen              3,30 euro 
 - groepen van 11 tot 20 personen              5,10 euro 
 - groepen van 21 tot 30 personen              6,90 euro 
 - per schijf van 10 personen verhoging, verhoogt de retributie met    1,90 euro 
G. Gebruik turnzaal  
 - gebruik door clubs                       7,40 euro/uur 
H. Gebruik polyvalent zaaltje 
 - gewoon gebruik                        3,30 euro/uur 
I.Vergaderzaal 
 - gewoon gebruik tot maximaal 18 uur volgens gebruiksovereenkomst  gratis 
III. Tarieven sporthal voor niet-Herentalse verenigingen en particulieren. 
A Gewoon gebruik of competitiegebruik zonder inkomgeld en gebruik door verenigingen van 

personen met een handicap voor sportmanifestaties:  
 1/3 van de sporthal                     5,30 euro/uur 
 2/3 van de sporthal                   10,50 euro/uur 
 3/3 van de sporthal                   15,80 euro/uur 
 1/2 van de sporthal                     7,90 euro/uur 
B Competitiegebruik met inkomgeld of met reclameborden:  
 1/3 van de sporthal                   12,10 euro/uur  
 2/3 van de sporthal                   18,20 euro/uur 

3/3 van de sporthal                   22,70 euro/uur 
 1/2 van de sporthal                   15,10 euro/uur 
C Competitiegebruik met inkomgeld en reclameborden:  
 1/3 van de sporthal                   18,20 euro/uur 
 2/3 van de sporthal                   22,70 euro/uur 
 3/3 van de sporthal                   27,20 euro/uur 
 1/2 van de sporthal                   19,70 euro/uur 
D Gebruik door scholen. 
 1/3 van de sporthal                     3,10 euro/uur 
 2/3 van de sporthal                     6,10 euro/uur 
 3/3 van de sporthal                     9,10 euro/uur 



 1/2 van de sporthal                     6,10 euro/uur 
E Gebruik van de zaal voor sporttornooien of socio-culturele organisaties.  
 1. manifestaties die minder dan 4 uren duren          75,50 euro 
 2. manifestaties die een ganse dag duren (8 uren)          151,00 euro 
 Voor elk bijkomend uur                  15,10 euro/uur 
 Voor onder 1. genoemde organisaties vanaf het 7de uur        151,00 euro 
 Indien er reclameborden geplaatst worden voor de duur van de manifestatie, dient er een 
 bijkomende vergoeding van 13,00 euro/uur bijbetaald. 

De gebruiker moet zelf instaan voor de inrichting en opkuis van de zaal. Indien hij aan 
deze voorwaarden niet voldoen, dient een vergoeding van 20,00 euro/per gepresteerd uur 
en per personeelslid betaald aan het stadsbestuur. 
In het gebruik van de zaal is ook de periode voor de inrichting en ontruiming van de zaal 
inbegrepen. 
De gebruiker staat in voor het verwijderen van alle restafval en moet alle nodige 
maatregelen treffen om restafval te verzamelen. Alle vormen van restafval moeten door 
de gebruiker worden meegenomen.  

F. Semi-commerciële organisaties.  
 Basishuurprijs voor de ganse dag (8 uur)            226,50 euro 
 Voor elk bijkomend uur                    45,30 euro 

Het college van burgemeester en schepenen zal bepalen welke organisaties of 
inrichtingen ressorteren onder toepassing van bovenstaande tarieven, zijnde semi-
commerciële organisaties. De gebruiker moet zelf instaan voor de inrichting en de opkuis 
van de zaal. Indien zij aan deze voorwaarden niet voldoet, dient een vergoeding van 
20,00 euro/per gepresteerd uur en per personeelslid betaald aan het stadsbestuur. 

 In het gebruik van de zaal is ook de periode voor de inrichting en ontruiming van de zaal 
 inbegrepen. 

De gebruiker staat in voor het verwijderen van alle restafval en moet alle nodige 
maatregelen treffen om restafval te verzamelen. Alle vormen van restafval moeten door 
de gebruiker worden meegenomen.  

G. Gebruik douches sporthal.  
 - groepen van 1 tot 10 personen                 5,30 euro 
 - groepen van 11 tot 20 personen                 8,40 euro 
 - groepen van 21 tot 30 personen               11,40 euro 
 - per schijf van 10 personen verhoging, verhoogt de retributie met       3,10 euro 
H. Gebruik turnzaal  
 - gebruik door clubs                    15,80 euro/uur 
 - gebruik door scholen                     9,00 euro/uur 
I. Gebruik polyvalent zaaltje 
 - gebruik door clubs                      5,30 euro/uur 
 - gebruik door scholen                     3,10 euro/uur 
J.Verjaardagsfeestjes 
 - 1/3 van de sporthal                     8,00 euro/uur 
 - 2/3 van de sporthal                   16,00 euro/uur 
 - 3/3 van de sporthal                   24,00 euro/uur 
 -1/2 van de sporthal                    12,00 euro/uur 
K. Vergaderzaal 
 -gewoon gebruik tot maximaal 18 uur              10,50 euro 
Artikel 3 
Bij overgangsmaatregel, voor verenigingen die reeds een contract hebben afgesloten (tot 
max. 30 juni 2009), worden dezelfde tarieven voor die verenigingen behouden als die geldig 
waren bij het afsluiten van het contract. Deze tarieven worden beschouwd als btw inclusief 
Vanaf 1 juli 2009 zijn de tarieven van kracht zoals bepaald in dit reglement. 
Artikel 4 
Voor activiteiten georganiseerd door het stadsbestuur/directieraad en/of een door het stads-
bestuur erkende adviesraad en voor jumelageactiviteiten, zijn de onder artikel 1 vernoemde 
tarieven niet van toepassing. Voor erkende adviesraden geldt dit uitsluitend voor de inrichting 
waarvan de baten en lasten voor rekening zijn van de inrichtende adviesraad. 



Bij meerdere aanvragen voor eenzelfde periode zal voorrang gegeven worden aan 
Herentalse verenigingen. De aanvraag moet toekomen 14 dagen voor de sporthal aan een 
niet-Herentalse vereniging wordt toegekend. 
Artikel 5 
Voor de acties van beperkte duur ter promotie van nieuwe sporttakken, zijn de tarieven 
voornoemd onder artikel 1 niet van toepassing. Deze vrijstelling geldt voor valide groepen 
voor maximum 10 lesperiodes per jaar van maximum 2 uur per dag en voor maximum 20 
lesperiodes per jaar van maximum 2 uur per dag voor groepen van personen met een 
handicap. 
Artikel 6 
De ontvangsten van de rechten geschieden door de financieel beheerder of diens 
aangestelde. 
Ontvangstbewijs wordt aan de belanghebbende afgeleverd. 
Indien een factuur wordt opgemaakt is deze betaalbaar binnen de 14 dagen na toezending. 
Artikel 7 
Bij ontstentenis van minnelijke schikking zal het verschuldigde recht geïnd worden bij wijze 
van burgerlijke rechtsvordering. 
 
Onthouden zich bij de stemming: Liedts, Paulis, Vanhencxthoven, Vervoort, Vermeulen, 
Geypens en Heylen. 
 

032 Aanpassing reglement voor het toekennen van een financiële steun bij de geboorte of 
adoptie van een kind in Herentals, voor de jaren 2007 tot en met 2013 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
Op 6/3/2007 keurde de gemeenteraad het reglement goed voor het toekennen van een 
financiële steun bij de geboorte of adoptie van een kind in Herentals, voor de jaren 2007 tot 
en met 2013. 
Het schepencollege besliste op 27/5/2008 om vanaf 2009 ouders van pasgeboren kinderen 
te laten kiezen tussen een pakket herbruikbare luiers en een geboortepremie. De milieu-
dienst werd gevraagd hiervoor een reglement uit te werken en dit voor te leggen aan het 
college en de gemeenteraad. De subsidie op herbruikbare luiers blijft behouden. 
Argumentatie 
De stad ondertekende de Samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 met het Vlaams Gewest. 
Eén van de acties waarvoor de stad op het onderscheidingsniveau punten kan behalen, is 
het promoten van herbruikbare luiers. 
Elk kind zorgt voor ongeveer een ton afval aan luiers tijdens de eerste drie levensjaren. De 
moderne herbruikbare luiers vormen een degelijk en goedkoop alternatief voor de wegwerp-
luiers en ze besparen heel wat afval. 
Momenteel hebben kersverse ouders recht op een gemeentelijke geboortepremie en 
adoptiepremie van 62,00 euro. 
Een pakket herbruikbare luiers (16 luiers, 6 herbruikbare overbroekjes, 2 papieren inleg-
rollen, handleiding) kost de stad 65,98 euro. Wie kiest voor het startpakket herbruikbare 
luiers kan nadien nog een beroep doen op het subsidiereglement op herbruikbare luiers. 
BESLUIT 
De gemeenteraad beslist het reglement voor het toekennen van een financiële steun bij een 
stedelijke geboorte of adoptie als volgt aan te passen voor de jaren 2009-2013: 
Artikel 1 : rechtverkrijgende bij een geboorte. 
Aan de moeder of haar rechtverkrijgenden, van ieder levend of levenloos vertoond kind dat 
wordt ingeschreven in het geboorteregister van de burgerlijke stand wordt een financiële 
steun voor een geboorte toegekend. De moeder of haar rechtverkrijgenden kan in plaats van 
deze financiële steun ook kiezen voor een startpakket herbruikbare luiers. 
Deze financiële steun of de luiers worden toegekend onder de voorwaarde dat de moeder 
van het kind op datum van de geboorte ingeschreven is in het bevolkings- of vreemdelingen-
register van Herentals. 
Artikel 2 : rechtverkrijgende bij een volle adoptie. 
Voor de volle adoptie van elke minderjarige die wordt ingeschreven in het geboorteregister 



van de burgerlijke stand van de stad Herentals, wordt een financiële steun of een pakket 
herbruikbare luiers voor een adoptie toegekend. 
In geval van volle adoptie door één persoon wordt de financiële steun of het pakket luiers 
voor een adoptie aan deze adoptant uitgekeerd. 
In geval van volle adoptie door adopterende echtgenoten zal de financiële steun of het 
pakket luiers voor een adoptie worden uitgekeerd aan de moeder. 
Deze financiële steun of dit pakket luiers wordt toegekend onder de voorwaarde dat de adop-
tant of de adoptanten, op de datum van de inschrijving van de volle adoptie, zijn ingeschre-
ven in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister van Herentals. 
Artikel 3 : rechtverkrijgende bij overgang van het wachtregister naar het vreemdelingen-
register 
Indien de moeder van het kind op de datum van de geboorte of adoptie ingeschreven is in 
het wachtregister van Herentals, ontstaat voor dit kind het recht op een (financiële) steun 
voor een geboorte of adoptie op het ogenblik van overschrijving van de moeder van het 
wachtregister naar het bevolkings- of vreemdelingenregister. 
Artikel 4 : bedrag van de toelage. 
Per geboorte of adoptie wordt een bedrag van 62 euro toegekend aan de rechthebbende of 
een startpakket herbruikbare luiers dat bestaat uit 16 herbruikbare luiers, 6 herbruikbare 
overbroekjes, 2 papieren inlegrollen en een handleiding. 
Artikel 5 : kredieten. 
De uitvoering van bovenstaande beschikkingen is afhankelijk van de goedkeuring door de 
hogere overheid van het begrotingskrediet dat jaarlijks wordt ingeschreven in de begroting 
van de stad voor de dienstjaren 2009 tot en met 2013 onder het artikel nummer 825/331/01. 
De keuze voor het pakket herbruikbare luiers is mogelijk zolang de voorraad strekt. 
Artikel 6 : toezicht. 
Dit reglement wordt voor kennisgeving aan de toezichthoudende overheid verzonden. 
 
Onthoudt zich bij de stemming: Paulis 
 
 

033 Samenwerkingsovereenkomst 2008-2013: projecten 2009 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
De gemeenteraad besliste op 4/3/2008 om de samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 te 
ondertekenen. Jaarlijks hebben de gemeenten kans om projecten in te dienen, waarvoor ze 
gesubsidieerd kunnen worden. 
Argumentatie 
Deze projecten die ingediend worden door de gemeenten worden voor 30 % (milieu-
vriendelijke voertuigen) of 50 % gesubsidieerd. Per gemeente is er wel een maximum budget 
vastgelegd; voor Herentals is dit 31.830,53 euro. 
De projecten voor het jaar 2009 moeten voor 1/1/2009 ingediend worden. De subsidie-
aanvraag moet gebeuren voor gestart wordt met het project (= voor de stad een verbintenis 
met een andere partij is aangegaan). De totale kostprijs per project moet minstens 2.500,00 
euro bedragen. De stad heeft drie jaar om het project uit te voeren. 
De stedelijke diensten zijn volop bezig met de voorbereiding van het project ‘Addernesten’. In 
dit project is de herinrichting van de waterlopen rond het terrein voorzien. 
Hiervoor heeft de milieudienst een project uitgeschreven. 
Voor de projecten kan de gemeente een prioriteitenlijst opmaken (wat zij het belangrijkste 
vindt). De Vlaamse overheid zal de projectaanvragen in deze volgorde behandelen. 
BESLUIT 
De gemeenteraad keurt de projecten van het milieujaarprogramma 2009 samen met de 
prioriteitenlijst goed. 
Prioriteit Project Geschatte kostprijs Ondersteuning 

Vlaamse overheid 
1 Addernesten € 73.728,90 € 36.864,45 
 TOTAAL € 73.728,90 € 36.864,45 
 



Onthoudt zich bij de stemming: Paulis. 
 
 

034 Sectoraal akkoord 2008-2013: verhoging eindejaarstoelage voor personeel van de 
niveau’s E, D en C 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
De Vlaamse Regering heeft op 21/11/2008 kennis genomen van het sectorale akkoord 2008-
2013 van 19/11/2008 voor het personeel van de lokale en provinciale besturen. 
Het schepencollege nam hiervan kennis op 15/12/2008. 
Adviezen 
Advies financiële dienst:  
De financiële dienst stelt voor om de verhoogde eindejaarstoelage volledig uit te betalen in 
december 2008. 
Visum ontvanger 
In uitvoering van art. 94 en 160 §2 van het gemeentedecreet verleende de stadsontvanger 
op 12/12/2008 zijn visum aan dit voorstel. 
Argumentatie 
Als gevolg van dat sectorale akkoord wordt het forfaitaire gedeelte van de eindejaarstoelage 
2008 met 250 euro verhoogd voor de personeelsleden die op 1/12/2008 behoren tot het 
niveau E, D en C. Dat geldt voor de personeelsleden van gemeenten, provincies, autonome 
gemeentebedrijven en provinciebedrijven, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, 
OCMW’s en OCMW-verenigingen, hoofdstuk XII. Voor de OCMW’s geldt de verhoging van 
de eindejaarstoelage echter niet voor de personeelsleden met een attractiviteitspremie. 
De verhoging van de eindejaarstoelage 2008 is een dwingende collectieve maatregel, 
afgesproken op het niveau van het Comité C1. Op grond van artikel 12ter van de wet van 
19/12/1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar 
personeel moet de uitbetaling van de verhoging van de eindejaarstoelage 2008 niet meer 
voor onderhandeling voorgelegd worden in het bijzondere onderhandelingscomité. De vak-
organisaties moeten wel gebrieft worden over de stappen die het bestuur zet voor de 
uitvoering ervan.  
BESLUIT 
De gemeenteraad beslist om de dwingende bepaling van het sectoraal akkoord 2008-2013 
betreffende de verhoging met 250 euro van het forfaitaire gedeelte van de eindejaarstoelage 
voor personeelsleden van de niveau’s E, D en C voor het jaar 2008 te implementeren. 
 
Onthouden zich bij de stemming: Vanhencxthoven en Vermeulen. 
 
 

035 Bouwproject nv Eigen Haard, St.-Jobsstraat 138 en 138+: goedkeuring aangepast 
wegtracé 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
Door nv Eigen Haard, Augustijnenlaan 28/6 te 2200 Herentals wordt een aanvraag ingediend 
tot het bouwen van 6 sociale woningen en 6 appartementen op het binnengebied tussen de 
St.-Jobsstraat en de Blaasbalgstraat. De enige mogelijkheid om dit binnengebied te 
ontsluiten voor gemotoriseerd verkeer is via de St.-Jobsstraat. Op 24/6/2008 keurde de 
gemeenteraad het tracé van de nieuwe ontsluitingsweg vanuit de St.-Jobsstraat naar het 
bestaande pleintje goed. 
Argumentatie 
De nieuwe ontsluitingsweg wordt aangelegd door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal 
Wonen, Afdeling Gesubsidieerde Infrastructuur. 
Het ontwerp werd opgemaakt door Grondmij nv , Raghenopark, Hanswijkvaart 51 te 2800 
Mechelen. 
Het bestaande pleintje wordt opgewaardeerd als “groen parkje”. De bestaande ontsluiting 
naar de Gareelmakersstraat wordt ingericht als fiets- en voetpad. 
Het wegtracé dat op 24/6/2008 werd goedgekeurd door de gemeenteraad stemt echter niet 



overeen met de bouwplannen. Op het ontwerp wegen-, riolerings- en omgevingswerken 
staat ten noordwesten van het fiets-/voetpad dat aansluit op de Blaasbalgstraat een uit-
sprong ingetekend die zou worden overgedragen. Op de bouwplannen staan op dit deel van 
het perceel ondergrondse garages, een regenwaterput en een bezinkput ingetekend. Over 
deze kwestie werd overleg gepleegd met nv Eigen Haard. De uitsprong wordt niet overge-
dragen. Aan de gemeenteraad wordt nu een aangepast tracé ter goedkeuring voorgelegd. 
BESLUIT 
De gemeenteraad keurt eenparig het aangepaste tracé van de ontsluitingsweg vanuit de St.-
Jobsstraat naar het bestaande pleintje goed. 
 
 

036 Woonbouwproject Colours, Van Eerd Vastgoed III nv, Stationsstraat: goedkeuring 
wegtracé 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
Door Van Eerd Vastgoed III nv wordt een aanvraag ingediend tot het bouwen van 
woonbouwproject ‘Colours’ in de Stationsstraat. Het project omvat 86 appartementen, 
dienstenruimten, 99 ondergrondse parkeerplaatsen en 5 bovengrondse parkeerplaatsen. Op 
1/12/2008 stelde het CBS de sluiting van het openbaar onderzoek vast en verleende het een 
gunstig advies onder voorwaarden voor de stedenbouwkundige aanvraag. 
Argumentatie 
De enige ontsluitingsmogelijkheid van het woonbouwproject is via de Stationsstraat. De 
ontsluitingsweg, het fiets-/voetgangerspad en de speelweide worden kosteloos overgedra-
gen aan de stad. Het wegtracé wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. De 
op te leggen lasten in verband met de infrastructuurwerken worden later bepaald door de 
gemeenteraad. 
BESLUIT 
De gemeenteraad keurt eenparig het nieuwe wegtracé, ter hoogte van het woonbouwproject 
‘Colours’ van Van Eerd Vastgoed III nv, naar de Stationsstraat goed. De op te leggen lasten 
in verband met de infrastructuurwerken worden later bepaald door de gemeenteraad. 
 
 

037 Inbreidingsproject ‘Markgravenhof’, Thys-Van Wellen, Markgravenstraat-
Bolwerkstraat: goedkeuring van het wegtracé. 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
Door de heren Dirk Thys en Louis Van Wellen wordt een aanvraag ingediend tot het bouwen 
van het inbreidingsproject ‘Markgravenhof’ in de Markgravenstraat en Bolwerkstraat. Het 
project omvat 34 appartementen, 28 woningen en een ondergrondse parking. Op 10/11/2008 
verleende het CBS een gunstig advies onder voorwaarden voor de stedenbouwkundige 
aanvraag. 
Argumentatie 
De ontsluitingsmogelijkheden van het inbreidingsproject ‘Markgravenhof’ zijn er via de 
Markgravenstraat en de Bolwerkstraat. De ontsluitingsweg wordt kosteloos overgedragen 
aan de stad. Het wegtracé wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. De op 
te leggen lasten in verband met de infrastructuurwerken worden later bepaald door de 
gemeenteraad. 
BESLUIT 
De gemeenteraad keurt eenparig het nieuwe wegtracé, ter hoogte van het inbreidingsproject 
‘Markgravenhof’ van de heren Thys-Van Wellen, naar de Markgravenstraat en de Bolwerk-
straat goed. De op te leggen lasten in verband met de infrastructuurwerken worden later 
bepaald door de gemeenteraad. 
 
 

038 Verkaveling Gagelstraat van Zuidkempische Werkplaatsen: overdracht distribu-
tienetten gas en elektriciteit door verkavelaar 
MOTIVERING 



Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
Bij besluit van 20/6/2005 verleende het schepencollege voorwaardelijke toelating aan de vzw 
Zuidkempische Werkplaatsen tot het verkavelen van gronden te Herentals, Gagelstraat, 
gekadastreerd sectie D nrs. 530B/deel en 489/M6/deel. Eén der opgelegde voorwaarden 
betreft de uitbreiding van de distributienetten voor lagedrukgasnet en elektriciteit volgens de 
prijsofferte van Iveka van 24/2/2006 met kenmerk K/TUR/42443 – dossiernummer 142549. 
Deze distributienetten moeten door de verkavelaar kosteloos aan de stad Herentals over-
gedragen worden. 
Openbaar onderzoek 
- Nieuwe gemeentewet, artikel 117 
- Gemeentedecreet, artikels 248-260 
- Decreet van 18/5/1999, houdende organisatie van de ruimtelijke ordening, artikel 105 § 1 

en 2. 
Argumentatie 
De overeenkomst met de verkavelaars voor het uitvoeren van de opgelegde infrastruc-
tuurwerken werd door de gemeenteraad goedgekeurd op 28/6/2005. De verkavelaars gingen 
hierin het engagement aan om de installaties van de elektriciteits- en aardgasdistributie 
kosteloos over te dragen aan de stad. De akte van overdracht zal verleden worden voor de 
burgemeester van Herentals. 
BESLUIT 
De gemeenteraad keurt eenparig de akte van overdracht van de distributienetten gas en 
elektriciteit door de vzw Zuidkempische Werkplaatsen, Herenthoutseweg 136 te 2200 
Herentals goed m.b.t. de verkaveling V2004/008 van 20/6/2005 gelegen te Herentals, Gagel-
straat, sectie D nrs. 530B/deel en 489/M6/deel. 
De overdracht gebeurt kosteloos. 
Alle kosten voortvloeiend uit deze overdracht zijn ten laste van de verkavelaars. 
De ontwerpakte, zoals opgemaakt door de heer burgemeester J. Peeters, wordt goedge-
keurd. 
De heer J. Peeters, burgemeester en de heer ir. F. Van Dyck, stadssecretaris; of hun 
regelmatige vervangers, worden gelast met de ondertekening van de akte van overdracht. 
De heer Hypotheekbewaarder wordt ontslagen van de verplichting ambtshalve inschrijving te 
nemen bij de overschrijving van deze akte. 
 
 

039 Verkaveling Gagelstraat van Zuidkempische Werkplaatsen: verkoop distributienetten 
gas en elektriciteit. 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
Bij besluit van 20/6/2005 verleende het schepencollege voorwaardelijke vergunning aan de 
vzw Zuidkempische Werkplaatsen te Herentals tot het verkavelen van gronden te Herentals, 
Gagelstraat, gekadastreerd sectie D nrs. 530B/deel en 489/M6/deel. Een der opgelegde 
voorwaarden betreft de uitbreiding van de distributienetten voor lagedrukgastnet en 
elektriciteit volgens prijsofferte van Iveka van 24/2/2006 met kenmerk K/TUR/42443 – 
dossiernummer 142549. Deze distributienetten moeten aan Iveka verkocht worden. 
Juridische grond 
- Nieuwe gemeentewet, artikel 117 
- Gemeentedecreet, artikels 248-260 
- Decreet van 18/5/1999, houdende organisatie van de ruimtelijke ordening, artikel 105 § 1 

en 2 
Argumentatie 
De gemeenteraad heeft eerder de kosteloze overdracht van de distributienetten voor gas en 
elektriciteit door verkavelaar vzw Zuidkempische Werkplaatsen aanvaard. Volgens de over-
eenkomst die de stad Herentals met Iveka heeft afgesloten op 7/2/2005 moeten deze netten 
aan Iveka verkocht worden. Iveka stortte daarvoor reeds het bedrag van 32.494 euro. Enkel 
de akte van verkoop moet nog verleden worden. 
BESLUIT 
De gemeenteraad keurt eenparig de onderhandse verkoop voor openbaar nut goed van de 



distributienetten voor gas en elektriciteit door de stad Herentals aan Iveka m.b.t. de verkave-
ling V2004/008 van 20/6/2005, gelegen te Herentals, Gagelstraat, sectie D nrs. 530B/deel en 
489/M6/deel. 
De stad zal de installaties verkopen tegen de prijs van 32.494 euro, dit bedrag werd reeds 
gestort door Iveka. 
Alle kosten voortvloeiend uit deze verkoop zijn ten laste van de stad Herentals. 
De ontwerpakte, zoals opgemaakt door de heer burgemeester J. Peeters, wordt goedge-
keurd. 
De heer Jan Peeters, burgemeester; en ir. F. Van Dyck, stadssecretaris, of hun regelmatige 
vervangers, worden gelast met de ondertekening van de akte van verkoop. 
De heer Hypotheekbewaarder wordt ontslagen van de verplichting ambtshalve inschrijving te 
nemen bij de overschrijving van deze akte. 
 
 

040 Lopende rekening verdwijnpaal 
Raadslid Vermeulen zegt dat zijn bijkomend agendapunt tijdens de vorige raadszitting 
voldoende aan bod is gekomen en ziet af van een verdere bespreking. 
 
 

041 Militair domein, kamp A 
Raadslid Marcel Leirs en raadslid Luc De Cat hebben samen een punt toegevoegd aan de 
agenda. Raadslid Leirs licht het agendapunt toe.  
De federale regering heeft het militair domein, kamp A, reeds in de jaren 90 overgeheveld 
naar het comité van aankoop van onroerende goederen van het ministerie van Financiën. 
Om tot verkoop of vervreemding over te gaan, wordt afgewacht welke stedenbouwkundige 
bestemming het terrein zal krijgen. 
Ondertussen ligt het terrein te wachten op een invulling. 
Vermits het dossier niet vooruit geraakt omdat er geen concrete vragen komen van de lokale 
besturen, Herentals en Westerlo op wiens grondgebied dit terrein is gelegen, is het gevolg 
dat een bepaalde groep zodanige vorderingen maakt in kamp A, dat er op korte termijn geen 
enkele bewegingsruimte meer is om voor onze mensen en onze verenigingen nog iets uit de 
brand te kunnen slepen. 
De raadsleden stellen voor om de gemeenteraad van Herentals opdracht te laten geven aan 
het schepencollege om na een uitgebreid overleg, zeer dringend de ingenomen standpunten 
door te sturen aan het kabinet van Minister-president Kris Peeters. 
 
Schepen Mien Van Olmen antwoordt. 
Het is inderdaad al een hele tijd windstil rond kamp A. In ons bestuursakkoord staat dat we 
daar een open gebied willen met natuur en zachte recreatie voor de Herentalse bevolking. Er 
is inderdaad een initiatief geweest van een planoloog. We hebben toen onze ideeën van het 
bestuursakkoord heel duidelijk meegegeven. We zijn natuurlijk maar een kleine partner want 
het grootste gebied maakt deel uit van de gemeente Westerlo. Er is achteraf geen overleg 
meer geweest en het zou inderdaad interessant zijn om zelf initiatief te nemen zodat we 
zeker zijn dat onze verzuchtingen mee opgenomen worden in die visie. 
 
Raadslid Leirs zegt dat de standpunten op papier moeten gezet worden. 
Rond de tijd van de verkiezingen komt kamp A altijd in de belangstelling, daarna wordt het 
opnieuw stil rond kamp A. Er kan in een commissie met alle partijen van gedacht gewisseld 
worden zodat de conclusies kunnen doorgespeeld worden aan de bevoegde instanties. Als 
we niets gaan doen en we gewoon afwachten gaat men geen rekening houden met onze 
visie. 
 
Schepen Van Olmen zegt dat ze dat net gezegd heeft. Het college zal initiatief nemen en het 
debat terug opstarten zodat het een totaalvisie kan doorgeven. 
 
Volgens burgemeester Peeters heeft Herentals een andere visie dan Westerlo. Het zal 
moeilijk worden om tot een gemeenschappelijk standpunt te komen. Hij beaamt dat het 



inderdaad een jaar geleden is sinds er iets gebeurd is rond dat dossier en het college zal 
initiatief nemen om het terug op te nemen.  
 
Raadslid Leirs vraagt om het dossier op de agenda van de commissie van ruimtelijke 
ordening te plaatsen. 
 
Raadslid Hans Van den Eynden vindt het vreemd dat de overheid moeite doet om voor 
gebieden met een bestemming zoals Heirenbroek en Rooiveld de bestemming te wijzigen en 
een dossier als dit met een gebied zonder bestemming, zo lang laat liggen. Hij stelt voor om 
zo vlug mogelijk een standpunt in te nemen en dit over te maken aan de hogere overheid.  
 
Burgemeester Peeters benadrukt dat schepen Van Olmen zich engageert om het dossier 
terug op te nemen. Hij meent dat alle partijen het hierover eens zijn. 
 
 

042 Herhaling voorstel tot het houden van een volksraadpleging rond verdwijnpalen - 
wegens extra elementen in dossier 
Raadsleden Raf Liedts, Vlaams Belang en François Vermeulen, Open VLD lichten hun 
agendapunt toe. 
Op de vergadering van Mobilithals van 3 december jl. werd na een lange discussie een 
stemming gehouden door de aanwezigen. Uit deze stemming bleek dat een zeer grote 
meerderheid van de aanwezigen voorstander is van het houden van een referendum rond de 
verdwijnpalen. Bedoeling is om de bevolking zich te laten uitspreken, via dit middel van 
burgerdemocratie, om het mobiliteitsplan in onze stad al dan niet te herzien. 
Door dit agendapunt willen we nogmaals aan de gemeenteraad vragen om in te gaan op het 
verzoek om een referendum te houden. Een eenvoudige meerderheid in de gemeenteraad 
kan immers voorkomen dat in de komende periode 3000 handtekeningen zullen nodig zijn 
om deze volksraadpleging te kunnen houden. VLD en Vlaams Belang zullen bij een 
negatieve stemming niet nalaten om vanaf morgen de petitieformulieren te verspreiden over 
de ganse stad, maar we doen nogmaals een verzoek om de bevolking de moeite te 
besparen om zijn handtekening te moeten plaatsen. 
Misschien kan de ‘clash’ van een volksraadpleging toch nog vermeden worden. Dit kan 
wanneer de gemeenteraad volgende tekst wil goedkeuren: “De verdwijnpalen moeten 
verdwijnen zodat er doorgang wordt verleend aan het verkeer en het mobiliteitsplan moet 
worden herzien”. We vragen de gemeenteraad om hierover te stemmen. 
Indien het bovenstaande voorstel verworpen is willen wij concreet vragen dat de 
gemeenteraad zich via een stemming zal uitspreken om een volksraadpleging (conform 
artikel 205 van het Gemeentedecreet) te houden rond het al dan niet behouden van de 
verdwijnpaal op de Markt. 
We vragen in de volksraadpleging een stemming over onderstaande tekst: 
“ Dienen de verdwijnpalen op de Grote Markt van Herentals te verdwijnen zodat opnieuw 
doorgang wordt verleend aan het verkeer Ja / Neen” 
Aan de gemeenteraad vragen we een stemming om deze volksraadpleging conform alle 
wettelijke modaliteiten te laten plaatshebben. 
 
Raadslid Martine Moriau vindt het heel vreemd dat VLD hiervoor samenwerkt met Vlaams 
Belang. Zij meent dat het de eerste keer is dat het cordon sanitaire doorbroken wordt in de 
Kempen.  
 
Raadslid Liedts zegt dat dat helemaal niet vreemd is en dat het op de provincie regelmatig 
gebeurt dat Vlaams Belang samenwerkt met VLD rond een bepaald dossier waarin zij 
hetzelfde standpunt innemen. Hij hoopt dat ook de LDD in dit dossier zal meewerken. 
 
Raadslid Peter Bellens treedt raadslid Moriau volledig bij. Hij vreest dat de raadsleden van 
de VLD hun geloofwaardigheid aantasten door samen te werken met een niet democratische 
partij als het Vlaams Belang. 
 



Raadslid Vermeulen zegt dat dit een a-politieke kwestie is waarbij zijn partij hetzelfde 
standpunt heeft als het Vlaams Belang. 
 
Raadslid Hans Van den Eynden zegt dat het interessant zou zijn indien zij het doorbreken 
van het cordon sanitaire zouden aankaarten bij de VLD-top.  
 
Raadslid Liedts zegt dat de fractieleider van de VLD hiervan op de hoogte is en dat hij het 
zelfs aanmoedigt.  
 
Raadslid Van den Eynden wil nog een opmerking geven bij de discussie over het cordon 
sanitaire. Hij zegt dat de verdwijnpaal zorgt voor een autoluwe binnenstad en dus voor een 
gezellig centrum. Hij zegt dat VLD en Vlaams Belang opzettelijk een negatieve sfeer creëren 
rond Herentals. Daarom heeft Mobilithals ook afstand genomen van het referendum. Zij 
willen die negatieve publiciteit vermijden. Ook Unizoo en vzwThals werken samen met de 
stad, ze hebben samen een mooie brochure uitgegeven met advertenties van de midden-
stand.  
Hij zegt over de tekst waarover de raad moet stemmen, dat er wel doorgang verleend wordt 
aan het verkeer. Of tellen voetgangers en fietsers niet mee in jullie definitie van verkeer? 
 
Raadslid Bellens betreurt dat de nieuwe verkeerssituatie geen kans gekregen heeft. De 
tegenstanders zijn zodanig gefixeerd op de verdwijnpaal dat ze zelfs niet willen afwachten of 
die de nodige rust en de nodige effectieve maatregelen teweegbrengt. Dat bewijst dat ze niet 
echt geïnteresseerd zijn in de mobiliteit in Herentals maar veeleer uit zijn op stemming-
makerij. 
 
Raadslid Vermeulen zegt dat de middenstand hem meldt dat de omzet met 20 % gedaald is 
en dat zij dit vooral wijten aan de mobiliteit. Hij zegt dat de vraag duidelijk komt van de 
zelfstandigen en dat het cordon sanitaire daar voor hem niets mee te maken heeft. Als de 
mensen van Vlaams Belang die mening delen, kan hij daar alleen maar respect voor 
opbrengen. Hij wil een democratische stemming over dit standpunt om een referendum te 
vermijden. Op 100 mensen in zijn praktijk zijn er 98 die het referendum willen tekenen en dat 
zijn zeker niet allemaal liberalen. 
 
Burgemeester Peeters zegt dat hij ergens het verwijt gehoord heeft dat het college niet wil 
onderhandelen met Mobilithals en ontkent dit ten stelligste. Hij zegt dat het college een 
constructief gesprek gehad heeft met Mobilithals en dat het college die maatregelen 
onmiddellijk heeft uitgevoerd. Hij concludeert, net als Mobilithals, dat dit debat een partij-
politiek spelletje aan het worden is. Wanneer Mobilithals zich publiekelijk via de pers 
distantieert van het referendum, moet je ziende blind zijn om te ontkennen dat dit een partij-
politiek spel is. De meerderheid wil inderdaad een toegankelijke Markt en een toegankelijke 
binnenstad waar mobiliteit en parkeermogelijkheden gegarandeerd zijn. De maatregelen die 
we genomen hebben, zijn nu een tiental dagen van kracht en we moeten die de kans geven 
om hun effect te bewijzen. In de Bovenrij moet de situatie nu beteren. In de Zandstraat zie je 
met uitzondering van de winkel van Verreth, die inmiddels ook verkocht is, geen leegstand 
meer, in tegenstelling tot zeven, acht jaar geleden. Hij heeft van Unizoo een lijst gekregen 
met de nieuwe zaken die de afgelopen drie jaar geopend zijn in de Zandstraat en dat zijn er 
meer dan twintig. We streven naar een winkelwandelcentrum en verkeersarme momenten en 
dit begint te renderen. Sinds de Zandstraat en de Grote Markt heraangelegd zijn, hebben 
verschillende ketens een zaak geopend en flink geïnvesteerd in Herentals. 
De Bovenrij heeft de laatste twee jaar en vooral de laatste negen maanden inderdaad veel 
problemen gehad met de toegankelijkheid door de werken aan de Prima Lux. Maar sinds de 
maatregelen in de Stadspoortstraat, Kerkstraat en Nonnenstraat een week of drie van kracht 
gegaan zijn, is de situatie verbeterd. 
Dit zijn onze inhoudelijke argumenten. De meerderheid wil niet mee doen aan dit partij-
politiek spel en u geeft de middenstand van Herentals onterecht een negatief imago aan de 
buitenwereld. Dat de handelaars de laatste maanden minder verkopen, heeft natuurlijk ook 
te maken met de economische crisis. Het feit dat Mobilithals, Unizoo en de vzw Thals zich 



distantiëren van uw actie bewijst veel. Ze distantiëren zich niet van de stad, dat hebben ze 
bewezen door op een constructieve manier met ons samen te werken. Daarom zal de 
meerderheid uw twee vragen ook niet steunen. 
Raadslid Liedts zegt dat zijn partij 13.000 mensen verdedigt in hun standpunt tegen de 
verdwijnpaal. Hij vindt het politiek niet eerlijk om dat uit zijn verband te trekken. Als u eens 
informeert bij de middenstand van Herentals, denk ik niet dat u vijf voorstanders van de 
verdwijnpaal zult vinden. Ik nodig u uit om dat te doen.  
 
Dan volgt de stemming over de eerste vraag die raadsleden Liedts en Vermeulen hebben 
voorgelegd: “ De verdwijnpalen moeten verdwijnen zodat er doorgang wordt verleend aan 
het verkeer en het mobiliteitsplan moet worden herzien.” 
Stemmen tegen: Peeters, Ryken, Verheyden, Van Olmen, Hendrickx, Bertels, Schellens, 
Leirs, De Cat, Verlinden, Moriau, Beirinckx, Van den Broeck, Bellens, Van Dyck, Bergen, 
Rombouts, Van Dingenen en Van den Eynden. 
Het voorstel is aldus verworpen. 
 
De tweede paragraaf is verworpen zodat we nog over de derde paragraaf moeten stemmen:  
We vragen in de volksraadpleging een stemming over onderstaande tekst: 
“ Dienen de verdwijnpalen op de Grote Markt van Herentals te verdwijnen zodat opnieuw 
doorgang wordt verleend aan het verkeer Ja / Neen “ 
Aan de gemeenteraad vragen we een stemming om deze volksraadpleging conform alle 
wettelijke modaliteiten te laten plaatshebben. 
Stemmen tegen: Peeters, Ryken, Verheyden, Van Olmen, Hendrickx, Bertels, Schellens, 
Leirs, De Cat, Verlinden, Moriau, Beirinckx, Van den Broeck, Bellens, Van Dyck, Bergen, 
Rombouts, Van Dingenen en Van den Eynden. 
 
 

043 Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) voor Heirenbroek 
Martine Moriau, fractieleidster sp.a en Elke Van Dyck, fractieleidster CD&V lichten hun 
agendapunt toe.  
Raadslid Moriau: De Vlaamse regering heeft een beslissing genomen in verband met het 
RUP Heirenbroek. Er wordt een openbaar onderzoek gestart. Wat weet het schepencollege 
hierover en wat is hun standpunt? 
Raadslid Van Dyck zegt dat de fractie intussen ook al vernomen heeft dat er overleg 
geweest is op hoger niveau tussen CD&V en sp.a met het kabinet Van Mechelen en dat er 
met een aantal zaken zoals de buffering, al rekening gehouden zou zijn. Wij denken dat er 
toch nog afspraken gemaakt moeten worden onder andere over de aanwezigheid van 
Seveso-bedrijven. Er wordt nu een openbaar onderzoek gestart. Welk standpunt gaat het 
schepencollege daar innemen?  
 
Burgemeester Jan Peeters antwoordt. 
We hebben kennis gekregen van het voorontwerp van de Vlaamse administratie over het 
RUP Heirenbroek. We hebben dat plan in de plenaire vergadering die het Vlaams Gewest 
georganiseerd heeft, fel bekampt en negatief geadviseerd. We hebben dat standpunt samen 
ingenomen in de gemeenteraad en we hebben het initiatief genomen om de kabinetsmede-
werkers van de drie betrokken kabinetten - Van den Broecke, Kris Peeters en Van Mechelen 
- te contacteren en hen te vragen om ter plaatse te komen zien welke impact de plannen 
zouden hebben op de nabijgelegen woongebieden. Alleen het kabinet van Van Mechelen is 
niet ingegaan op onze uitnodiging. Schepen Van Olmen en burgemeester Peeters zijn dan 
samen met die mensen ter plaatse gaan kijken en sindsdien zijn een aantal elementen 
aangepast. Tussen nu en een tweetal maanden zullen we dit zeker opnieuw bespreken 
tijdens de gemeenteraad.  
 
Schepen Mien Van Olmen vult aan. 
In het voorontwerp zaten zeker een heleboel knelpunten waartegen we moesten protesteren. 
Intussen is het voorstel de Vlaamse regering gepasseerd en is men bereid geweest om het 
plan op een aantal van onze bedenkingen bij te sturen. In het aangepaste ontwerp is een 



buffer van 80 meter voorzien naar de woonwijk. Verder hadden we problemen met de 
bestaande bedrijven die volgens de eerste voorschriften geen mogelijkheden hadden om 
daar verder te blijven bestaan. Ook hier zijn de voorschriften aangepast zodat die bedrijven 
ter plaatse kunnen blijven en zich verder kunnen ontwikkelen. In het vorige plan was er een 
duidelijke zone voor overslag en infrastructuur voor de inrichting van een containerterminal, 
de rest van het gebied was ingekleurd als een watergebonden bedrijventerrein. Het voorstel 
van de containerterminal is voor ons onbespreekbaar en we willen daar ook activiteiten 
toelaten die niet watergebonden zijn. De mogelijkheid van overslag is intussen geschrapt en 
voortaan moet minimum 30 % van de activiteiten die daar zullen plaatsvinden, watergebon-
den zijn. Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden om bedrijven te koppelen zodat ook 
kleinere bedrijven de mogelijkheid krijgen om zich daar te vestigen.  
Men heeft nog geen rekening gehouden met onze vraag om de aard van activiteit te 
beperken. Men is dus niet ingegaan op onze vraag om Seveso-bedrijven uit te sluiten. 
Dit voorstel gaat half januari in openbaar onderzoek. Het document is hier nog niet 
toegekomen maar we zullen zeker advies vragen aan alle betrokken instanties zodat we met 
de gemeenteraad een duidelijk advies kunnen formuleren. 
 
Burgemeester Peeters zegt dat de gemeenteraad een advies of een bezwaarschrift zal 
opstellen naar aanleiding van dit openbaar onderzoek zodat de Vlaamse regering in de 
laatste fase goed weet welke aanpassingen het stadsbestuur nog nastreeft. Waarschijnlijk 
behandelen we dit op de gemeenteraad van einde maart. 
 
Raadslid Van den Eynden vraagt zich af wat de overheid van plan is met Herentals. Als de 
plannen rond Rooiveld doorgaan, wordt Morkhoven gesandwicht tussen een crossterrein en 
een schietstand en wordt het doorkruist door een steeds drukker wordende weg. Voor 
Noorderwijk geldt hetzelfde en daar krijg je nog het lawaai van de E313 bij waar ook niets 
aan gedaan wordt. De Molekens hebben ook last van de E313 en binnenkort komt daar nog 
een industrieterrein bij met Seveso-bedrijven. Heirenbroek ligt op 100 meter van de 
Molekens maar ook op minder dan een kilometer van de Grote Markt en het centrum. Omdat 
de wind meestal naar het oosten gericht is en Heirenbroek hoger ligt, zal al het stof, rook en 
lawaai naar het centrum komen. Met de komst van de IJzeren Rijn zullen er nog maar weinig 
plaatsen zijn in Herentals waar het rustig wonen is. Dit is een boodschap die Herentals moet 
overbrengen naar de Vlaamse overheid. Het lijkt me nogal gemakkelijk te zeggen dat de 
CD&V-minister en de sp.a-minister de VLD-minister moeten overtuigen. Je bent een meer-
derheid of je bent er geen.  
 
Burgemeester zegt dat de oorsprong van heel het probleem ligt in 2003 wanneer de paars-
groene Vlaamse regering met Mieke Vogels als vice minister-president een ENA plan heeft 
goedgekeurd met de aanduiding van de zoekzones waar de industrieterreinen moesten 
komen. Daar zat Heirenbroek toen al bij. 
We zitten nu nog altijd te vechten en te discussiëren tegen een ontwerpbeslissing die in 
maart–april 2003 is genomen door een paarsgroene regering. Soms moet je als meerderheid 
inderdaad je verantwoordelijkheid opnemen voor een proces dat jaren geleden gestart is.  
De burgemeester wil nog eens een oproep doen aan iedereen, en vooral aan de VLD-fractie, 
die dat proces kan beïnvloeden. Het is heel belangrijk dat we hier aan één zeel trekken en 
onze bekommernissen bij het kabinet van minister Van Mechelen kenbaar maken.  
 
 

044 Verkeersveiligheid kruispunt Veldhoven-Herenthoutseweg-Palmenlaan 
Raadslid Peter Bellens licht zijn agendapunt toe. 
Hij vraagt de schepen van mobiliteit welke maatregelen hij wil nemen om tegemoet te komen 
aan de vraag van de bewoners en de ouders van de leerlingen van de Leertuin om het 
kruispunt verkeersveiliger te maken. 
Een veilig fietspad op Veldhoven en een verbetering van de situatie op het kruispunt met de 
Herenthoutseweg zijn de voornaamste knelpunten volgens de ouders van De Leertuin op de 
Molekens. Die bekommernis loopt in grote lijnen gelijk met die van de actiegroep Veldhoven. 
Die ijvert voor een verkeersluwer en veiligere inrichting van de straat. 



Wordt de aanleg van een fietspad of fietssuggestiestrook van het kruispunt naar de school 
onderzocht? 
Hoe ver staat het met het plaatsen door de politie van een verkeersmeter in Veldhoven om 
het aantal passerende voertuigen te tellen en de snelheid te registreren. Hierdoor kan men 
een objectief beeld krijgen van de verkeersdrukte van de woonwijk Sint-Jan naar de Leertuin. 
 
Schepen Jos Schellens beaamt dat de actiegroep Veldhoven al een aantal keer op bezoek is 
geweest. Hij zegt dat de mensen heel constructief werken aan een oplossing voor het 
probleem. Op 8 december hebben zij een evaluatierapport binnengebracht dat zij samen met 
de basisschool De Leertuin hebben opgemaakt. Wij hebben deze informatie nog niet ver-
werkt. Op 2 december is er een mobiliteitscel geweest voor Veldhoven. Die resultaten moe-
ten nog voorgelegd worden aan het schepencollege. De actiegroep had ons ook gevraagd 
om metingen te laten uitvoeren door de politie. De resultaten zijn deze week binnen-
gekomen. Er zijn ook prijsoffertes binnengekomen over de signalisatie. Al die zaken worden 
nu verwerkt door de dienst en ik verwacht de resultaten heel vlug op het schepencollege 
zodat we kunnen beslissen wat we daar precies gaan doen. 
 
Raadslid Bellens vraagt of er sprake is van de aanleg van een fietsstrook of een fietspad? 
Schepen Schellens zegt dat dat onderzocht wordt. In de volgende mobiliteitscel zal het 
dossier Palmenlaan zeker besproken worden. 
 
Burgemeester Jan Peeters zegt dat er al concrete plannen zijn voor de aanpassing van de 
verkeerslichten op de Herenthoutseweg. Nu kunnen de voetgangers en fietsers die van 
Veldhoven komen, de weg niet oversteken langs de rechterkant. In september hebben we al 
een princiepsbeslissing genomen om ook aan de rechterkant een volwaardige voetgangers-
oversteekplaats met lichten te plaatsen. Hiervoor zijn de prijzen nu binnen zodat we die 
aanpassing snel zullen kunnen realiseren.  
 
 

045 Subsidiereglement voor- en naschoolse kinderopvang 
Raadslid Peter Bellens licht zijn agendapunt toe. 
Hij vraagt de schepen van sociale zaken om het huidige subsidiereglement te vervangen 
door een subsidiereglement dat unaniem werd goedgekeurd door het lokale overlegplatform 
kinderopvang. 
Hierbij wordt er van meer dan één criterium (aantal leerlingen) uitgegaan zodat je een meer 
rechtvaardige verdeling van de subsidies krijgt.  
 
Burgemeester Jan Peeters antwoordt. 
We hebben sinds een jaar of tien een subsidiereglement voor de voor- en naschoolse 
kinderopvang. Het is een vrij eenvoudig reglement dat zegt dat de school voor elk kind dat 
ingeschreven is op 1 februari eenzelfde bedrag krijgt uit het budget dat door de gemeente-
raad voorzien is. Dit reglement blijft geldig tot de gemeenteraad het wijzigt. In de begrotings-
besprekingen is afgesproken dat het budget verhoogt met een kwart. Over het wijzigen van 
het reglement zijn nog geen afspraken gemaakt. Zodra we die gemaakt hebben, komt het 
reglement voor de gemeenteraad. Maar het budget is wel al voorzien. In de praktijk is de 
toelage altijd uitbetaald op het einde van het schooljaar. 
 
Raadslid Bellens zegt dat hij er vanuit gaat dat de raad het opnieuw bekijkt in het voorjaar 
van 2009. 
 
Burgemeester Peeters zegt dat de scholen sowieso geld zullen krijgen in 2009, ofwel via het 
oude, ofwel via een nieuwe reglement. Ook voor de toepassing van het oude reglement, 
moesten we altijd wachten tot de tellingen van februari. 
 
 

046 Openbaar onderzoek Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan 
Raadslid Hans Van den Eynden licht zijn agendapunt toe. 



Omwille van procedurefouten moet het openbaar onderzoek voor het Gemeentelijk 
Ruimtelijk Structuurplan opnieuw georganiseerd worden. De vorige versie werd in december 
2007 op de gemeenteraad gestemd zodat het openbaar onderzoek begin 2008 kon 
beginnen. We hebben 3 vragen: 
1. Tot vandaag hebben we nog geen nieuwe versie gezien en we willen dan ook weten 

wanneer de gemeenteraadsleden de nieuwe versie krijgen, wanneer deze op de 
gemeenteraad komt en wanneer het openbaar onderzoek start. 

2. Het GRS is een zeer belangrijke, dikke en moeilijk te lezen bundel, die beslist over de 
toekomst van Herentals. Het stadsbestuur heeft beloofd om rekening te houden met de 
ingediende bezwaren. Kan bij de nieuwe versie een lijst van aanpassingen bijgevoegd 
worden, zodat iedereen een duidelijk beeld heeft van de aanpassingen? 

3. De woonbehoeftestudie die in het GRS gebruikt wordt, dateert van 1998 en is dan ook 
helemaal voorbij gestreefd. Het stadsbestuur gaf dit ook toe. We willen weten welke 
acties ondernomen werden om actuele cijfers te bekomen waardoor de nieuwe versie 
vanuit juiste cijfers kan vertrekken. 

 
Schepen Mien Van Olmen antwoordt. 
We hebben inderdaad beslist om de bezwaren eerst te behandelen en dan pas opnieuw een 
openbaar onderzoek te organiseren. De Gecoro heeft daar tijdens de zomer over vergaderd. 
Dat was veel werk en de Gecoro heeft daar heel veel tijd in gestoken. De resultaten zijn nog 
niet op het college geweest. Dat is een probleem van de administratie waar op dit ogenblik 
twee nieuwe mensen worden opgeleid. De Gecoro heeft zelf al naar de bespreking 
gevraagd. Het is niet billijk om daar beslissingen in te nemen vooraleer de verslagen van de 
Gecoro bekend zijn. We hebben de administratie gevraagd om vanaf januari de draad 
opnieuw op te nemen zodat we het plan kunnen herwerken en een nieuw openbaar onder-
zoek kunnen organiseren. 
Het lijkt me billijk om de aanpassingen te markeren in de nieuwe versie, zodat die duidelijk te 
vinden zijn. We zullen die vraag stellen aan het studiebureau. 
Uw vraag over de woonbehoeftestudie is een heikel punt, we hebben ook bij de vorige 
aanpassingen getracht om die maximaal te actualiseren. We hebben die meegenomen naar 
de voorbesprekingen maar de resultaten van de woonbehoeftestudie van 2003 blijven wel 
behouden. Ook deze keer zullen we ons boek zo volledig mogelijk aanvullen met nieuwe 
verkavelingen enz. 
 
Burgemeester Jan Peeters vult aan.  
De woonbehoeftestudie is een afweging tussen de taakstelling die de hogere overheid heeft 
gegeven voor het opvangen van de demografische groei en de verdichting van het stedelijk 
gebied en aan de andere kant het aanbod van de beschikbare gronden. Vorige keer hebben 
we al de evolutie van de laatste jaren mee in die vergelijkingstabellen opgenomen. Dat zullen 
we nu ook wel doen, maar sinds vorig jaar is er niet zoveel meer veranderd, dus dat maakt 
niet zoveel uit. Maar een aantal nieuwe projecten, zoals het Markgravenhof dat we 
daarstraks besproken hebben, en de stationsbuurt zaten ook al in het plan dat we vorig jaar 
in onderzoek gesteld hebben. 
 
Raadslid Van den Eynden zegt dat hij het niet alleen heeft over de taakstelling voor wonen 
maar ook over woonuitbreiding en natuur. 
Burgemeester Jan Peeters zegt dat die allemaal verwerkt zijn in het plan. Hij zegt dat hij het 
niet specifiek heeft over de woonbehoeftestudie, over de woonbalans tussen vraag en aan-
bod, maar dat de taakstelling van de hogere overheid voor Herentals nog altijd ongewijzigd is 
gebleven. Zolang het Provinciaal Structuurplan niet verandert, blijft die taakstelling overeind.  
 
Raadslid Van den Eynden vraagt wanneer de nieuwe versie klaar zal zijn.  
Schepen Van Olmen zegt dat het college gevraagd heeft om de bespreking van de 
bezwaren door de Gecoro in de loop van januari te behandelen. Daarna wordt het document 
aangepast volgens het advies van het college. De oorspronkelijke timing was om dit te doen 
in september 2008. Maar hier is vertraging in gekomen. 
 



Burgemeester Peeters zegt dat het realistisch is te stellen dat het openbaar onderzoek tegen 
het einde van volgend jaar opnieuw kan georganiseerd worden. Het zou niet realistisch zijn 
om dat vroeger te doen. We zijn ook afhankelijk van de Vlaamse administratie die een 
plenaire vergadering moet organiseren en daar is ook een wachttijd van enkele maanden. 
 
Raadslid Van den Eynden vraagt of de opmaak van het ruimtelijk structuurplan nog wel zin 
heeft. 
Burgemeester Peeters zegt dat het ruimtelijk structuurplan een juridisch instrument is dat 
onontbeerlijk is voor de opmaak van bijvoorbeeld ruimtelijke uitvoeringsplannen.  

 
 

Door de raad, 
Bij verordening; 
De secretaris,                       De voorzitter 
 
 
 
 
 
ir. F.Van Dyck                       J.Peeters 
                           burgemeester 


