
Gemeenteraad 
Zitting van 4 mei 2010 

Aanwezigen : Jan Peeters - burgemeester en voorzitter 
Ingrid Ryken,  Wies Verheyden,  Mien Van Olmen,  Anne-Marie Hendrickx,  Jan Bertels,  
Jozef Schellens - schepenen 
Marcel Leirs,  Raf Liedts,  Luc De Cat,  Guy Paulis,  Daniël Marcipont,  Gunther Verlinden,  
Martine Moriau,  Bieke Beirinckx,  Katrien Van den Broeck,  Peter Bellens,  Elke Van Dyck,  
Christine Schaut,  Lise Bergen,  Walter Vanhencxthoven,  Roel Vervoort,  Victor Vervloesem,  
Marleen Geypens,  Christel Heylen,  Marcel Van Dingenen, Hans Van den Eynden - 
raadsleden 
ir. F.Van Dyck, secretaris. 
 

De openbare zitting begint om 20.00 uur 
----------------------------------------------------- 

 
Op vraag van de voorzitter beslist de gemeenteraad eenparig om volgend punt bij 
hoogdringendheid aan de agenda toe te voegen “Verkiezingen: goedkeuring reglement op 
het aanplakken van verkiezingsdrukwerk en andere verkiezingsreclame”. 
 
De ontwerp-notulen van vorige zitting worden goedgekeurd. 
Onthouden zich bij de stemming: Liedts, Marcipont, Schaut, Vanhencxthoven, Vervoort, 
Geypens en Heylen. 
 
 

001 Kennisname goedkeuring gemeenterekening 2008 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
Bij besluit van 10/3/2010 keurde de gouverneur de jaarrekening 2008 van de stad Herentals 
goed. Enkele opmerkingen werden met een apart schrijven medegedeeld. 
Argumentatie 
De gemeenteraad neemt kennis van de goedkeuring. 
BESLUIT 
De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de gouverneur van 10 maart 2010 
waarbij  de rekening 2008 werd goedgekeurd. 
 
 

002 Gemeentelijke administratieve sancties: goedkeuring rekening 2009 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
Op 15/1/2008 ging het college principieel akkoord om gemeentelijke administratieve sancties 
in te voeren en besliste een aanvraag tot toetreding over te maken aan het beheerscomité 
van de interlokale vereniging Bureau GAS. 
Op 8/4/2008 besliste de gemeenteraad toe te treden tot het Bureau Gemeentelijke 
Administratieve Sancties en keurde de statuten van Bureau GAS goed. 
Argumentatie 
Volgens artikel 3 van de statuten van de interlokale vereniging Bureau GAS stelt het 
beheerscomité jaarlijks en uiterlijk op 31 maart de rekeningen van het voorafgaande 
werkingsjaar vast. Ze legt die binnen een termijn van 50 dagen na de vaststelling ervan ter 
goedkeuring voor aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. 
Het beheerscomité legt volgende cijfers ter goedkeuring voor: 

GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES    

REKENING 2009    

UITGAVEN  

INITIEEL 
BUDGET 

2009 
BUDGET 

2009 
REKENING 

KENING2009 



artikel omschrijving 
krediet (in 

euro) 
krediet 

(in euro) 
aanrekeningen 

(in euro) 

300/111-01 
Bezoldiging van het gemeentepersoneel: 
GAS 37.464 37.464 36.852,10 

300/112-01 
Vakantiegeld van het gemeentepersoneel: 
GAS 2.759 2.759 2.660,01 

300/112-48 
Andere sociale vergoedingen en toelagen 
(maaltijdcheques): GAS 864 864 832,00 

300/113-01 
Patronale bijdragen aan R.S.Z.P.P.O. voor 
het gemeentepersoneel: GAS 11.944 12.444 11.405,76 

300/121-01 
Reis- en verblijfskosten van GAS-
ambtenaar 1.000 1.000 461,10 

300/123-02 
Kantoorbenodigdheden voor rechtstreeks 
gebruik: GAS  7.500 7.500 7.500,00 

300/123-06 
Prestaties van derden, eigen aan de functie: 
GAS 1.500 0 0,00 

300/123-13 
Beheers- en werkingskosten van de 
informatica: GAS 3.000 2.300 2.199,00 

300/123-17 
Kosten voor beroepsopleiding van 
personeel: GAS 1.000 1.000 395,00 

300/123-19 
Kosten voor aankoop van boeken, 
documentatie, abonnementen 500 500 0,00 

300/435-01 
Bijdrage in de werkingskosten van de 
schuldbemiddelaar 5.000 7.200 7.177,79 

300/415-02 Tussenkomst in vakbondspremies 0 50 46,55 

 Totaal uitgaven 72.531 73.081 69.529,31 

 

ONTVANGSTEN 

INITIEEL 
BUDGET 

2009 
BUDGET 

2009 
REKENING 

2009 

artikel omschrijving 
krediet (in 

euro) 
krediet 

(in euro) 
vorderingen 

(in euro) 
300/161-
01 

Rechtstreekse prestaties betreffende de 
functie:inkomsten GAS 10.000 10.000 15.765,00 

300/161-
48 

Andere ontvangsten en terugvorderingen: 
GAS 342 342 328,64 

 Totaal ontvangsten 10.342 10.342 16.093,64 

     

RESULTAAT    

 
Netto-totaal voor tussenkomst van 

participerende gemeenten -62.189 -62.739 -53.435,67 

INBRENG PARTICIPERENDE GEMEENTEN 
initieel 
budget  

afrekening 
obv rek 
2009 

 Bijdrage Geel: 17.736,30  15.239,85 
300/485-
01 Bijdrage Grobbendonk: 5.429,10  4.664,93 
300/485-
01 Bijdrage Herentals : 13.140,54  11.290,96 
300/485-
01 Bijdrage Herenthout:  4.228,85  3.633,63 
300/485-
01 Bijdrage Laakdal:  7.506,21  6.449,69 
300/485-
01 Bijdrage Meerhout:  4.726,36  4.061,11 



300/485-
01 Bijdrage Olen: 5.721,39  4.916,08 
300/485-
01 Bijdrage Vorselaar: 3.700,25  3.179,42 
BESLUIT 
De gemeenteraad beslist eenparig  de rekening van Bureau GAS 2009 goed te keuren. 
 
 

003 Aankoop van slagwerkinstrumenten, geluidsmaterieel en een basaccordeon voor de 
Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - 2010/053: keuze gunningswijze en 
vaststelling lastvoorwaarden 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
Om het instrumentarium van de muziekacademie op peil te houden, worden er ieder jaar een 
aantal instrumenten aangekocht. Dit jaar zijn dat een aantal slagwerkinstrumenten en een 
basaccordeon. Er wordt ook geluidsmaterieel aangekocht dat zal gebruikt worden bij de 
cursussen van zang en voordracht. 
De gunningswijze en de lastvoorwaarden moeten goedgekeurd worden door de gemeente-
raad. 
Juridische grond 
Wet van 24/12/1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten en het K.B. van 8/1/1996 en het K.B. van 
26/9/1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor 
werken, leveringen en diensten. 
Financiële gevolgen 
De kosten voor de aankoop van de instrumenten en het materieel worden geraamd op 
8.800,00 euro, inclusief btw. 
Er is voldoende budget voorzien op artikel nummer 7341/742/98 van de buitengewone 
dienst. 
Argumentatie 
De procedure voor het aanstellen van een leverancier wordt opgestart. 
De opdracht zal gegund worden door een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking. 
De technische dienst heeft bestek 2010/053 opgemaakt in overleg met de directeur van de 
muziekacademie. 
BESLUIT 
De gemeenteraad beslist eenparig om de opdracht voor het leveren van slagwerk-
instrumenten, een basaccordeon en geluidsmaterieel voor de Stedelijke Academie voor 
Muziek, Woord en Dans te gunnen door een onderhandelingsprocedure zonder vooraf-
gaande bekendmaking. 
Het bestek 2010/053 wordt goedgekeurd. 
 
 

004 Herwaardering stationsomgeving fase 1 - keuze gunningswijze en vaststelling 
lastvoorwaarden voor de heraanleg van Nieuwstraat en Blijdenbergstraat. - W-030-
2010 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
Het bestuur wenst de stationsomgeving te herwaarderen. In het kader van dit project zal de 
wegverharding in de omliggende straten vernieuwd worden. In een eerste fase wordt de her-
aanleg van Nieuwstraat en Blijdenbergstraat voorzien. Studiebureau Arcadis Gedas heeft het 
ontwerp voor deze werken opgemaakt. 
Juridische grond 
- De wet van 24/12/1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor 

aanneming van werken, leveringen en diensten en het K.B. van 8/1/1996 en het K.B. van 
26/9/1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten 
voor werken, leveringen en diensten. 



- Het gemeentedecreet artikel 160§1 bis: 
Bij het vaststellen van de voorwaarden en de wijze van gunnen, kan de gemeenteraad of 
het college van burgemeester en schepenen bepalen dat indien een opdracht van 
aanneming van werken, leveringen of diensten waarvoor de raming paste binnen het 
voorziene budget, bij raadpleging van de mededinging het voorziene budget blijkt te 
overschrijden, de opdracht kan toegewezen worden mits het college van burgemeester en 
schepenen beslist de noodzakelijke verhoging van het betrokken krediet ter goedkeuring 
voor te leggen aan de gemeenteraad bij de eerstvolgende budgetwijziging. 

Financiële gevolgen 
Het studiebureau raamt de totale kostprijs van deze werken op 739.194,25 euro exclusief 
btw (382.868,50 euro btw medecontract – 356.325,75 euro andere) In budget 2010 zijn 
hiervoor  budgetten opgenomen onder artikel nummer 877/1 732 60. 
Argumentatie 
Op 15/6/2010 keurde het college de fasering van het project goed. Op 18/8/2009 vond een 
overleg plaats waarin de eerste versie van de uitgewerkte grondplannen en dwarsprofiel-
types werden voorgelegd (Nieuwstraat en Blijdenbergstraat), om na te gaan of deze voldoen 
aan de wensen van het bestuur. 
Het ontwerp werd besproken tijdens een commissie openbare werken van 13/10/2009. Het 
studiebureau heeft nu het definitief ontwerp opgemaakt dat voor goedkeuring wordt voorge-
legd aan de gemeenteraad. 
BESLUIT 
De gemeenteraad beslist de opdracht voor het uitvoeren van weg- en rioleringswerken in 
Nieuwstraat en Blijdenbergstraat als eerste fase binnen het project “herwaardering stations-
omgeving” te gunnen via een openbare aanbesteding en het bestek 04/006601 (versie april 
2010)  met bijhorende plannen, meetstaat en raming goed te keuren. 
 
Onthouden zich bij de stemming: Schaut en Vanhencxthoven. 
 
 

005 Weg- en rioleringswerken in Wuytsbergen (kruispunt Vogelzang tot einde woonzone) - 
keuze gunningswijze en vaststelling lastvoorwaarden - W-022-2008 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
Op 13/12/2005 heeft het college studiebureau Infrabo uit Westerlo aangesteld voor de op-
maak van de studie en het ontwerp van de rioleringswerken in Wuytsbergen (deel Vogelzang 
tot einde woonzone). 
Op 27/6/2006 keurde de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) een eerste ontwerpfase 1 goed 
waarin aan beide zijden van de weg grachten waren voorzien. Er werd een gewestbijdrage 
van 506.643,00 euro toegekend. 
Op 29/5/2007 besliste het college om het concept aan te passen. Na allerhande aanpassin-
gen keurde het college op 10/9/2009 een nieuwe definitieve ontwerpfase 1 goed.  
Op 13/10/2009 werd deze conceptwijziging door de ambtelijke commissie aanvaard. Het 
studiebureau heeft nu het definitief ontwerp van de weg- en rioleringswerken (ontwerpfase 2) 
opgemaakt. Dit ontwerp wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. 
Juridische grond 
- De wet van 24/12/1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor 

aanneming van werken, leveringen en diensten en het K.B. van 8/1/1996 en het K.B. van 
26/9/1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten 
voor werken, leveringen en diensten. 

- Gemeentedecreet art. 160 § 1 bis: 
Bij het vaststellen van de voorwaarden en de wijze van gunnen, kan de gemeenteraad of 
het college van burgemeester en schepenen bepalen dat indien een opdracht van 
aanneming van werken, leveringen of diensten waarvoor de raming paste binnen het 
voorziene budget, bij raadpleging van de mededinging het voorziene budget blijkt te 
overschrijden, de opdracht kan toegewezen worden mits het college van burgemeester en 
schepenen beslist de noodzakelijke verhoging van het betrokken krediet ter goedkeuring 
voor te leggen aan de gemeenteraad bij de eerstvolgende budgetwijziging. 



Financiële gevolgen 
Het studiebureau raamt de kostprijs van deze werken op 827.111,52 euro inclusief btw, 
(119.147,25 euro btw medecontractant – 325.691,77 euro (incl. btw) andere  – 382.272,50 
betoelaagbaar). Het gedeelte rioleringswerken (betoelaagbaar) komt in aanmerking voor een 
gewestbijdrage (75 %). Middelen zijn ingeschreven in budget 2010 onder artikel nummer 
877/16 732 60. 
Argumentatie 
Op 29/5/2007 besliste het college om het concept aan te passen. Na allerhande aanpassin-
gen keurde het college op 10/9/2009 een nieuwe definitieve ontwerpfase 1 goed.  
Op 13/10/2009 werd deze conceptwijziging door de ambtelijke commissie aanvaard. Het 
studiebureau heeft nu het definitief ontwerp van de weg- en rioleringswerken (ontwerpfase 2) 
opgemaakt. Dit ontwerp wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. 
 
BESLUIT 
De gemeenteraad beslist de opdracht voor het uitvoeren van weg- en rioleringswerken in 
Wuytsbergen, deel Vogelzang tot einde woonzone, te gunnen via een openbare aanbeste-
ding en het bestek nummer 05251A (versie 23 april 2010) met bijhorende plannen,  meet-
staat en raming hiertoe goed te keuren. 
 
Onthouden zich bij de stemming: Schaut, Vanhencxthoven en Van den Eynden. 
 
 

006 Onderhouds- en verbeteringswerken in diverse straten - keuze gunningswijze en 
vaststelling lastvoorwaarden - 2010/055 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
De verantwoordelijkheid voor het onderhoud van de gemeentelijke wegen ligt bij het stads-
bestuur. 
De technische dienst maakt ieder jaar een lijst op van straten met asfaltverhardingen waar-
aan onderhouds-, herstellings- en verbeteringswerken moeten uitgevoerd worden. De lijst 
komt tot stand aan de hand van controles door de technische dienst en meldingen of 
klachten van burgers. 
Ook de asfaltverharding van de parking van de brandweerkazerne moet dringend vernieuwd 
worden. 
Juridische grond 
Wet van 24/12/1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten en het KB va n 8/1/1996 en het KB van 
26/9/1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor 
werken, leveringen en diensten. 
Financiële gevolgen 
De kosten voor onderhouds-, herstellings- en verbeteringswerken aan wegen met asfalt-
verharding, dienstjaar 2010, zoals voorzien in navolgende lijst, worden geraamd op 268.508, 
euro, exclusief btw; de kosten voor de parking van de brandweerkazerne worden geraamd 
op 37.057,50 euro, exclusief btw. 
Budgetten zijn voorzien onder artikelnummer 4211/735/60.  Aanvullende budgetten werden 
aangevraagd bij budgetwijziging 1 voor zowel de asfaltwegen als de parking van de brand-
weerkazerne. 
Argumentatie 
Op 19/4/2010 besliste het college om onderhoudswerken uit te voeren in St.-Jansstraat, 
Kapucijnenstraat, St.-Magdalenastraat, Collegestraat, Vaartstraat, Nonnenstraat, Boeren-
krijglaan en Wuytsbergen. De lijst wordt aangevuld met Stationsstraat, Dompel (deel), Hoge 
Weg, Venheide en alsook de parking van de brandweerkazerne, onder de opschortende 
voorwaarde dat aanvullende budgetten worden toegekend bij budgetwijziging 1. 
De technische dienst  heeft voor deze werken een aanbestedingsdossier met bestek 
2010/055 opgemaakt. 
De gunningswijze en de lastvoorwaarden moeten goedgekeurd worden door de gemeente-
raad. 



BESLUIT 
De gemeenteraad beslist de opdracht voor het uitvoeren van onderhouds-, herstellings- en 
verbeteringswerken aan straten met asfaltverhardingen te gunnen door een openbare 
aanbesteding en bestek nummer 2010/055 met plan en raming goed te keuren.  
 
Onthouden zich bij de stemming: Schaut en Vanhencxthoven. 
 
 

007 Bouwproject dorpshuis Morkhoven: toewijzing bij hoogdringendheid - akteneming 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
Het college heeft op 6/4/2010 beslist, in toepassing van artikel 157§2 van het gemeente-
decreet, om bij hoogdringendheid en zonder voorafgaande budgetwijziging en onder eigen 
verantwoordelijkheid te voorzien in extra uitgaven en heeft beslist de opdracht voor renovatie 
en uitbreiding van het voormalig gemeentehuis te Morkhoven toe te wijzen aan nv 
Noordbouw, Geelseweg 21 te 2200 Herentals voor het verbeterd inschrijvingsbedrag van 
563.957,37 euro inclusief btw. 
Juridische grond 
Artikel 157 van het nieuwe gemeentedecreet bepaalt dat de gemeenteraad zonder vooraf-
gaande budgetwijziging kan voorzien in uitgaven die door dwingende en onvoorziene om-
standigheden worden vereist, op voorwaarde dat hij daartoe een met redenen omkleed 
besluit neemt. In dezelfde omstandigheden en als het geringste uitstel onbetwistbare schade 
zou veroorzaken, kan het college van burgemeester en schepenen op eigen verantwoorde-
lijkheid in de uitgave voorzien. Het college van burgemeester en schepenen brengt de ge-
meenteraad en de externe auditcommissie daarvan onverwijld op de hoogte. In de gevallen, 
bedoeld in het eerste en het tweede lid, worden de nodige kredieten onverwijld ingeschreven 
door een budgetwijziging. De betaling mag evenwel worden uitgevoerd zonder de budgetwij-
ziging af te wachten. 
Argumentatie 
Voor deze opdracht werden onvoldoende middelen ingeschreven in budget 2010. Omdat 
uitstel van de gunning de co-financiering in het gedrang zou brengen en bij uitvoering van 
het project de stad alle kosten zou moeten dragen heeft het college beslist bij hoogdringend-
heid in deze meer-uitgave te voorzien. De gemeenteraad moet van deze beslissing op de 
hoogte gesteld worden. 
BESLUIT 
De gemeenteraad neemt eenparig akte van de beslissing van het college van 6 april 2010 
over de toewijzing van de opdracht voor renovatie en uitbreiding van het voormalig gemeen-
tehuis te Morkhoven.  
 
 

008 Herstel liftinstallatie cc ‘t Schaliken: toewijzing bij hoogdringendheid - akteneming 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
Het college heeft op 13/4/2010 beslist, in toepassing van artikel 157§2 van het gemeente-
decreet, om bij hoogdringendheid en zonder voorafgaande budgetwijziging en onder eigen 
verantwoordelijkheid te voorzien in extra uitgaven voor het herstellen van de liftinstallatie van 
cc ‘t Schaliken en heeft deze opdracht toegewezen aan de installateur van de installatie nl. 
nv Otis te Oostkamp voor de totale prijs van 14.607,93 euro inclusief btw. 
Juridische grond 
Artikel 157 van het nieuwe gemeentedecreet bepaalt dat de gemeenteraad zonder vooraf-
gaande budgetwijziging kan voorzien in uitgaven die door dwingende en onvoorziene om-
standigheden worden vereist, op voorwaarde dat hij daartoe een met redenen omkleed 
besluit neemt. In dezelfde omstandigheden en als het geringste uitstel onbetwistbare schade 
zou veroorzaken, kan het college van burgemeester en schepenen op eigen verantwoorde-
lijkheid in de uitgave voorzien. Het college van burgemeester en schepenen brengt de ge-
meenteraad en de externe auditcommissie daarvan onverwijld op de hoogte. In de gevallen, 
bedoeld in het eerste en het tweede lid, worden de nodige kredieten onverwijld ingeschreven 



door een budgetwijziging. De betaling mag evenwel worden uitgevoerd zonder de budgetwij-
ziging af te wachten. 
Argumentatie 
Voor deze buitengewone herstelling werden geen budgetten ingeschreven in budget 2010. 
Omdat zonder bedrijfszekere liftinstallatie geen podiumactiviteiten kunnen plaatsvinden 
zodat de eerder afgesloten gebruikscontracten niet kunnen nageleefd worden met derving 
van inkomsten en mogelijke schade-eisen tot gevolg heeft het college beslist bij hoog-
dringendheid in deze uitgave te voorzien. De gemeenteraad moet van deze beslissing op de 
hoogte gesteld worden. 
BESLUIT 
De gemeenteraad neemt akte van de beslissing van het college van 13 april 2010 over de 
toewijzing van de opdracht tot herstelling van de liftinstallatie van cc ’t Schaliken. 
 
Onthoudt zich bij de stemming: Paulis. 
 
 
Raadslid Rombouts neemt deel aan de zitting. 
 
 

009 Iveka: vernieuwen openbare verlichting op het kerkplein 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
De openbare verlichting op het parkeerterrein aan de Sint Waldetrudiskerk is in zeer slechte 
staat. Er zijn daar momenteel nog maar een 7-tal bedrijfszekere armaturen. De overige 
branden niet meer om diverse redenen: 
- 3 armaturen zijn weggenomen (te slechte staat om op de paal te kunnen laten staan). 
- 2 armaturen zonder glas, zodat de voorschakelapparatuur volledig is blootgesteld aan alle 

vocht van buitenaf en het dus begeven heeft. 
- dan zijn er nog enkele die in die mate defect zijn dat herstelling onbegonnen werk is.  
De stad heeft aan Iveka een kostenraming gevraagd voor het vernieuwen van de verlichting . 
Adviezen 
Milieudienst 
Prijs, vermogen en resultaat in acht genomen scoort het voorstel van Philips beter dan het 
voorstel van Indal Technilite. 
Financiële gevolgen 
De kostprijs voor het leveren en plaatsen van nieuwe verlichtingspalen en armaturen 
bedraagt 8.050,43 euro, inclusief btw. Hiervoor zijn middelen ingeschreven onder artikel 
nummer 426/732/54 van budget 2010. 
De sloopkosten van de bestaande verlichting bedragen 2.284,53 euro, inclusief btw. Hiervoor 
zijn voldoende middelen beschikbaar op artikel 426/140/06 van de gewone dienst – budget 
2010. 
Artikelnummer Omschrijving aankoop Bedrag 

inclusief 
btw  

Beschikbaar 
krediet na 
vastlegging 

Bestelaanvraag 

 
 
426 732 54 
 
426 140 06  
 

Vernieuwen openbare 
verlichting op het Kerkplein: 
Voorstel Philips Lighting (5 
palen en 5 armaturen) 
Slopen bestaande 
openbare verlichting 

 
 
8.050,43 
 
2.284,53 
 

 
 
191.949,57 
 
145.802,92 

 
 
2010001349 
 
2010001350 

Visum ontvanger 
In uitvoering van art. 94 en 160 §2 van het gemeentedecreet verleende de stadsontvanger 
op 14/4/2010 zijn visum aan dit voorstel. 
Argumentatie 
Op 10/3/2010 heeft Iveka een offerte overgemaakt. 
Er werden door Iveka 3 voorstellen geformuleerd: 
- Voorstel 1 – Indal Technilite met 2 palen en 4 armaturen voor een totale prijs van 



7.788,49 euro; 
- Voorstel 2 – Philips Lighting met 5 palen en 5 armaturen voor een totale prijs van 

8.050,43 euro; 
- Voorstel 3 – Schreder met 5 palen en 18 armaturen voor een totale prijs van 41.255,69 

euro. 
Het slopen van de bestaande verlichting (14 palen) heeft een bijkomende kost van 2.284,53 
euro.  
De technische dienst is van oordeel dat voorstel 3 wel decoratief is maar veel te duur. Verder 
wordt met voorstel 1 een zeer groot vermogen opgesteld maar zijn de lichttechnische 
resultaten minder bevredigend. De technische dienst opteert voor voorstel 2 van Philips 
Lightning als meest efficiënte installatie. 
BESLUIT 
De gemeenteraad keurt eenparig de offerte van 10 maart 2010 van Iveka voor het 
vernieuwen van de openbare verlichting op het parkeerterrein aan de Sint Waldetrudiskerk 
goed en opteert voor het voorstel 2 “Philips Lighting”. 
De totale kostprijs voor het leveren en het plaatsen van de nieuwe palen en armaturen 
bedraagt 8.050,43 euro, inclusief btw. 
De kosten voor het slopen van de bestaande verlichting bedragen 2.284,53 euro inclusief 
btw. 
 
 

010 Verkoop repel voorliggende grond in de St.-Jobsstraat aan de heer Bart Faes 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
De heer Bart Faes heeft een aanvraag ingediend tot het bouwen van een woning in de St.-
Jobsstraat, perceel sectie C nr. 263/m. Het betreft hier lot 8 van de goedgekeurde verkave-
ling V1979/007 van 28/5/1979. In deze verkaveling ligt een repel voorliggende grond, 
aangeduid als bis-loten op het verkavelingsplan, die nog eigendom zijn van de stad. 
Juridische grond 
Rooilijnplan St.-Jobsstraat, goedgekeurd bij KB van 1/12/1953 
Verkavelingsplan V1979/007, goedgekeurd op 28/5/1979 
Argumentatie 
Er werd een schattingsverslag aangevraagd en het schepencollege besliste op 9/3/2010 de 
grond te koop aan te bieden voor een bedrag van 1.372,80 euro. De heer Bart Faes gaat 
hiermee akkoord 
BESLUIT 
Artikel 1 
De gemeenteraad verleent eenparig goedkeuring aan de verkoop van 26 m² voorliggende 
grond langs de St.-Jobsstraat, perceel sectie C zonder nummer, aangeduid als lot 8bis op 
het verkavelingsplan nummer V1979/007 van 28/5/1979, aan de heer Bart Faes, Heuvel-
straat 29 te 2270 Herenthout voor een bedrag van 1.372,80 euro + aktekosten. 
Artikel 2 
De akte van verkoop zal verleden worden voor de heer burgemeester van de stad Herentals. 
Het ontwerp van akte wordt goedgekeurd. 
Artikel 3 
De heer Jan Peeters, burgemeester en de heer ir. F. Van Dyck, stadssecretaris, of hun 
regelmatige vervangers, worden gelast met de ondertekening van de akte van verkoop. 
Artikel 4 
De heer Hypotheekbewaarder wordt ontslagen van het nemen van enige ambtshalve 
inschrijving bij de overschrijving van de akte van verkoop. 
 
 

011 Herziening Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen : advies 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
Op 12/12/2008 keurde de Vlaamse Regering een actualisatie en gedeeltelijke herziening van 
het RSV principieel goed. 



Op 31/3/2009 werd een plenaire vergadering georganiseerd voor de provincie Antwerpen en 
voor de gemeenten in de provincie Antwerpen. 
Op 18/12/2009 stelde de Vlaamse Regering het addendum voorlopig vast. Hierin zijn de 
tekstwijzigingen gebundeld die een overzicht geven van de inhoud van de tweede herziening 
van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Deze tweede herziening zorgt voor een 
actualisatie en gedeeltelijke herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen voor de 
periode tot 2012.  
Momenteel loopt het openbaar onderzoek van 10/2/2010 tot en met 11/5/2010. 
De gemeenteraad verleent een advies over het voorliggende dossier. 
Adviezen 
Advies van Gecoro van 21/4/2010 is voorwaardelijk gunstig 
Juridische grond 
- Het gewestplan Herentals-Mol (KB van 28/7/1978) en het Koninklijk Besluit van 

28/12/1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp gewestplannen en 
gewestplannen. 

- De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, haar uitvoeringsbesluiten en eventuele latere 
wijzigingen die hierop van toepassing zijn. 

- Het Decreet van 27/3/2009 betreffende Grond- en Pandenbeleid, haar uitvoeringsbeslui-
ten en eventuele latere wijzigingen die hierop van toepassing zijn. 

- Geldende omzendbrieven en richtlijnen inzake ruimtelijke ordening. 
Argumentatie 
Op 18/12/2009 stelde de Vlaamse Regering het addendum voorlopig vast. Hierin zijn de 
tekstwijzigingen gebundeld die een overzicht geven van de inhoud van de tweede herziening 
van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Deze tweede herziening zorgt voor een 
actualisatie en gedeeltelijke herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen voor de 
periode tot 2012.  
Momenteel loopt het openbaar onderzoek van 10 /2/2010 tot en met 11/5/2010. 
In de herziening van het RSV is volgende wijziging een zeer positief gegeven: de wijziging 
van de tekst Deel 2 - III.2. Buitengebied - 7.1.3 - paragraaf onder titel “ontwikkelingsmogelijk-
heden voor golfterreinen” (p. 420) (p. 45 herziening). 
In de herziening van het RSV,  hoofdstuk 2.3, punt 4.2. minimale woningdichtheden en dicht-
heidsbeheer p12 van het richtinggevend deel van het addendum. Hier wil de stad enige 
nuancering zien: Herentals is in het RSV geselecteerd als structuurondersteunend klein-
stedelijk gebied. Dit laatste werd echter tot op heden nog niet afgebakend. 
Het centrum van Herentals kent momenteel een weinig stedelijke dichtheid van +/-16 wonin-
gen per hectare. De stad en de provincie hebben daardoor nog een belangrijke taak om het 
stedelijk gebied te versterken en het buitengebied maximaal te vrijwaren van bebouwing. In 
het totaal dient de dichtheid van +/-16 woningen per hectare, te worden opgedreven naar 
een dichtheid van minimaal 25 woningen per hectare. Hiermee is de stad Herentals het 
volledig eens. Toch moet deze dichtheid voor de stad steeds worden afgewogen per project. 
Dat er langsheen een stationsplein bijvoorbeeld een dichtheid wordt nagestreefd van 100 
woningen per hectare kan ruimtelijk verantwoord worden. Toch moet er rekening mee 
gehouden worden dat op andere ruimtelijk gehelen, in het stedelijk weefsel, dichtheden van 
25 woningen per ha niet evident zijn, zoals bijvoorbeeld bij de overgang van het woongebied 
naar natuurgebieden. Daarom wil de stad Herentals de dichtheden per project kunnen 
afwegen ten opzichte van het gehele kleinstedelijk gebied en niet ten opzichte van een ruim-
telijk samenhangend geheel, zoals beschreven in het voorliggende RSV.  Op die manier kan 
de stad een dichtheid garanderen van minimaal 25 woningen per hectare en worden dicht-
heden tegelijkertijd grondig afgewogen, rekening houdend met de goede plaatselijke 
ruimtelijke ordening.  
De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening verleende op 21/4/2010 volgend 
advies: 
- volgens recente cijfers zouden nog 12.000 ha aan onbebouwde gronden liggen op 

Vlaamse bedrijventerreinen. Volgens een berekening in het kader van de herziening van 
het RSV is er behoefte aan ongeveer 6.000 ha bijkomende bedrijventerreinen. Dit getuigt 
niet van goede ruimtelijke ordening. De behoefte moet ingevuld worden op de onbebouw-
de gronden. 



- het RSV voorziet de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen waarin leidingstroken 
worden voorzien voor pijpleidingen (hoofdtransportleidingen) en elektriciteitsleidingen. De 
commissie vraagt om in het RSV de opmaak van RUP’s te voorzien waarin afbakenings-
zones voor alle boven- en ondergrondse leidingen (hoogspannings-, gasleidingen, …) 
worden voorzien. 

De gemeenteraad treedt het advies van de Gecoro van 21/4/2010 bij. 
BESLUIT 
De gemeenteraad verleent een voorwaardelijk gunstig advies voor de herziening van het 
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 
- de stad vraagt een nuancering in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen om de minimale 

dichtheid van 25 woningen per hectare “uitgedrukt op een samenhangend geheel”, te 
wijzigen naar: “uitgedrukt op het gehele kleinstedelijk gebied”. Op die manier kunnen 
dichtheden beter rekening houden met de goede plaatselijke ruimtelijke ordening. 

- volgens recente cijfers zouden nog 12.000 ha aan onbebouwde gronden liggen op 
Vlaamse bedrijventerreinen. Volgens een berekening in het kader van de herziening van 
het RSV is er behoefte aan ongeveer 6.000 ha bijkomende bedrijventerreinen. Dit getuigt 
niet van goede ruimtelijke ordening. De behoefte moet ingevuld worden op de onbebouw-
de gronden. 

- het RSV voorziet de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen waarin leidingstroken 
worden voorzien voor pijpleidingen (hoofdtransportleidingen) en elektriciteitsleidingen. De 
commissie vraagt om in het RSV de opmaak van RUP’s te voorzien waarin afbakenings-
zones voor alle boven- en ondergrondse leidingen (hoogspannings-, gasleidingen, …) 
worden voorzien. 

 
Stemmen tegen: Rombouts en Van den Eynden. 
Onthoudt zich bij de stemming: Paulis. 
 
 

012 Verkavelingsaanvraag V2010/002 : goedkeuring wegtracé en oplegging lasten - Marcel 
Van den Vonder - Koninkrijk 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
Omschrijving van de aanvraag 
De heer Marcel Van den Vonder heeft een aanvraag ingediend voor het verkavelen van een 
eigendom in 10 percelen te Herentals, Koninkrijk , afdeling 4, sectie A, perceelnummer 356B. 
Het betreft een verkaveling met aanleg van een nieuwe wegenis. De kavels zijn bestemd 
voor ééngezinswoningen.  Er liggen geen kavels aan een reeds bestaande weg. 8 kavels 
komen in aanmerking voor halfopen bebouwing, 2 kavels voor gesloten bebouwing.  
Voorgeschiedenis 
- Op 11/9/2008 vond er een overleg plaats tussen de stad Herentals en RO-Vlaanderen, 

afdeling Antwerpen omtrent dit dossier. 
- Op 17/4/2009 vond er een overleg plaats tussen de stad Herentals en de aanvrager van 

het voorstel tot verkaveling. De bemerkingen uit het overleg van 11/9/2008 en een aantal 
bijkomende bemerkingen inzake ruimtelijke ordening werden besproken. 

- Naast de stedenbouwkundige bemerkingen vraagt de stad om een eenzijdige verkoops-
belofte met de stad Herentals af te sluiten voor de loten 8, 9 en 10. Het betreft 3 loten die 
uiteindelijk ontwikkeld kunnen worden in functie van sociale huisvesting. De voorwaarden 
van deze verkoopsbelofte worden opgemaakt in onderhandeling met de stad Herentals. 
De wegen, groenzones, … die tot het openbaar domein zullen horen moeten kosteloos 
aan de stad Herentals worden overgedragen. De stad maakt op haar beurt een verkoops-
belofte op voor de drie voormelde loten t.a.v. een sociale huisvestingsmaatschappij. Op 
deze wijze wordt het sociaal objectief verzekerd. Deze handelswijze werd met Ruimte en 
Erfgoed Antwerpen besproken en als aanvaardbaar beschouwd. 

- Op 2/5/2009 bracht de aanvrager een nieuw voorstel binnen met aangepast plan. 
- Op 11/5/2009 vond er een overleg plaats tussen de stad Herentals en RO-Vlaanderen, 

afdeling Antwerpen. Tijdens dit overleg werd een aangepast voorstel opnieuw besproken 
en werd de aanvraag gunstig geadviseerd, mits een aantal voorwaarden in acht werden 



genomen. 
- Op 13/7/2009 gaf het college van burgemeester en schepenen een voorwaardelijk gunstig 

vooradvies over een aangepast verkavelingontwerp voor Koninkrijk te Morkhoven voor het 
verkavelen van één perceel naar tien bebouwbare kavels (4de afdeling, sectie A, 
perceelnummer 356 B). 

Fase en nog te volgen procedure 
Het dossier wordt aan de gemeenteraad voorgelegd voor goedkeuring van het wegtracé en 
oplegging van de lasten. Vervolgens worden zowel het advies van het college als de 
gemeenteraadsbeslissing aan het Agentschap Ruimte en Erfgoed, afdeling Antwerpen 
bezorgd. Na het verkrijgen van het advies van deze laatste instantie zal het college een 
definitieve beslissing nemen over de verlening ofwel de weigering van de verkavelings-
vergunning.  
Openbaar onderzoek 
Tijdens het openbaar onderzoek van 29/1/2010 tot en met 27/2/2010 werden geen 
bezwaarschriften ingediend. 
Adviezen 
- VMM-Operationeel Waterbeheer, referentie WT 2010 G 0154 van 26/2/2010 : voorwaar-

delijk gunstig advies. 
- de brandweer, referentie BWDP/2010/011/JP/vs40 van 27/1/2010 : voorwaardelijk gunstig 

advies. 
- de milieudienst, referentie Tc10011 van 10/3/2010 : voorwaardelijk gunstig advies. 
- de technische dienst, referentie Tc10011 van 8/4/2010 : voorwaardelijk gunstig advies. 
- het advies van de GECORO van 24/2/2010 is voorwaardelijk gunstig. Er moet rekening 

gehouden worden met de volgende bemerkingen: 
- fouten op het plan moeten aangepast worden (afmetingen, …); 
- kroonlijsthoogte over heel de bouwdiepte maximaal 6 m; 
- sociaal objectief invullen d.m.v. een projectgebied met maximaal 3 woongelegenheden; 
- na aanleg van de weg ervoor zorgen dat padje in groenstructuur toegankelijk blijft; 
- wegenis langs loten 4, 7 en 10 enkel voor fietsers en voetgangers toegankelijk maken 

via nieuwe wegenis. Dit kan enkel op voorwaarde als dit juridisch toegelaten is. 
Kostenramingen voor nutsvoorzieningen 
- Belgacom, referentie COP-PCO/601016 van 27/1/2010 : geen kosten indien de kabel van 

Belgacom kan worden gelegd in een gratis gemeenschappelijke sleuf en de sleuf als volgt 
wordt uitgegraven : 
- het moet mogelijk zijn de kabel een dekking te geven van 0,6 m; 
- de sleuf moet vlak en rechtlijnig zijn. 

- Pidpa, referentie D-11-846 + D-11-847 van 18/2/2010 : voor uitbreiding van het water-
leidingnet voor de loten 1 tot en met 7 : 6.332,70 euro en voor de loten 8 tot en met 10 : 
2.014,95 euro. 

- Telenet nv, referentie 1051156 en 1051158 van 12/2/2010 : kosten voor aansluiting op de 
infrastructuur van Telenet nv voor de loten 1 t.e.m. 7 : 3.232,32 euro en voor de loten 8 
t.e.m. 10 : 1.279,46 euro. 

- Iveka, referentie 215719_47174+47176 van 2/3/2010 : kosten voor uitbreiding van het 
distributienet voor de loten 1 t.e.m. 7 : 13.762,29 euro en voor de loten 8 t.e.m. 10 : 
4.904,15 euro. 

Juridische grond 
Wetgeving 
- Het gewestplan Herentals – Mol (K.B. van 28/7/1978) en het Koninklijk Besluit van 

28/12/1972 betreffende de inrichting en de toepassing van het ontwerp gewestplannen en 
gewestplannen. 

- Het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22/10/1996 en latere 
wijzigingen. 

- Het decreet van 18/5/1999 over de organisatie van de ruimtelijke ordening en latere 
wijzigingen. 

- De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, haar uitvoeringsbesluiten en eventuele latere 
wijzigingen die hierop van toepassing zijn. 

- Het Decreet van 27/3/2009 betreffende het Grond- en Pandenbeleid, haar uitvoerings-



besluiten en eventuele latere wijzigingen die hierop van toepassing zijn. 
- Geldende omzendbrieven en richtlijnen inzake ruimtelijke ordening. 
- Besluit van de Vlaamse regering van 29/4/1997 houdende vaststelling van een algemene 

bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer. 
- Besluit van de Vlaamse regering van 1/10/2004 houdende vaststelling van een geweste-

lijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, 
buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater. 

- Het decreet van 18/07/2003 over het integraal waterbeleid. 
- Het decreet van 8/5/2009 houdende de beveiliging van woningen door optische 

rookmelders. 
- Wet van 17/7/1975 betreffende de toegang van gehandicapten tot gebouwen toegankelijk 

voor publiek. 
College- en gemeenteraadsbeslissingen met betrekking tot verkavelingen 
- Collegebesluit van 12/5/1993 om voor het uitvoeren van beplantingswerken een forfait 

aan te rekenen van 500,00 euro/kavel voor open bebouwing en 250,00 euro/kavel voor 
halfopen en gekoppelde bebouwing en deze beplantingswerken achteraf in eigen beheer 
uit te voeren. 

- Collegebesluit van 12/11/2002 om voor de inrichting van een eventuele groen- of speel-
ruimte een bijkomende last op te leggen die samen met de wegenaanleg moet uitgevoerd 
worden. 

- Gemeenteraadsbesluit van 2/12/2008 inzake goedkeuring van een aangepaste overeen-
komst tussen de gemeente en de distributiebeheerder Iveka aangaande de toepassing 
van de geactualiseerde verkavelingsreglementering. Deze overeenkomst voorziet onder 
andere dat de gemeente in de verkavelingsvergunning de verplichting oplegt dat de 
verkavelaar de reglementen van Iveka van 26/11/2007 inzake aanleg, oprichting en/of 
aanpassing van distributie-installaties voor elektriciteit, openbare verlichting en aardgas in 
verkavelingen moet naleven. Dit houdt ondermeer in dat de verkavelaar verplicht is de 
nutsvoorzieningen die volgens Iveka bijkomend moeten worden voorzien, ook daadwerke-
lijk moet laten aanleggen en ook de kosten voor de aanleg moet betalen. De volle en 
uitsluitende eigendom van de nieuwe installaties voor elektriciteits- en aardgasdistributie 
binnen en buiten de verkaveling komt toe aan de distributienetbeheerder. De palen en 
armaturen van de openbare verlichting moet de verkavelaar gratis, vrij en onbelast 
overdragen aan de gemeente, die hiervan de eigenaar blijft. 

Argumentatie 
Het betreft een verkavelingsaanvraag met aanleg van een nieuwe wegenis. Binnen de 
verkavelingsgrenzen voorziet de aanvrager de volgende wegenis en kosteloze grondafstand:  
- een wegenis die de loten 1 tot en met 7 ontsluit. De bestaande weg ‘Koninkrijk’ wordt 

doorgetrokken. Na aanleg van de weg moet de grond kosteloos aan de stad Herentals 
worden afgestaan; 

- een wegenis die de loten 8 tot en met 10 ontsluit. De bestaande weg ‘Koninkrijk’ wordt 
doorgetrokken. Na aanleg van de weg moet de grond kosteloos aan de stad Herentals 
worden afgestaan; 

- de groenstrook tussen de achterste perceelsgrens van de loten 5, 6 en 7 en tussen de 
achterste perceelsgrens van loten 8, 9 en 10 wordt kosteloos afgestaan. 

Volgens artikel 4.2.20 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening kan het vergunning-
verlenende bestuursorgaan aan een verkavelingsvergunning lasten verbinden. 
Artikel 4.2.17 § 2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening stelt het volgende :  

‘Indien de verkavelingsaanvraag wegeniswerken omvat waaromtrent de gemeenteraad 
beslissingsbevoegdheid heeft, en het vergunningverlenende bestuursorgaan oordeelt dat 
de verkavelingsvergunning van zijnentwege kan worden verleend, dan neemt de gemeen-
teraad een beslissing over de zaak van de wegen, alvorens het vergunningverlenende 
bestuursorgaan een beslissing neemt over de verkavelingsaanvraag.’ 

Het college verleende op 13/4/2010 een voorwaardelijk gunstig advies over de aanvraag. 
De gemeenteraad beslist uiterlijk op de tweede raadszitting waarop de zaak van de wegen 
geagendeerd is, zoniet wordt de beslissing over de wegenis geacht ongunstig te zijn. 
De verkavelingsaanvraag bevat een verkoopsbelofte aan de stad Herentals voor de loten 8 
tot en met 10 om in de hoofdzaak aan het sociaal objectief te voldoen. Deels kadert deze 



verkoopsbelofte in het feit dat de te ontwikkelen percelen enkel ontsloten kunnen worden via 
een perceel dat in eigendom is van de stad Herentals.  
Na aankoop zal de stad op haar beurt deze 3 loten te koop aanbieden aan een sociale 
huisvestingsmaatschappij conform het grond- en pandendecreet zodat binnen de verkaveling 
het sociaal objectief wordt behaald. 
Het gemeenteraadsbesluit zal zich daarom beperken tot de weg die de loten 1 tot en met 7 
ontsluit omdat de loten 8 tot en met 10 uit de verkaveling worden gesloten omwille van het 
sociaal objectief. De loten 8 tot en met 10 en de wegenis naar deze loten zullen op het 
tempo van de sociale huisvestingsmaatschappij ontwikkeld worden zonder de ontwikkeling 
van de loten 1 tot en met 7 te hypothekeren. Een wegenis die te laat wordt opgeleverd kan 
immers een verkavelingsvergunning doen vervallen. 
BESLUIT 
1. De gemeenteraad beslist om enkel het wegtracé voor de loten 1 tot en met 7 van het 

verkavelingsontwerp opgemaakt door Marcel Van den Vonder voor 10 percelen te 
Herentals, Koninkrijk, afdeling 4, sectie A, perceelnummer 356B goed te keuren, zoals in 
het rood aangepast op de plannen op basis van het advies van de technische dienst van 
8 april 2010 (met kenmerk TC10011) en het advies van de milieudienst van 12 maart 
2010. 

2. De gemeenteraad besluit om de loten 8, 9, 10 (kavels)  en 11 (perceel wegenis) zoals 
omschreven in de verkoopsbelofte van 5 februari 2010 van de verkavelaar en het 
bijhorende metingsplan aan te kopen aan de hierin gestelde voorwaarden van zodra de 
verkavelaar over een verkavelingsvergunning beschikt en de nodige kredieten voor de 
aankoop zijn voorzien. De aankoopprijs hiervoor bedraagt 23.540 euro, exclusief notaris- 
en registratiekosten. 

3. De gemeenteraad besluit om de loten 8, 9, 10 en 11 zoals omschreven in de verkoops-
belofte van 5 februari 2010 van de verkavelaar en het bijhorende metingsplan te  zullen 
verkopen conform het grond- en pandendecreet aan een sociale huisvestingsmaat-
schappij van zodra de stad Herentals deze loten heeft aangekocht. De (gedeeltelijke) 
verkoop van een aangrenzende eigendom van de stad Herentals (afdeling 3, sectie A, 
perceelnummer 355Y) zal op dat moment mee in overweging genomen worden. 

4. De gemeenteraad legt tot uitrusting van de verkaveling volgende lasten op aan de 
verkavelaar: 
- aanleg van de verharde weg in functie van de loten 1 tot en met 7 en de daarbij-

horende riolering moet voorzien worden volgens het aangepast verkavelingsplan en 
het advies van de technische dienst van 8 april 2010 (met kenmerk: TC10011). I.v.m. 
de aanleg van de berm in grastegels, moet rekening gehouden worden met het advies 
van de milieudienst van 12 maart 2010. 

- voor het uitvoeren van beplantingswerken voor de kavels 1 t.e.m. 7 (halfopen en 
gekoppelde bebouwing) wordt een forfait opgelegd van 250,00 euro x 7 = 1.750,- euro. 
Deze beplantingswerken zullen achteraf in eigen beheer worden uitgevoerd. 

- de uitbreiding van het waterleidingnet in functie van de loten 1 tot en met 7 moet 
gebeuren volgens de kostenraming van Pidpa, 

- de aansluiting op de infrastructuur van Telenet in functie van de loten 1 tot en met 7 
moet gebeuren volgens de kostenraming van Telenet, 

- de uitbreiding van het elektriciteits-, aardgas- en openbare verlichtingsnet voor de loten 
1 tot en met 7 moet gebeuren volgens de kostenraming van Iveka; 

- er moet een gratis gemeenschappelijke sleuf voorzien worden conform het advies van 
Belgacom (referentie COP-PCO/601016 van 27 januari 2010). Enkel op deze wijze kan 
de kabel kosteloos voorzien worden. De sleuf moet aan de volgende eisen voldoen: 
- het moet mogelijk zijn de kabel een dekking te geven van 0,6 m; 
- de sleuf moet vlak en rechtlijnig zijn. 

Het betreffen hier slechts kostenramingen, de definitieve afrekening gebeurt op basis van 
de facturen van de betreffende nutsmaatschappijen. 

5. Voor het uitvoeren van de infrastructuurwerken die later overgedragen worden aan de 
stad om te worden ingelijfd in het openbaar domein moet de aanvrager onderstaande 
samenwerkingsovereenkomst met de stad Herentals afsluiten: 
“Overeenkomst met projectontwikkelaar voor het uitvoeren van infrastructuurwerken die 



later worden ingelijfd in het openbaar domein – verkavelingsproject [Marcel Van den 
Vonder  + projectnaam]. 
Ondergetekenden, [naam projectontwikkelaar], kunnen overgaan tot het uitvoeren van de 
geplande infrastructuurwerken met bijhorende nutsvoorzieningen in het verkavelings-
project [naam verkavelingsproject] te Herentals, Koninkrijk, afdeling 4, sectie A, perceel-
nummer 356B, waarvoor vergunning nr. V2010/002 werd verleend door het college van 
burgemeester en schepenen op [vergunningsdatum]. 
Zij verklaren navolgende voorwaarden zonder enig voorbehoud te aanvaarden en stipt na 
te komen: 
Artikel 1 – de aanvrager verbindt er zich toe de kosten van de infrastructuur, zoals 
opgelegd in de verkavelingsvergunning te dragen. 
Artikel 2 – de aanvrager garandeert een goede, kwalitatieve, volgens de regels van de 
kunst, uitvoering van de werken op het (latere) openbare domein. 
a. De ontwerper van de aanleg van de verharde wegen, riolering en 

groenvoorziening, aan te stellen door de projectontwikkelaar, moet worden aanvaard 
door het college van burgemeester en schepenen. 

b. Bij de opmaak van het ontwerp wordt intensief overleg met de stad voorzien. 
De aanvrager zal conform de krachtlijnen voor een geïntegreerd rioleringsbeleid in 
Vlaanderen overgaan tot een maximale afkoppeling van hemelwater, voor zowel de 
woongelegenheden als voor het openbaar domein. De richtlijnen hiervoor zijn 
uitgewerkt in de code van goede praktijk voor de aanleg van openbare riolen en in de 
waterwegwijzer voor architecten, beiden uitgegeven door de VMM.  

c. De plannen, lastenboeken en kostenraming zullen ter goedkeuring aan het 
college van burgemeester en schepenen worden voorgelegd. 

d. De aannemer, aangesteld door de projectontwikkelaar voor de uitvoering van 
de aanleg van de verharde wegen, riolering en groenvoorziening, dient erkend te zijn, 
en dient te worden aanvaard door het college van burgemeester en schepenen. 

e. De aanleg van de verharde wegen, de riolering en de groenvoorziening zal 
gecontroleerd worden door een toezichter, aan te stellen door het college van 
burgemeester en schepenen. Het ereloon van de toezichter wordt vastgesteld op 1,5 % 
van de kostprijs van deze werken. De projectontwikkelaar verbindt er zich toe ook dit 
honorarium te zullen dragen. 

f. Om de uitvoering van de infrastructuurwerken te verzekeren, zal de 
projectontwikkelaar voor het totale bedrag van de werken (infrastructuurwerken, 
erelonen, toezichtskosten én de aanleg van nutsvoorzieningen), zoals uit de 
goedgekeurde ramingen blijkt, een overeenkomstige bankgarantie neerleggen. De 
waarborg voor de uitbreiding van het waterleidingnet (cfr. kostenraming Pidpa) moet 
echter rechtstreeks in de stadskas worden gestort vermits de stad dit bedrag moet 
doorstorten aan Pidpa die enkel opdrachten vanuit de stad aanvaardt. 

Artikel 3 – alle gronden met bijhorende infrastructuur, binnen het door de gemeenteraad 
aanvaarde tracé, inclusief de zones voor openbaar groen worden kosteloos aan de 
gemeente afgestaan om te worden ingelijfd bij het openbare domein van de stad 
Herentals. De kosten aan deze overdracht verbonden, neemt de projectontwikkelaar ter 
zijne laste. 
Deze overeenkomst wordt gedateerd en gesigneerd door de projectontwikkelaar(s)”. 
 
Onthoudt zich bij de stemming: Paulis. 
 
 

013 Verkavelingsaanvraag : goedkeuring nieuwe rooilijn en oplegging van de lasten voor 
grondafstand en rioleringswerken - Jozef Vermeulen (Klaterteer) 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
Omschrijving van de aanvraag 
De heer Jozef Vermeulen heeft een aanvraag ingediend voor het verkavelen van een 
eigendom in 3 percelen te Herentals, Klaterteer, afdeling 3, sectie C, perceelnummer 166. 
Het betreft een verkaveling langs een bestaande weg waar nog riolering moet worden 



aangelegd. De 3 kavels zijn bestemd voor vrijstaande bebouwing.  
Voorgeschiedenis 
Het college verleende op 19/4/2010 voorwaardelijk gunstig advies voor de loten 1 en 2 van 
de aanvraag. 
Fase en nog te volgen procedure 
Het dossier wordt aan de gemeenteraad voorgelegd voor goedkeuring van de nieuw 
ontworpen rooilijn en de lasten die moeten worden opgelegd in verband met grondafstand en 
uitvoering van rioleringswerken.  
Vervolgens worden zowel het advies van het college als de gemeenteraadsbeslissing aan 
het Agentschap Ruimte en Erfgoed, afdeling Antwerpen bezorgd. Na het verkrijgen van het 
advies van deze laatste instantie zal het college een definitieve beslissing nemen over de 
verlening ofwel de weigering van de verkavelingsvergunning.   
Openbaar onderzoek 
Tijdens het openbaar onderzoek van 12/2/2010 tot en met 13/3/2010 werden geen 
bezwaarschriften ingediend.  
Adviezen 
- gunstig advies van de brandweer (met kenmerk BWDP/2004/003/02/JP) van 8/2/2010  
- voorwaardelijk gunstig advies van de technische dienst (met kenmerk Tc10009) van 

4/3/2010  
- voorwaardelijk gunstig advies van de milieudienst (met kenmerk 2010-009 SM+2010-009 

SM) van 9/2/2010  
Kostenramingen 
- kosten voor aansluiting op de infrastructuur van Telenet nv : 1.647,75 euro volgens 

kostenraming van Telenet (met kenmerk 1051374) van 5/2/2010  
- kosten voor uitbreiding van het waterleidingnet : 6.332,70 euro volgens raming van Pidpa 

(met kenmerk D-11-962) van 2/3/2010  
- kosten voor uitbreiding van het distributienet : 6.553,72 euro volgens raming van Iveka 

(met kenmerk 216264) van 16/3/2010  
Juridische grond 
Wetgeving 
- Het gewestplan Herentals – Mol (K.B. van 28/07/1978) en het Koninklijk Besluit van 

28/12/1972 betreffende de inrichting en de toepassing van het ontwerp gewestplannen en 
gewestplannen. 

- Het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22/10/1996 en latere 
wijzigingen. 

- Het decreet van 18/5/1999 over de organisatie van de ruimtelijke ordening en latere 
wijzigingen. 

- De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, haar uitvoeringsbesluiten en eventuele latere 
wijzigingen die hierop van toepassing zijn. 

- Het Decreet van 27/3/2009 betreffende het Grond- en Pandenbeleid, haar uitvoerings-
besluiten en eventuele latere wijzigingen die hierop van toepassing zijn. 

- Geldende omzendbrieven en richtlijnen inzake ruimtelijke ordening. 
- Besluit van de Vlaamse regering van 29/4/1997 houdende vaststelling van een algemene 

bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer. 
- Besluit van de Vlaamse regering van 1/10/2004 houdende vaststelling van een geweste-

lijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, 
buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater. 

- Het decreet van 18/7/2003 over het integraal waterbeleid. 
- Het decreet van 8/5/2009 houdende de beveiliging van woningen door optische 

rookmelders. 
- Wet van 17/7/1975 betreffende de toegang van gehandicapten tot gebouwen toegankelijk 

voor publiek. 
College- en gemeenteraadsbeslissingen met betrekking tot verkavelingen 
- Collegebesluit van 12/5/1993 om voor het uitvoeren van beplantingswerken een forfait 

aan te rekenen van 500,00 euro/kavel voor open bebouwing en 250,00 euro/kavel voor 
halfopen bebouwing en deze beplantingswerken achteraf in eigen beheer uit te voeren. 

- Collegebesluit van 12/11/2002 om voor de inrichting van een eventuele groen- of speel-



ruimte een bijkomende last op te leggen die samen met de wegenaanleg moet uitgevoerd 
worden. 

- Gemeenteraadsbesluit van 2/12/2008 inzake goedkeuring van een aangepaste overeen-
komst tussen de gemeente en de distributiebeheerder Iveka aangaande de toepassing 
van de geactualiseerde verkavelingsreglementering. Deze overeenkomst voorziet onder 
andere dat de gemeente in de verkavelingsvergunning de verplichting oplegt dat de 
verkavelaar de reglementen van Iveka van 26/11/2007 inzake aanleg, oprichting en/of 
aanpassing van distributie-installaties voor elektriciteit, openbare verlichting en aardgas in 
verkavelingen moet naleven. Dit houdt ondermeer in dat de verkavelaar verplicht is de 
nutsvoorzieningen die volgens Iveka bijkomend moeten worden voorzien, ook daadwerke-
lijk moet laten aanleggen en ook de kosten voor de aanleg moet betalen. De volle en 
uitsluitende eigendom van de nieuwe installaties voor elektriciteits- en aardgasdistributie 
binnen en buiten de verkaveling komt toe aan de distributienetbeheerder. De palen en 
armaturen van de openbare verlichting moet de verkavelaar gratis, vrij en onbelast 
overdragen aan de gemeente, die hiervan de eigenaar blijft. 

Argumentatie 
Het betreft een verkavelingsaanvraag aan een bestaande weg die, volgens de Vlaamse 
Codex Ruimtelijke Ordening, voldoende uitgerust is. (verharding uit duurzaam materiaal én 
een elektriciteitsnet) De aanvrager zal echter bijkomende maatregelen moeten treffen om de 
weg uit te rusten zodat deze ook voldoet aan de hedendaagse comforteisen.  
De weg zelf is niet breder dan 3 m. Deze beperkte breedte is enkel te verantwoorden 
wanneer er weinig dynamiek is in het gebied en de weg dus dient voor de ontsluiting van een 
beperkt aantal woningen. Daarom is een breedte van 3 m enkel tot en met de loten 1 en 2 
van de huidige aanvraag te verantwoorden. De verdere ontwikkeling, dieper in het gebied, 
dus tot en met lot 3, zal een grotere dynamiek als gevolg hebben. Hierdoor zouden er ook 
andere loten kunnen ontwikkeld worden. De kans op kruisend verkeer wordt dan groter en in 
dat geval is een aangepast wegprofiel noodzakelijk.  
Het is daarom niet te verantwoorden om de weg ook als voldoende uitgerust te beschouwen 
langs lot 3. Omwille van deze reden wordt lot 3 in het rood geschrapt op de plannen en uit de 
verkaveling gesloten. 
Aan de overkant van de straat, ter hoogte van de loten 1 en 2 werd de rooilijn reeds goed-
gekeurd met de verkavelingsvergunning V1985/001(1). Ter hoogte van de verkaveling die 
momenteel wordt aangevraagd, moet een strook grond worden afgestaan aan de stad voor 
inlijving bij het openbaar domein. De nieuw ontworpen rooilijn moet door de gemeenteraad 
worden goedgekeurd. Er is nog géén riolering aanwezig in de straat. Voor de uitvoering van 
de rioleringswerken op het openbare domein moet de verkavelaar nog een infrastructuur-
dossier voorleggen aan het stadsbestuur.   
Volgens het advies van de technische dienst van 4/3/2010, moet er geen forfait worden 
opgelegd voor aanleg van groenvoorzieningen, omdat het een verkaveling betreft langs een 
bestaande weg. 
Volgens artikel 4.2.20 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening kan het vergunning-
verlenende bestuursorgaan aan een verkavelingsvergunning lasten verbinden. 
Lasten kunnen onder meer inhouden dat, wanneer de werken zijn begonnen, aan de over-
heid gratis, vrij en onbelast de eigendom wordt overgedragen van de in de vergunnings-
aanvraag vermelde openbare wegen, groene of verharde ruimten, openbare gebouwen, 
nutsvoorzieningen, of de gronden waarop die worden of zullen worden aangelegd. 
Artikel 4.2.17 § 2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening stelt het volgende :  

‘Indien de verkavelingsaanvraag wegeniswerken omvat waaromtrent de gemeenteraad 
beslissingsbevoegdheid heeft, en het vergunningverlenende bestuursorgaan oordeelt dat 
de verkavelingsvergunning van zijnentwege kan worden verleend, dan neemt de gemeen-
teraad een beslissing over de zaak van de wegen, alvorens het vergunningverlenende 
bestuursorgaan een beslissing neemt over de verkavelingsaanvraag.’ 

Het college verleende op 19/4/2010 een voorwaardelijk gunstig advies voor het verkavelen 
van de loten 1 en 2. Het lot 3 wordt uit de verkaveling gesloten. 
De gemeenteraad beslist uiterlijk op de tweede raadszitting waarop de zaak van de wegen 
geagendeerd is, zoniet wordt de beslissing over de wegenis geacht ongunstig te zijn. 
BESLUIT 



1. De gemeenteraad beslist eenparig de nieuw ontworpen rooilijn goed te keuren van het 
verkavelingsontwerp ingediend door Jozef Vermeulen op 17 september 2009 ter hoogte 
van de loten 1 en 2 gelegen te Herentals, Klaterteer , afdeling 3, sectie C, perceelnummer 
166.  

2. De gemeenteraad legt tot uitrusting van de verkaveling volgende lasten op aan de 
verkavelaar : 
- aanleg riolering, 
- uitbreiding van het waterleidingnet volgens kostenraming van Pidpa, 
- aansluiting op de infrastructuur van Telenet volgens kostenraming van Telenet, 
- uitbreiding van het distributienet volgens kostenraming van Iveka, 
Het betreft hier slechts kostenramingen, de definitieve afrekening gebeurt op basis van de 
facturen van de betreffende nutsmaatschappijen. 

3. Voor het uitvoeren van de infrastructuurwerken die later overgedragen worden aan de 
stad om te worden ingelijfd bij het openbaar domein moet de aanvrager onderstaande 
samenwerkingsovereenkomst met de stad Herentals afsluiten: 
“Overeenkomst met projectontwikkelaar voor het uitvoeren van infrastructuurwerken die 
later worden ingelijfd in het openbaar domein – verkavelingsproject [Jozef Vermeulen  + 
projectnaam]. 
Ondergetekenden, [naam projectontwikkelaar], kunnen overgaan tot het uitvoeren van de 
geplande infrastructuurwerken met bijhorende nutsvoorzieningen in het verkavelings-
project [naam verkavelingsproject] te Herentals, Klaterteer , afdeling 3, sectie C, perceel-
nummer 166, waarvoor vergunning nr. V2010/004 werd verleend door het college van 
burgemeester en schepenen op [vergunningsdatum]. 
Zij verklaren navolgende voorwaarden zonder enig voorbehoud te aanvaarden en stipt na 
te komen: 
Artikel 1 – de aanvrager verbindt er zich toe de kosten van de infrastructuur, zoals 
opgelegd in de verkavelingsvergunning te dragen. 
Artikel 2 – de aanvrager garandeert een goede, kwalitatieve, volgens de regels van de 
kunst, uitvoering van de werken op het (latere) openbare domein. 
A. De ontwerper voor de aanleg van riolering aan te stellen door de projectontwikkelaar, 

moet worden aanvaard door het college van burgemeester en schepenen. 
B. Bij de opmaak van het ontwerp wordt intensief overleg met de stad voorzien. De 

aanvrager zal conform de krachtlijnen voor een geïntegreerd rioleringsbeleid in 
Vlaanderen overgaan tot een maximale afkoppeling van hemelwater, voor zowel de 
woongelegenheden als voor het openbaar domein. De richtlijnen hiervoor zijn uitge-
werkt in de code van goede praktijk voor de aanleg van openbare riolen en in de 
waterwegwijzer voor architecten, beiden uitgegeven door de VMM.  

C. De plannen, lastenboeken en kostenraming zullen ter goedkeuring aan het college van 
burgemeester en schepenen worden voorgelegd. 

D. De aannemer, aangesteld door de projectontwikkelaar voor de uitvoering van de 
riolering, dient erkend te zijn, en dient te worden aanvaard door het college van 
burgemeester en schepenen. 

E. De aanleg van riolering zal gecontroleerd worden door een toezichter, aan te stellen 
door het college van burgemeester en schepenen. Het ereloon van de toezichter 
wordt vastgesteld op 1,5 % van de kostprijs van deze werken. De projectontwikkelaar 
verbindt er zich toe ook dit honorarium te zullen dragen. 

F. Om de uitvoering van de infrastructuurwerken te verzekeren, zal de projectontwikkelaar 
voor het totale bedrag van de werken (infrastructuurwerken, erelonen, toezichtskosten 
én de aanleg van nutsvoorzieningen), zoals uit de goedgekeurde ramingen blijkt, een 
overeenkomstige bankgarantie neerleggen. De waarborg voor de uitbreiding van het 
waterleidingnet (cfr. kostenraming Pidpa) moet echter rechtstreeks in de stadskas 
worden gestort vermits de stad dit bedrag moet doorstorten aan Pidpa die enkel 
opdrachten vanuit de stad aanvaardt. 

Artikel 3 – alle gronden met bijhorende infrastructuur, binnen het door de gemeenteraad 
aanvaarde tracé worden kosteloos aan de gemeente afgestaan om te worden ingelijfd bij 
het openbare domein van de stad Herentals. De kosten aan deze overdracht verbonden, 
neemt de projectontwikkelaar ter zijne laste. 



Deze overeenkomst wordt gedateerd en gesigneerd door de projectontwikkelaar(s)”. 
 
 

014 IOK: goedkeuring agenda algemene vergadering IOK van 18/5/2010 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
Het stadsbestuur van Herentals neemt deel aan de Intercommunale Ontwikkelingsmaat-
schappij voor de Kempen (IOK). 
Het stadsbestuur wordt opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering van 
IOK op 18/5/2010 in zaal “Den Eyck”, Houtum 39 te Kasterlee. 
De agenda van de algemene vergadering van 18/5/2010 bevat volgende punten: 
1. Statutaire benoemingen 
2. Goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2009 
3. Verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar 2009 
4. Resultaatsbestemming 2009 
5. Goedkeuring van de jaarrekeningen over het boekjaar 2009, afgesloten per 31 december 

2009 
6. Kwijting te geven afzonderlijk aan de bestuurders en de commissaris-revisor over de 

uitoefening van hun mandaat in 2009. 
7. Voorstel statutenwijziging intergemeentelijke dienst grondverwerving. 
8. Varia 
Juridische grond 
- Het decreet van 6/7/2001 over de intergemeentelijke samenwerking: artikel 44, bepaalt de 

samenstelling en samenroeping van de algemene vergadering. 
- Statuten IOK. 
- Omzendbrief van 11/1/2002 over de toepassing van het decreet intergemeentelijke 

samenwerking. 
Argumentatie 
De gemeenteraad moet de agenda goedkeuren. 
IOK heeft volgende bijlagen meegestuurd: 
- de toelichtende nota van 25/3/2010 
- definitieve vervanging van de bestuurders aangeduid door de stad Geel en de gemeente 

Herselt 
- het verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2009 
- de jaarrekeningen over het boekjaar 2009, houdende de balans, de resultatenrekening en 

het voorstel van bestemming van het resultaat evenals de ter zake vereiste wettelijke 
toelichtingen 

- het verslag van de commissaris-revisor 
De gemeenteraad moet goedkeuring verlenen aan de verslagen die het voorwerp uitmaken 
van de klassieke agenda van de gewone algemene vergadering. Om die reden kan kwijting 
worden gegeven afzonderlijk aan de bestuurders en de commissaris-revisor voor de 
uitoefening van hun mandaat in 2009. 
Het 7e agendapunt ‘voorstel statutenwijziging intergemeentelijke dienst grondverwerving’ 
wordt afzonderlijk behandeld. 
BESLUIT 
De gemeenteraad keurt de agenda van de algemene vergadering van IOK op 18 mei 2010, 
goed: 
1. Statutaire benoemingen 
2. Goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2009 
3. Verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar 2009 
4. Resultaatsbestemming 2009 
5. Goedkeuring van de jaarrekeningen over het boekjaar 2009, afgesloten per 31 december 

2009 
6. Kwijting te geven afzonderlijk aan de bestuurders en de commissaris-revisor voor de 

uitoefening van hun mandaat in 2009. 
7. Voorstel statutenwijziging intergemeentelijke dienst grondverwerving. 
8. Varia 



Het college bezorgt een afschrift van deze beslissing aan IOK, Antwerpseweg 1, 2440 Geel. 
 
Onthoudt zich bij de stemming: Paulis. 
 
 

015 IOK: aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de algemene vergadering 
van IOK van 18/5/2010 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
Het stadsbestuur van Herentals neemt deel aan de Intercommunale Ontwikkelingsmaat-
schappij voor de Kempen (IOK). 
Het stadsbestuur wordt opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering van 
IOK op 18/5/2010 in zaal “Den Eyck”, Houtum 39 te Kasterlee. 
Juridische grond 
- Het decreet van 6/7/2001 over de intergemeentelijke samenwerking: 

- artikel 44,1°, 3e alinea: de deelnemende gemeenten moeten hun vertegenwoordigers 
voor een algemene vergadering bij gemeenteraadsbesluit aanduiden uit de leden van 
de gemeenteraad. Deze benoemingsprocedure moet herhaald worden voor elke 
vergadering. 

- Statuten IOK. 
- Omzendbrief van 11/1/2002 over de toepassing van het decreet intergemeentelijke 

samenwerking. 
- Rondschrijven van de heer Van Walle, commissaris van de Vlaamse regering van 

11/3/2002 aan de schepencolleges waarin de modaliteiten van toepassing op het artikel 
44 worden omschreven. 

Argumentatie 
De benoeming en vaststelling van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger 
moet voor elke vergadering herhaald worden. Het stadsbestuur duidt één vertegenwoordiger 
en één plaatsvervanger aan. Conform de wettelijke en statutaire bepalingen heeft elke 
vennoot bij IOK recht op één volmachtdrager. 
De gemeenteraad stemt geheim over de aanduiding van de vertegenwoordiger. 
De stembus bevat 28 stembrieven, gelijk aan het aantal stemmers. De stemopneming geeft 
volgend resultaat: 
- Hendrickx Anne-Marie krijgt    1 stem 
- Marcipont Daniël krijgt      1 stem 
- Verlinden Gunther krijgt   24 stemmen 
- blanco-stembiljetten       2 
Gunther Verlinden heeft de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen 
verkregen. 
De gemeenteraad stemt geheim over de aanduiding van de plaatsvervangend vertegenwoor-
diger. 
De stembus bevat 28 stembrieven, gelijk aan het aantal stemmers. De stemopneming geeft 
volgend resultaat: 
- Bertels Jan krijgt        1 stem 
- Schaut Christine krijgt      1 stem 
- Van Dingenen Marcel krijgt  22 stemmen 
- Verheyden Wies krijgt      1 stem 
- blanco-stembiljetten       3 
Marcel Van Dingenen heeft de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen 
verkregen. 
BESLUIT 
De gemeenteraad duidt de heer Gunther Verlinden, gemeenteraadslid, die woont te 2200 
Herentals, Ekelstraat 15, aan als vertegenwoordiger van de stad voor deelname aan de 
algemene vergadering van IOK op 18 mei 2010. 
De gemeenteraad duidt de heer Marcel Van Dingenen, gemeenteraadslid, die woont te 2200 
Herentals, Heesveld 17, aan als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de stad voor 
deelname aan de algemene vergadering van IOK op 18 mei 2010. 



De gemeenteraad mandateert de vertegenwoordiger of plaatsvervanger om op deze 
vergadering te handelen en te beslissen conform de besluiten die door de gemeenteraad zijn 
genomen over de agendapunten van de algemene vergadering van IOK van 18 mei 2010. 
Het college bezorgt een afschrift van deze beslissing aan IOK Antwerpseweg 1, 2440 Geel. 
 
 

016 IOK Afvalbeheer: goedkeuring agenda algemene vergadering IOK van 18/5/2010 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
Het stadsbestuur van Herentals neemt deel aan de Intercommunale Ontwikkelingsmaat-
schappij voor de Kempen (IOK Afvalbeheer). 
Het stadsbestuur wordt opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering van 
IOK Afvalbeheer op 18/5/2010 in zaal “Den Eyck”, Houtum 39 te Kasterlee. 
De agenda van de algemene vergadering van 18/5/2010 bevat volgende punten: 
1. Statutaire benoemingen 
2. Goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2009 
3. Verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar 2009 
4. Resultaatsbestemming 2009 
5. Goedkeuring van de jaarrekeningen over het boekjaar 2009, afgesloten per 31 december 

2009 
6. Kwijting te geven afzonderlijk aan de bestuurders en de commissaris-revisor voor de 

uitoefening van hun mandaat in 2009. 
7. Varia 
Juridische grond 
- Het decreet van 6/7/2001 over de intergemeentelijke samenwerking: artikel 44, bepaalt de 

samenstelling en samenroeping van de algemene vergadering. 
- Statuten IOK Afvalbeheer . 
- Omzendbrief van 11/1/2002 over de toepassing van het decreet intergemeentelijke 

samenwerking. 
Argumentatie 
De gemeenteraad moet de agenda goedkeuren. 
IOK Afvalbeheer heeft volgende bijlagen meegestuurd: 
- de toelichtende nota van 25/3/2010 
- definitieve vervanging van de bestuurders aangeduid door de stad Geel en de gemeente 

Herselt 
- het verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2009 
- de jaarrekeningen over het boekjaar 2009, houdende de balans, de resultatenrekening en 

het voorstel van bestemming van het resultaat evenals de ter zake vereiste wettelijke 
toelichtingen 

- het verslag van de commissaris-revisor 
De gemeenteraad moet goedkeuring verlenen aan de verslagen die het voorwerp uitmaken 
van de klassieke agenda van de gewone algemene vergadering. Om die reden kan kwijting 
worden gegeven afzonderlijk aan de bestuurders en de commissaris-revisor voor de 
uitoefening van hun mandaat in 2009. 
BESLUIT 
De gemeenteraad keurt de agenda van de algemene vergadering van IOK Afvalbeheer op 
18 mei 2010, goed: 
1. Statutaire benoemingen 
2. Goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2009 
3. Verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar 2009 
4. Resultaatsbestemming 2009 
5. Goedkeuring van de jaarrekeningen over het boekjaar 2009, afgesloten per 31 december 

2009 
6. Kwijting te geven afzonderlijk aan de bestuurders en de commissaris-revisor voor de 

uitoefening van hun mandaat in 2009. 
7. Varia 
Het college bezorgt een afschrift van deze beslissing aan IOK Afvalbeheer, Antwerpseweg 1, 



2440 Geel. 
 
Onthouden zich bij de stemming: Liedts, Paulis, Marcipont, Vervoort, Geypens en Heylen. 
 
 

017 IOK Afvalbeheer: aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de algemene 
vergadering van IOK van 18/5/2010 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
Het stadsbestuur van Herentals neemt deel aan de Intercommunale Ontwikkelingsmaat-
schappij voor de Kempen (IOK Afvalbeheer). 
Het stadsbestuur wordt opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering van 
IOK Afvalbeheer op 18/5/2010 in zaal “Den Eyck”, Houtum 39 te Kasterlee. 
Juridische grond 
- Het decreet van 6/7/2001 over de intergemeentelijke samenwerking: 

- artikel 44,1°, 3e alinea: de deelnemende gemeenten moeten hun vertegenwoordigers 
voor een algemene vergadering bij gemeenteraadsbesluit aanduiden uit de leden van 
de gemeenteraad. Deze benoemingsprocedure moet herhaald worden voor elke 
vergadering. 

- Statuten IOK Afvalbeheer 
- Omzendbrief van 11/1/2002 over de toepassing van het decreet intergemeentelijke 

samenwerking. 
- Rondschrijven van de heer Van Walle, commissaris van de Vlaamse regering van 

11/3/2002 aan de schepencolleges waarin de modaliteiten van toepassing op het artikel 
44 worden omschreven. 

Argumentatie 
De benoeming en vaststelling van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger 
moet voor elke vergadering herhaald worden. Het stadsbestuur duidt één vertegenwoordiger 
en één plaatsvervanger aan. Conform de wettelijke en statutaire bepalingen heeft elke 
vennoot bij IOK Afvalbeheer recht op één volmachtdrager. 
De gemeenteraad stemt geheim over de aanduiding van de vertegenwoordiger. 
De stembus bevat 28  stembrieven, gelijk aan het aantal stemmers. De stemopneming geeft 
volgend resultaat: 
- Moriau Martine krijgt       2 stemmen 
- Peeters Jan krijgt        1 stem 
- Van Dyck Elke krijgt        1 stem 
- Vanhencxthoven Walter krijgt    1 stem 
- Verheyden Wies krijgt     21 stemmen 
- Verlinden Gunther krijgt      1 stem 
- blanco-stembiljet         1 
Wies Verheyden heeft de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen 
verkregen. 
De gemeenteraad stemt geheim over de aanduiding van de plaatsvervangend vertegenwoor-
diger 
 De stembus bevat 28 stembrieven, gelijk aan het aantal stemmers. De stemopneming geeft 
volgend resultaat: 
- Peeters Jan krijgt        3 stemmen 
- Van Dingenen Marcel krijgt   21 stemmen 
- Vermeulen François krijgt      1 stem 
- blanco-stembilljetten       2 
- ongeldig stembiljet        1 
Marcel Van Dingenen heeft de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen 
verkregen. 
BESLUIT 
De gemeenteraad duidt de heer Wies Verheyden, schepen, die woont te 2200 Herentals, 
Ekelstraat 49, aan als vertegenwoordiger van de stad voor deelname aan de algemene 
vergadering van IOK Afvalbeheer op 18 mei 2010. 



De gemeenteraad duidt de heer Marcel Van Dingenen, gemeenteraadslid, die woont te 2200 
Herentals, Heesveld 17, aan als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de stad voor 
deelname aan de algemene vergadering van IOK Afvalbeheer op 18 mei 2010. 
De gemeenteraad mandateert de vertegenwoordiger of plaatsvervanger om op deze 
vergadering te handelen en te beslissen conform de besluiten die door de gemeenteraad zijn 
genomen over de agendapunten van de algemene vergadering van IOK Afvalbeheer van 18 
mei 2010. 
Het college bezorgt een afschrift van deze beslissing aan IOK Afvalbeheer, Antwerpseweg 1, 
2440 Geel. 
 

018 IKA: goedkeuring agenda algemene vergadering van 23/6/2010 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
De stad is aangesloten bij het intergemeentelijk samenwerkingsverband “de cvba Investe-
ringsintercommunale voor de gemeenten van de Kempen en het Antwerpse”, afgekort tot 
IKA. 
IKA heeft een aangetekend schrijven verzonden op 8/3/2010 waarin wordt opgeroepen te 
beraadslagen over het voorstel van statutenwijziging. 
IKA heeft de stad per aangetekend schrijven van 1/4/2010 opgeroepen deel te nemen aan 
de algemene vergadering van IKA op 23/6/2010. 
In de oproepingsbrief staat volgende agenda met bijgevoegde documenten: 
1. Afsluiting boekjaar 2009  

- Verslag van de Raad van Bestuur  
- Goedkeuring jaarrekening, balans per 31/12/2009 en winstverdeling  
- Verslag van de commissaris  
- Kwijting van de bestuurders  
- Kwijting van de commissaris  

2. Statutenwijziging  
3. Verslaggeving VID 
4. Nieuwe strategische participatie SPS FIN  
5. Statutaire benoemingen 
Juridische grond 
Het Decreet van 6/7/2001 houdende de Intergemeentelijke samenwerking 
Argumentatie 
De gemeenteraad moet de agenda goedkeuren. 
Het verslag van de raad van bestuur van IKA is een getrouwe weergave van de activiteiten 
die IKA in 2009 heeft ontwikkeld en deze activiteiten zijn in overeenstemming met het onder-
nemingsplan van IKA dat door de algemene vergadering van 25/6/2007 is goedgekeurd. 
De jaarrekening 2009 en de balans per 31/12/2009 zijn een getrouwe weergave van de 
financiële resultaten voor het boekjaar 2009. De commissaris heeft een verslag opgemaakt 
over zijn controlewerkzaamheden, zonder voorbehoud. 
De winstverdeling is een getrouwe uitvoering van de statutaire bepalingen. 
Tot de doelstellingen van IKA behoort het verwerven en financieren van strategische 
participaties. 
Het stimuleren van de ontwikkeling van de hernieuwbare energie is van strategisch belang. 
Groenestroomprojecten kunnen een substantiële impact hebben op het distributie- en 
transportnet. 
De raad van bestuur heeft een gemotiveerd voorstel gedaan om in te tekenen op een nieuwe 
strategische participatie in SPS FIN voor de productie van elektriciteit met zonne-energie. 
De bijhorende documenten werden bij aangetekende zendingen van 8/3/2010 en 1/4/2010 
toegevoegd. 
BESLUIT 
Artikel 1 
De gemeenteraad keurt de dagorde en elk van de afzonderlijke punten van de dagorde van 
de algemene vergadering van IKA van 23 juni 2010, goed: 
1. Afsluiting boekjaar 2009  

- Verslag van de Raad van Bestuur  



- Goedkeuring jaarrekening, balans per 31/12/2009 en winstverdeling  
- Verslag van de commissaris  
- Kwijting van de bestuurders  
- Kwijting van de commissaris  

2. Statutenwijziging  
3. Verslaggeving VID 
4. Nieuwe strategische participatie SPS FIN  
5. Statutaire benoemingen 
Artikel 2 
De gemeenteraad keurt het verslag van de raad van bestuur, de jaarrekening 2009, de 
balans per 31 december 2009 en de winstverdeling, goed en beslist kwijting te verlenen aan 
de bestuurders en de commissaris voor hun werkzaamheden gedurende het boekjaar 2009.  
Artikel 3 
De gemeenteraad keurt het voorstel van statutenwijziging goed. 
Artikel 4 
De gemeenteraad keurt de financiële participatie van IKA in SPS FIN goed. 
Artikel 5 
De gemeenteraad draagt de vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de 
algemene vergadering van IKA van 23 juni 2010 op, zijn/haar stemgedrag af te stemmen op 
de beslissingen genomen in de gemeenteraad in verband met de te behandelen agenda-
punten. 
Artikel 6 
Het college van burgemeester en schepenen geeft kennis van deze beslissing aan het 
secretariaat van het intergemeentelijk samenwerkingsverband IKA, Ravensteingalerij 4 bus 
2, 1000 Brussel, t.a.v. de heer Lieven Ex. 
 
Onthouden zich bij de stemming: Liedts, Paulis, Marcipont, Vervoort, Geypens en Heylen. 
 
 

019 IKA: aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervanger algemene vergadering van 
23/6/2010 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
De stad is aangesloten bij het intergemeentelijk samenwerkingsverband “de cvba Investe-
ringsintercommunale voor de gemeenten van de Kempen en het Antwerpse”, afgekort tot 
IKA. 
De stad wordt opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering van 23/6/2010. 
Juridische grond 
- De wet 22/12/1986 over de intercommunales. 
- Het decreet van 6/7/2001 over de intergemeentelijke samenwerking. 
- De IKA-statuten. 
- De omzendbrief van 11/1/2002 over de toepassing van het decreet intergemeentelijke 

samenwerking. 
- Artikel 44 van het decreet intergemeentelijke samenwerking dat de samenstelling en 

samenroeping van de algemene vergadering reglementeert, bepaalt dat de benoemings-
procedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald 
voor elke vergadering. 

- Het rondschrijven van de heer Van Walle, Commissaris van de Vlaamse Regering, van 
11/3/2002 aan de colleges van burgemeester en schepenen waarin de modaliteiten van 
toepassing van het artikel 44 worden omschreven. 

Argumentatie 
Conform de wettelijke en statutaire bepalingen heeft elke vennoot bij IKA recht heeft op één 
volmachtdrager. 
De gemeenteraad stemt geheim over de aanduiding van de vertegenwoordiger. 
De stembus bevat 28 stembrieven, gelijk aan het aantal stemmers. De stemopneming geeft 
volgend resultaat: 
- Bellens Peter krijgt        1 stem 



- Peeters Jan krijgt        1 stem 
- Van den Broeck Katrien krijgt  21 stemmen 
- Vanhencxthoven Walter krijgt    1 stem 
- Vervloesem Victor krijgt      1 stem 
- ongeldig stembiljet        1 
- blanco stembiljetten        2 
Katrien Van den Broeck heeft de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte 
stemmen verkregen. 
De gemeenteraad stemt geheim over de aanduiding van de plaatsvervangend vertegen-
woordiger. 
De stembus bevat 28 stembrieven, gelijk aan het aantal stemmers. De stemopneming geeft 
volgend resultaat: 
- Bellens Peter krijgt        1 stem 
- Bertels Jan krijgt         1 stem 
- De Cat Luc krijgt       22 stemmen 
- Peeters Jan  krijgt        1 stem 
- Rombouts Marijke krijgt      1 stem 
- Vanhencxthoven Walter krijgt    1 stem 
- blanco-stembiljet         1 
Luc De Cat heeft de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen verkregen. 
BESLUIT 
Artikel 1 
De gemeenteraad duidt mevrouw Katrien Van den Broeck, gemeenteraadslid, die woont te 
2200 Herentals, Molenstraat 66/A, aan als vertegenwoordiger van de gemeente om deel te 
nemen aan de algemene vergadering van IKA op 23 juni 2010. 
De gemeenteraad duidt de heer Luc De Cat, gemeenteraadslid, die woont te 2200 Herentals, 
Keinigestraat 15, aan als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente om deel te 
nemen aan de algemene vergadering van IKA op 23 juni 2010. 
Artikel 2 
De gemeenteraad mandateert de volmachtdrager en plaatsvervangend volmachtdrager om 
op deze vergadering te handelen en te beslissen volgens de besluiten die door de gemeen-
teraad zijn genomen over de agendapunten van de algemene vergadering van IKA op 23 
juni 2010. 
Artikel 3 
Het college van burgemeester en schepenen geeft kennis van deze beslissing aan de 
intercommunale IKA, p/a Ravenstijngalerij 4 bus 2, 1000 Brussel, t.a.v. Lieven Ex. 
 
 

020 Wijziging van de functiebeschrijving en van de functierelevante evaluatiecriteria voor 
de functie van jeugdconsulent op het niveau B 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
Marlies Valgaeren werd door de gemeenteraad van 12/4/2005 benoemd op proef als jeugd-
consulent. Het college van 1/9/2008 benoemde haar in statutair verband. 
Adviezen 
Dit dossier werd opgesteld in overleg met Marlies Valgaeren, jeugdconsulent.  
Juridische grond 
De rechtspositieregeling van 2/3/2010 (gecoördineerde versie). 
Argumentatie 
Marlies Valgaeren, jeugdconsulent, heeft onlangs de aanwervingsprocedure voor coördinator 
vrije tijd voor de gemeente Olen doorlopen en positief beëindigd. Het gaat over een uitda-
gende job op managementniveau. Marlies wil dan ook graag deze nieuwe stap in haar pro-
fessionele loopbaan nemen. Op 23/3/2010 vroeg Marlies onbetaald verlof aan voor een 
periode van één jaar. De secretaris weigerde dit op 1/4/2010. Marlies heeft te kennen 
gegeven dat ze haar ontslag gaat indienen met ingang vanaf 1/10/2010.  
Om de goede werking van de jeugddienst niet in het gedrang te laten komen, is het van 
belang dat er een nieuwe wervingsreserve voor jeugdconsulent aangelegd wordt. De aan-



stellende overheid kan beslissen om een wervingsreserve aan te leggen voor een periode 
van maximaal drie jaar. Vooraleer dit kan gebeuren, is het aangewezen om voor de functie 
van jeugdconsulent, de aanwervingsvoorwaarden, de functiebeschrijving en de functierele-
vante evaluatiecriteria te wijzigen. De huidige documenten zijn verouderd. 
Het college en de voorzitter van de gemeenteraad gingen op 6/4/2010 akkoord om de 
wijziging van de functiebeschrijving en van de functierelevante evaluatiecriteria voor de 
functie van jeugdconsulent, op het niveau B, aan de gemeenteraad voor te leggen. Op het 
onderhandelingscomité van 19/4/2010 werd een protocol van akkoord afgesloten over de 
wijziging van de functiebeschrijving en de functierelevante evaluatiecriteria voor de functie 
van jeugdconsulent op het niveau B. 
BESLUIT 
De gemeenteraad beslist eenparig de gewijzigde functiebeschrijving en de functierelevante 
evaluatiecriteria voor de functie van jeugdconsulent op het niveau B vast te stellen als volgt: 
Functiebeschrijving jeugdconsulent 
1. Identificatiegegevens 

afdeling persoonsgebonden zaken 
dienst jeugddienst 
subdienst  
functie  generieke functietitel 
   specifieke functietitel 

jeugdconsulent 
jeugdconsulent  

graad B1-B3 
categorie administratief personeel 
statuut statutair 
functiebeslag voltijds 
datum (datum ondertekening invullen)  
2. Plaats in de organisatie 
hiërarchische chef (eerste beoordelaar) directeur persoonsgebonden zaken 
tweede beoordelaar secretaris 
andere, operationeel leidinggevende (beoordelaar 
met adviserende bevoegdheid) 

/ 

geeft leiding aan (en is eerste beoordelaar van) volgens organogram 
3. Doel van de functie 
De jeugdconsulent leidt de jeugddienst en is verantwoordelijk voor de planning en uitvoering 
van het gemeentelijk jeugdbeleid.  
4. Kernresultaatgebieden 

A Leidinggeven: leiden, coachen, motiveren en sensibiliseren van de medewerkers vol
 gens de principes en de richtlijnen van het personeelsbeleid zodat zij hun doelstel
 lingen en die van de entiteit op een correcte manier kunnen realiseren, zowel 
individueel als in teamverband: 
- instrumenten van het personeelsbeleid toepassen 
- bijkomende werkzaamheden 

B Instaan voor de uitbouw van een gemeentelijk jeugdbeleid en voor het uitwerken van 
 vrijetijdsinitiatieven:  

- een jeugdbeleidsplan en een jaarlijkse verantwoordingsnota opmaken 
- de toepassing van de wettelijke regelgeving over speelterreinen opvolgen 
- de overige vrijetijdsinitiatieven van de dienst coördineren zoals Grabbelpas, Swap, 

stedelijke vakantiewerking, kinderopvang,… 
- het jeugdlokalenbeleid opvolgen en het secretariaat van de vzw Fonds Herentalse 

Jeugdlokalen verzorgen 
- de stedelijke jeugdraad opvolgen en het secretariaat ervan verzorgen 
- bijkomende werkzaamheden  

C Allerlei administratieve taken uitvoeren om zo bij te dragen tot een efficiënte werking 
 van de jeugddienst: 

- coördinatie van complexe dossiers op het vlak van jeugd 
- dossiers voorbereiden voor het schepencollege en de gemeenteraad wat de dienst 

betreft 



- het financieel beheer van de dienst verzorgen  
- bijkomende werkzaamheden  

D Alle taken en aspecten met betrekking tot de dienst organiseren en coördineren, zodat 
 de vooropgestelde doelstellingen van de dienst bereikt worden: 

- de werkzaamheden van de administratief medewerkers coördineren en organiseren 
- taken van de administratief medewerkers verdelen 
- de werkzaamheden van de medewerkers begeleiden en controleren 
- de medewerkers begeleiden wat betreft taak, relatie, veiligheid,… 
- de continuïteit van de dienst verzekeren (verlofaanvragen, overuren,…) 
- de werkzaamheden programmeren, plannen en begeleiden om zo de werknemers 

op de meest efficiënte manier in te zetten 
- procedures voor het vlot verloop van de werkzaamheden binnen de dienst uitwerken 
- bijkomende werkzaamheden 

E Interne communicatie: instaan voor een open interne communicatie, om de mede
 werkers van de dienst toegang te geven tot de informatie die belangrijk is om hun taak 
 optimaal te kunnen uitoefenen en om de sociale samenhang op het werk te stimuleren:  

- interne vergaderingen organiseren en begeleiden 
- overleg wat het werkterrein aangaat organiseren en eraan deelnemen 
- meewerken aan en waken over een optimale interne communicatie binnen de dienst 
- meewerken aan en waken over een optimale communicatie met de bevoegde 

schepen 
- correct de nodige informatie uitwisselen met andere diensten 
- als communicatiekanaal fungeren tussen de directeur persoonsgebonden zaken en 

de medewerkers van de dienst 
- bijkomende werkzaamheden 

F Relaties en contacten opbouwen en onderhouden om de belangen van de dienst te 
 behartigen: 

- aan het overleg Lokaal Sociaal Beleidsplan Herentals, de stuurgroep Buurtcontact-
punt De Klink, de woonwagencommissie en het lokaal overleg kinderopvang 
deelnemen 

- het secretariaat verzorgen van het jongerenoverleg in Herentals  
- de inspraak van jongeren stimuleren via het jeugdbeleidsplan en de stedelijke 

jeugdraad 
- professionele samenwerkingsrelaties met welzijnsdiensten, scholen en andere 

instanties buiten de dienst opbouwen en onderhouden 
- bijkomende werkzaamheden 

G. Gespecialiseerd advies geven bij beslissingen van de organisatie, het management-
team en het beleid:  

- het schepencollege adviseren over het jeugdbeleid  
- de bevoegde diensten adviseren over personeelszaken 
- de bevoegde diensten adviseren over de begroting 
- het beleid adviseren over huidige of toekomstige initiatieven 
- de bevoegde diensten adviseren over de aankopen voor de dienst 
- vergaderingen van de adviesorganen organiseren en eraan deelnemen 
- bijkomende werkzaamheden 

H. Gegevens verzamelen en literatuur bestuderen om opgedane kennis te actualiseren en 
nieuwe kennis op te doen om een zicht te krijgen op problematieken en nieuwe 
fenomenen, om noden en leemtes op te merken en om in navolging hiervan de 
nieuwe tendensen signaleren aan de betrokken instanties: 

- gegevens verzamelen over de productiviteit van de dienst 
- gegevens verzamelen over het werkgebied in het algemeen 
- literatuur bestuderen die over een vakgebied gaat of erbij aansluit 
- zelf studiewerk verrichten over het vakgebied 
- wetgeving en regelgeving opvolgen 
- bijkomende werkzaamheden 

5. Profiel 
A Kennis 



- basiskennis van organisatieprincipes en vergadertechnieken 
- theoretische inzichten met betrekking tot opbouwwerk, sensibilisatie, overleg-

structuren,… 
- kan werken met het gangbare kantoormateriaal 
- kan de toepassingsprogramma’s gebruiken die nodig zijn om taken uit te voeren  
- heeft inzicht in: 
- de beleidsstructuren 
- de organisatie en de werking van een gemeentelijke jeugddienst  
- kennis van de wetgeving, procedures en reglementen wat de dienst betreft of bereid 

zijn deze kennis te leren 
- de wetgeving, procedures en reglementen wat de dienst betreft kunnen interprete-

ren en toepassen 
- heeft ervaring met budgetbeheer 
- is vertrouwd met het specifieke van de plaatselijke situatie 
- kent de deontologische regels die van toepassing zijn voor de dienst 

B Vaardigheden 
1. communicatief sterk  

- kan intern de gebruikelijke omgangsvormen gebruiken 
- heeft goede communicatieve vaardigheden, zowel gesproken als schriftelijk, 

zowel interpersoonlijk als in groep 
- kan overleggen met het bestuur, de directeur, collega’s en ondergeschikten over 

diverse aangelegenheden 
- heeft een grote uitdrukkingsvaardigheid tegenover de doelgroep  
- kan een grote luisterbereidheid aan de dag leggen 
- kan op basis van summiere aanwijzingen problemen van medewerkers en van 

de doelgroep doorgronden 
- kan de regels en procedures op een begrijpelijke manier overbrengen aan de 

medewerkers en aan de doelgroep 
2. leidinggeven 

- delegeren: 
- wijst (een deel van) eigen taken aan de juiste medewerkers toe 
- geeft medewerkers bevoegdheid om binnen gegeven kaders zelfstandig te 

handelen 
- geeft medewerkers vertrouwen, durft zaken aan ze over te laten 
- accepteert dat er fouten gemaakt kunnen worden 

- leidinggeven: 
- kan een groep mensen aanzetten tot actie 
- weet tegenstellingen tussen groepsleden te overbruggen 
- weet van individuen een groep te maken 
- weet partijen tot voortdurende samenwerking aan te zetten 
- creëert een 'wij'-gevoel 

3. organisatietalent 
- regelt eigen werk en voert het zelfstandig uit 
- kan eigen taken organiseren en plannen 
- kan taken van ondergeschikten organiseren en plannen 
- beheert zijn tijd efficiënt 
- heeft oog voor de materiële organisatie van het werk 

4. advies geven 
- kan via normale hiërarchische weg voorstellen doen en advies geven over het 

beleid wat de eigen dienst betreft 
5. motiveren 

- kan medewerkers en collega’s engageren, stimuleren en activeren 
C Houding  

1. is creatief 
- neemt spontaan initiatief en doet voorstellen aan het beleid 
- is creatief bij het benaderen van problemen en projecten los van het louter 

administratieve 



2. is ordelijk, stipt en nauwkeurig 
- werkt nauwkeurig en correct 
- kan deadlines respecteren 

3. is sociaalvoelend 
- heeft een prettige omgang met mensen, is aangenaam in zijn contacten 
- is open tegenover publiek, collega’s, leidinggevenden en beleidsmensen 
- is professioneel betrokken bij de doelgroep en bij het beleid 
- kent de grenzen van zijn mogelijkheden en vraagt indien nodig spontaan 

consultatie aan wanneer een probleem de eigen competentie te boven gaat 
- heeft een vlotte en sociale persoonlijkheid 
- is collegiaal 

4. is discreet 
- gaat gepast om met vertrouwelijke informatie 

5. inzet 
- heeft interesse voor het werkveld 
- is loyaal 
- begint steeds opnieuw, blijft zich voortdurend inzetten (doorzettingsvermogen) 
- engageert zich voor het werkveld 
- volgt nascholing / vorming 

6. is flexibel 
- vervangt de hiërarchisch ondergeschikte of overste voor alle taken in zover de 

regels en procedures van de administratie dat toelaten 
- kan ingeschakeld worden in de gemeentelijke administratie of bij bijzondere 

activiteiten van de eigen afdeling of dienst 
- wisselende uren, avond- en weekendwerk 
- toont zin voor vernieuwing 

7. verantwoordelijkheidszin 
- draagt de gevolgen van beslissingen 

8. is integer  
- leeft algemeen aanvaarde sociale en ethische normen na 
- handelt correct 

6. Handtekeningen  
secretaris   directeur persoonsgebonden zaken   jeugdconsulent 
 
Functierelevante evaluatiecriteria jeugdconsulent  
1. Identificatiegegevens 

afdeling persoonsgebonden zaken 
dienst jeugddienst 
subdienst  
functie  generieke functietitel 
   specifieke functietitel 

jeugdconsulent 
jeugdconsulent  

graad B1-B3 
categorie administratief personeel 
statuut statutair 
functiebeslag voltijds 
datum  
2. Plaats in de organisatie 

hiërarchische chef (eerste beoordelaar) directeur persoonsgebonden zaken 
tweede beoordelaar secretaris 
andere, operationeel leidinggevende (beoordelaar 
met adviserende bevoegdheid) 

/ 

geeft leiding aan (en is eerste beoordelaar van) volgens organogram  
3. Attitude (houding en gedrag) 

- motivatie          A 
- leergierigheid         B 
- dienstvaardigheid/klantgerichtheid  B 



- verantwoordelijkheidszin     A 
- zelfstandigheid        A 
- betrouwbaarheid        A 
- discretie           A 
- tact            B 
- aanpassingsvermogen      B 
- doorzettingvermogen/inzet    A 
- gedrag bij opmerkingen     B 
- persoonlijk voorkomen      B 

4. Cognitieve kwaliteiten (kennen)  

- kennis           A 
- inzicht           A 

5. Functietechnische vaardigheden (kunnen) 

- organisatie en coördinatie     A 
- nauwkeurigheid en juistheid    A 
- tijdgebruik          B 
- tempo           B 
- materiële organisatie      B 
- manipulatie          B 
- observatie          B 

6. Sociale vaardigheden (kunnen) 

- medewerkingsgerichtheid     B 
- leidinggevende capaciteiten    A 

7. Communicatieve vaardigheden (kunnen) 
- rechtstreekse communicatie    A 
- schriftelijke communicatie     A 
- rapporteren         A 

 
 

021 Wijziging van de aanwervingsvoorwaarden, van de selectieprocedure en van de 
samenstelling van de selectiecommissie voor de functie van jeugdconsulent op het 
niveau B 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
Marlies Valgaeren werd door de gemeenteraad van 12/4/2005 benoemd op proef als jeugd-
consulent. Het college van 1/9/2008 benoemde haar in statutair verband. 
Adviezen 
Dit dossier werd opgesteld in overleg met Marlies Valgaeren, jeugdconsulent.  
Juridische grond 
De rechtspositieregeling van 2/3/2010 (gecoördineerde versie). 
Argumentatie 
Marlies Valgaeren, jeugdconsulent, heeft onlangs de aanwervingsprocedure voor coördinator 
vrije tijd voor de gemeente Olen doorlopen en positief beëindigd. Het gaat over een uitda-
gende job op managementniveau. Marlies wil dan ook graag deze nieuwe stap in haar pro-
fessionele loopbaan nemen. 
Op 23/3/2010 vroeg Marlies onbetaald verlof aan voor een periode van één jaar. De secre-
taris weigerde dit op 1/4/2010. Marlies heeft te kennen gegeven dat ze haar ontslag gaat 
indienen met ingang vanaf 1/10/2010. Om de goede werking van de jeugddienst niet in het 
gedrang te laten komen, is het van belang dat er een nieuwe wervingsreserve voor jeugd-
consulent aangelegd wordt. De aanstellende overheid kan beslissen om een wervingsreser-
ve aan te leggen voor een periode van maximaal drie jaar. 
Vooraleer dit kan gebeuren, is het aangewezen om voor de functie van jeugdconsulent, de 
aanwervingsvoorwaarden, de functiebeschrijving en de functierelevante evaluatiecriteria te 
wijzigen. De huidige documenten zijn verouderd. 
Er wordt bij de selectieprocedure een psychotechnisch gedeelte opgenomen. Onze rechts-
positieregeling zegt namelijk dat er voor leidinggevende functies altijd een psychotechnisch 



gedeelte moet plaatsvinden dat managements- en leiderschapscapaciteiten test. 
Het college en de voorzitter van de gemeenteraad gingen op 6/4/2010 akkoord om de 
wijziging van de aanwervingsvoorwaarden, de selectieprocedure en de samenstelling van de 
selectiecommissie voor de functie van jeugdconsulent, op het niveau B, aan de gemeente-
raad voor te leggen. Op het onderhandelingscomité van 19/4/2010 werd een protocol van 
akkoord afgesloten over de wijziging van de aanwervingsvoorwaarden, de selectieprocedure 
en de samenstelling van de selectiecommissie voor de functie van jeugdconsulent op het 
niveau B. 
BESLUIT 
1. De gemeenteraad stelt de aanwervingsvoorwaarden voor de functie van jeugdconsulent 
 vast als volgt: 

- Een diploma hebben dat toegang geeft tot het niveau B en het attest van de opleiding 
tot jeugdconsulent van de Vereniging voor Vlaamse jeugddiensten en –consulenten 
bezitten of behalen binnen de vier jaar. De proeftijd bedraagt één jaar en kan telkens 
verlengd worden met één jaar tot een maximum van vier jaar. De vaste benoeming 
wordt afhankelijk gesteld van het behalen van het attest van de opleiding tot jeugd-
consulent. 

- Slagen voor een selectieprocedure. 
2. De gemeenteraad stelt de selectieprocedure voor de functie van jeugdconsulent vast als 
 volgt:  

A Schriftelijke test  
Toetsing van de competenties zoals voorzien in het profiel van de functiebeschrijving. 
De kandidaat ontvangt na de inschrijving voor de selectieprocedure een lijst van de 
examenstof.  
Om geslaagd te zijn moet de kandidaat 50 % van de punten behalen op de schriftelijke 
test.  

B Psychotechnische testen 
De psychotechnische testen gaan na of het profiel van de kandidaat overeenstemt met 
het vereiste profiel. De psychotechnische testen zijn richtinggevend.  
Enkel de vijf best gerangschikte kandidaten die geslaagd zijn voor de schriftelijke test 
komen in aanmerking voor deelname aan de psychotechnische testen.  

C Interview 
Tijdens het interview peilt de selectiecommissie op basis van het cv naar de maturiteit, 
de motivatie, de leerbereidheid en de flexibiliteit van de kandidaat en naar de concrete 
competenties uit het verleden van de kandidaat. De resultaten van de psychotechni-
sche testen zullen in aanmerking worden genomen bij de beoordeling van het inter-
view. 
Om geslaagd te zijn moet de kandidaat 50 % van de punten halen op het interview.  

2. De gemeenteraad stelt de selectiecommissie voor de functie van jeugdconsulent vast als 
 volgt:  
- samenstelling van de selectiecommissie  

- 3 ambtenaren van het niveau A of B uit de openbare sector. 
- de gemeentesecretaris of zijn afgevaardigde treedt op als secretaris van de 

selectiecommissie.  
 
Onthoudt zich bij de stemming: Paulis. 
 
 

022 Tweede pensioenpijler voor contractuele werknemers: invoering aanvullend 
pensioenstelsel voor de contractuele personeelsleden en goedkeuring bestek 
opgemaakt door de RSZPPO 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
Op 9/12/2009 bereikten de werkgevers- en werknemersorganisaties in het Vlaams onder-
handelingscomité C1 een akkoord over de ontwikkeling van een tweede pensioenpijler voor 
de contractuele werknemers in de Vlaamse lokale besturen. De Vlaamse regering bekrach-
tigde het op 10/12/2009. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een belofte in het sectoraal 



akkoord 2008-2013, dat eind 2008 werd afgesloten. 
De gemeenteraad heeft op 3/2/2010 de intentie om een aanvullend pensioenstelsel in te 
voeren voor de contractuele werknemers met ingang vanaf 1 januari 2010, met een 
pensioentoelage van 1 % van het pensioengevend jaarloon en zonder inkoop van voorgaan-
de jaren. Om deze overheidsopdracht uit te schrijven en te beslissen over de gunning aan 
een verzekeringsinstelling die belast zal worden met de uitvoering van de pensioentoezeg-
ging voor de contractuele werknemers (tweede pensioenpijler) zal de RSZPPO optreden als 
opdrachtencentrale in de zin van artikel twee, punt 4 van de wet van 15/6/2006. 
De volgende stap in de procedure is een tweede raadsbeslissing om het aanvullend 
pensioenstelsel in te voeren en om het bestek van de RSZPPO goed te keuren.  
Adviezen 
Op 19/4/2010 werd een protocol van niet-akkoord gesloten met de representatieve vak-
organisaties, met volgende opmerkingen: 
- ACOD-LRB neemt akte van de beslissing, maar gaat niet akkoord met de te lage instap 

van 1 % 
- ACV Openbare Diensten gaat niet akkoord omwille van drie redenen:  

- De instap van 1% is veel te laag. Dit voorstel is voor het bestuur een goedkope 
oplossing, maar voor het betrokken contractueel personeel levert dit bij pensionering 
een pover aalmoes op. Het  bestuur maakt het contractueel personeel blij met een 
dode mus. ACV Openbare Diensten vraagt een fatsoenlijke instap van minimaal 2 % 

- Er is ook geen enkel toekomstplan uitgetekend. De instap is een magere 1 % en het 
bestuur doet geen enkel engagement om op korte termijn tot een hoger percentage te 
komen. Het contractueel personeel heeft geen enkel perspectief op een snelle uitbouw 
van een degelijke tweede pensioenpijler. ACV Openbare Diensten vreest dat het 
bestuur gedurende vele jaren slechts 1 % zal bijpassen waardoor het personeel nooit 
een degelijk tweede pensioenpijler zal uitbouwen.  

- Het bestuur kent geen terugwerkende kracht toe waardoor de huidige al wat oudere 
contractuelen op het moment van hun pensionering bijna niets gaan krijgen. Hun 
pensioen ligt op zich al laag en dan doet het bestuur geen inspanning om daar iets aan 
te doen. ACV Openbare Diensten vraagt een ernstige bijpassing voor de voorbije 10 
jaar.  

- VSOA-LRB sluit zich aan bij de opmerkingen van ACOD-LRB en ACV Openbare 
Diensten.  

Op 27/4/2010 adviseerde de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van 
Herentals gunstig.  
Juridische grond 
- Het gemeentedecreet van 15/7/2005, in het bijzonder artikelen 42 en 43. 
- Wet van 28/4/2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die 

pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid.  
- Sectoraal akkoord 2008-2013 voor het personeel van lokale en provinciale besturen, afge-

sloten in het Vlaams onderhandelingscomité C1 van 19/11/2008. 
- Kaderreglement twee pensioenpijler contractanten, dat onderhandeld werd in het Vlaams 

onderhandelingscomité C1, van 9/12/2009. 
Financiële gevolgen 
In het budget 2010 en in de financiële meerjarenplanning zijn er budgetten opgenomen om 
de tweede pensioenpijler voor contractuele personeelsleden te kunnen betalen. Er werd een 
werkgeversbijdrage van 1 %, op het pensioengevend jaarloon van contractuele werknemers 
opgenomen. Dit is een bedrag van 47.140 euro. 
Op dit bedrag moet een solidariteitsbijdrage van 8,86 % worden betaald. Deze solidariteits-
bijdrage staat niet in het budget 2010 en in de financiële meerjarenplanning. Het gaat over 
een meerkost van 4.240 euro. Hiermee is rekening gehouden in het voorontwerp van 
budgetwijziging 1. 
Argumentatie 
Om deze overheidsopdracht uit te schrijven en te beslissen over de gunning aan een 
verzekeringsinstelling die belast zal worden met de uitvoering van de pensioentoezegging 
voor de contractuele werknemers (tweede pensioenpijler) is het aangewezen de RSZPPO te 
laten optreden als opdrachtencentrale in de zin van artikel twee, punt 4 van de wet van 



15/6/2006. RSZPPO opereert op zeer grote schaal en neemt ook de administratieve verwer-
king voor haar rekening.  
De RSZPPO heeft een bestek bezorgd. Als bijlage bij het bestek van de RSZPPO zit het 
kaderreglement dat opgesteld is in uitvoering van het Vlaams Sectoraal akkoord 2008 - 2013 
dat afgesloten is in het Vlaamse onderhandelingscomité C1 op 19/11/2008 om het aanvul-
lend pensioenstelsel voor contractuelen in lokale besturen in te voeren. 
Dit pensioenreglement bevat de rechten en plichten van het lokale bestuur, de pensioen-
instelling, de aangeslotenen en hun rechthebbenden en de voorwaarden waaronder deze 
rechten kunnen uitgeoefend worden. Het pensioenreglement concretiseert dus de principe-
beslissing van de gemeenteraad van 3/2/2010 om een aanvullend pensioenstelsel in te 
voeren voor de contractuele werknemers  
- met ingang vanaf 1 januari 2010; 
- met een pensioentoelage van 1 % van het pensioengevend jaarloon 
- zonder inhaaltoelage (inkoop van voorgaande jaren). 
De OCMW-raad moet adviseren over dit pensioenreglement en de stad moet met de 
representatieve vakorganisaties onderhandelen over de ingangsdatum, de bijdragevoet en 
de eventuele inhaaltoelage voor de al geheel of gedeeltelijk gepresteerde diensttijd. 
BESLUIT 
Artikel 1 
De gemeenteraad voert een aanvullend pensioenstelsel in voor zijn contractuele personeels-
leden vanaf 1 januari 2010. 
Artikel 2 
De gemeenteraad gaat akkoord met het kaderreglement tweede pensioenpijler contractanten 
van 9 december 2009, dat als bijlage wordt toegevoegd. 
Artikel 3 
De gemeenteraad is de inrichter van het pensioenstelsel voor zijn contractuele personeels-
leden. 
Artikel 4 
De pensioentoelage bedraagt 1 % van het pensioengevend jaarloon.  
Artikel 5 
De gemeenteraad stelt het pensioenreglement, met name dit gemeenteraadsbesluit en het 
kaderreglement tweede pensioenpijler contractanten (bijlage), ter beschikking van zijn 
contractuele personeelsleden. 
Artikel 6 
De gemeenteraad keurt het voorliggende bestek, opgemaakt door de RSZPPO in haar 
hoedanigheid van opdrachtencentrale, goed en belast het college met de verdere uitvoering. 
 
Onthouden zich bij de stemming: Paulis, Schaut en Vanhencxthoven. 
 
 

023 Verkiezingen: goedkeuring reglement op het aanplakken van verkiezingsdrukwerk en 
andere verkiezingsreclame 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
De verkiezing van de federale wetgevende kamers vindt plaats op 13/6/2010. 
Bij de voorbereiding van verkiezingen maken de politieke partijen propaganda. 
Juridische grond 
- Het algemeen kieswetboek. 
- Het decreet van 10/2/2006 tot wijziging van de Gemeentekieswet, de Provinciekieswet, de 

wet op het geautomatiseerd stemmen en het decreet in verband met de controle op de 
verkiezingsuitgaven. 

- Het decreet van 10/2/2006 houdende wijziging van de gemeentekieswet, gecoördineerd 
op 4/8/1932, de wet van 19/10/1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen en het 
decreet van 18/5/1994 houdende regeling van het taalgebruik bij de verkiezingen. 

- Het gemeentedecreet. 
Argumentatie 
Bijkomende maatregelen zijn in die periode noodzakelijk om de netheid van de straten, de 



veiligheid van het verkeer of de openbare rust te garanderen 
Daarvoor stelt de stad in de periode van 12/5/2010 tot en met 13/6/2010 op een aantal 
plaatsen gratis aanplakborden voor verkiezingsdrukwerk ter beschikking van de politieke 
partijen die lijsten en kandidaten voordragen. 
BESLUIT 
De gemeenteraad keurt volgend reglement goed: 
Artikel 1. 
De stad plaatst gratis aanplakborden op de volgende plaatsen: 
Herentals-centrum : 
- Grote Markt: aan huisnummer 41 
- Musketstraat 100 (buurthuis) 
- stedelijke werkplaatsen Hemeldonk 
- Kerkstraat (parkeerterrein) 
- Nederrij (Onze-Lieve-Vrouwekerk) 
- Kapucijnenstraat (kerk) 
- Olmenlaan (tegenover kerk Sint-Jan de Doper) 
- Augustijnenlaan - middenschool 
- Augustijnenlaan - stedelijk administratief centrum 
- toegang Vorselaarsebaan tegenover taverne De Repertoire 
deelgemeente Noorderwijk : 
- op de parking aan de Morkhovenseweg (oud station) 
- aan de ingang van het parkeerterrein aan de Sint-Bavokerk 
deelgemeente Morkhoven : 
- Dorpsplein 
- parochiecentrum Goorstraat 
De borden zijn verdeeld in stroken, die elk bestemd zijn voor een van de politieke partijen. 
Het nationale kiesnummer van de kandidaat-politieke partijen is in logische en numerieke 
volgorde aangebracht. Het is de partijen verboden te plakken op een strook die door middel 
van nummering aan een andere partij is toegewezen. 
Het is verboden op deze borden andere berichten dan politieke propaganda aan te brengen. 
Elke deelnemende politieke partij krijgt op elke locatie een zelfde oppervlakte van 1,48 m² 
(1,22 m x 1,22 m) ter beschikking voor aanplakking. 
Artikel 2. 
Het is verboden om verkiezingsdrukwerk en andere propaganda aan te brengen : 
- op de openbare weg; 
- op gebouwen, zaken of voorwerpen van openbaar nut of een monument; 
- op privé-aanplakborden, gebouwen of afsluitingen, zonder de toestemming van de 

eigenaar; 
- op bomen of palen of andere opstaande voorwerpen naast de weg, zoals bepaald in het 

besluit van 29 december 1945, dat het aanbrengen van opschriften op de openbare weg 
regelt. 

Op het uitdelen geldt geen beperking. 
Artikel 3. 
Het stadsbestuur verwijdert de onwettige aanplakbrieven en geschilderde teksten. De kosten 
van het verwijderen zijn voor rekening van de overtreder. Er wordt een gerechtelijke vervol-
ging tegen de inbreuk ingesteld. 
Artikel 4. 
Voor propaganda via radiowagens dient de voorzitter van de partij vooraf een schriftelijke 
aanvraag in bij het stadsbestuur, technische dienst, Augustijnenlaan 30 - 2200 Herentals. 
Van 5 mei 2010 tot en met 13 juni 2010 is een toestemming onder geen voorwaarde 
mogelijk. 
Artikel 5. 
Het is verboden : 
- propagandamateriaal op de openbare weg te werpen of achter te laten; 
- propaganda te maken in een straal van 100 meter rond de stembureaus op de dag van de 

verkiezingen; 
- propaganda te maken door middel van een autokaravaan; 



- strooibiljetten, pamfletten of kaartjes te steken achter de ruitenwissers van auto’s; 
- propaganda te maken door middel van gadgets, zoals ballons, balpennen, speelkaarten, 

kalenders, agenda’s, plastic zakken, natuurproducten, enz. … (de hiervoor gegeven 
opsomming van gadgets is geenszins limitatief); 

- aan te plakken op de bestendige stedelijke aanplakborden en op de informatiepanelen en 
-zuilen. 

Artikel 6. 
Deze reglementering geldt onverminderd t.o.v. elke reglementering uitgevaardigd door een 
hogere overheid, die meer dringende regelen zou voorzien. 
 
Artikel 7. 
De inbreuken op de beschikkingen van deze verordening zullen bestraft worden met 
politiestraffen, voor zover er voor deze wetten, algemene of provinciale verordeningen die op 
dit stuk zouden bestaan, geen andere straffen worden voorzien. 
 
Onthoudt zich bij de stemming: Paulis. 
 
 

024 Weigering bouwaanvraag Stadspark 
Raadslid Guy Paulis licht zijn agendapunt toe. 
De situatie van het Stadspark werd al meermaals op de gemeenteraad aangekaart. Op 9 
maart 2010 werd een bouwaanvraag ingediend voor werken aan het Stadspark aan de hoek 
Nieuwstraat/Vaartstraat. Onderwerp van de bouwaanvraag was 'het heraanleggen van een 
parking, het verleggen van de toegangsweg naar het park en voor het gedeeltelijk afbreken 
van een gietijzeren hekwerk en poort rondom de bestaande parking'. De gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar weigerde de gevraagde stedenbouwkundige vergunning 
echter reeds op 19 maart 2010. 
Hoe evalueert het schepencollege deze weigering? Welke stappen werden er na het 
ontvangen van de weigering gezet? Waarom werd het weigeringsbesluit niet uitgehangen op 
de locatie waarop de aanvraag betrekking had, namelijk op de hoek van de Nieuwstraat / 
Vaartstraat? 
 
Schepen Mien Van Olmen antwoordt. 
Deze weigering heeft ons inderdaad verbaasd. Met de normale gang van zaken dient de 
stad een bouwaanvraag in bij stedenbouw Antwerpen. Stedenbouw Antwerpen vraagt dan 
advies bij de stad. Dat is nu niet gebeurd. Men heeft direct geweigerd en gezegd dat de 
parking niet conform het BPA is. We hebben daar op 29 maart kennis van genomen. Op 1 
april hebben we samen gezeten met Stedenbouw Antwerpen om het dossier te bespreken. 
Reden voor de weigering was dat de stad een parking voorziet op een plaats die in het BPA 
staat als een zone voor gebouwen. Zij hadden een probleem met een blinde gevel die op die 
manier zou bestendigd worden. De visie van ons bestuur is echter om het stadspark zo dicht 
mogelijk in de straat te brengen. Daarom willen we die hoek niet volbouwen. We zijn over-
eengekomen dat we de aanvraag opnieuw zullen indienen en we gaan onze vraag op die 
manier motiveren. We gaan een voorstel doen voor de afwerking van de blinde gevel. Het 
college heeft de diensten gevraagd om een ontwerp uit te werken, mogelijk in de lijn van de 
blinde muur aan de bibliotheek met een soort afbeelding of verwijzing naar vroeger zodat de 
blinde gevel verfraaid wordt. 
We zullen het dossier dus aanpassen en opnieuw indienen. Voor een parkeerplaats kan 
Stedenbouw Antwerpen afwijking toestaan op het BPA, in principe is het dus vergunbaar.  
 
Raadslid Paulis vraagt waarom het weigeringsbesluit niet is uitgehangen? 
Schepen Van Olmen antwoordt dat er opdracht gegeven is om de weigering uit te hangen. 
Het decreet voorziet dat dit moet gebeuren op een zichtbare plaats op het perceel. De 
technische dienst heeft geoordeeld om het document langs de Belgiëlaan op te hangen 
omdat het daar het meest zichtbaar is. Dat is ook conform het decreet.  
 
Raadslid Paulis vindt dit zeer misleidend voor de burger. 



Burgemeester Jan Peeters zegt dat het document uithangt op hetzelfde kadastrale 
bouwperceel en op een perfect wettelijke plaats waar bovendien veel meer mensen langs 
komen dan in de Nieuwstraat.  
 
Raadslid Paulis merkt op dat de stad dus doorgaat met het hekwerk aan te tasten. In 
Turnhout is men daar op teruggekomen. Dit hekwerk is minstens even historisch waardevol. 
Daarenboven, als men van een BPA kan afwijken door een spandoek op te hangen, is dat 
iets om te onthouden voor de burger. Architecten zullen daar heel creatief mee kunnen 
omgaan als ze willen afwijken van een BPA.  
Schepen Van Olmen zegt dat het niet om een spandoek gaat met enkele tekeningen op. Het 
college wil kwalitatief werk.  
Burgemeester Peeters zegt dat raadslid Paulis indertijd zelf ‘het spandoek met tekeningen 
op’ van de bibliotheek goedgekeurd heeft.  
 
Raadslid Paulis zegt dat de vesten daar al verdwenen waren. Hier staat het hekwerk nog. Hij 
stelt voor om er een foto van te maken en het op een spandoek te zetten. 
Burgemeester Peeters zegt dat Stedenbouw Antwerpen geen enkele opmerking gemaakt 
heeft over het hekwerk. Het hek verdwijnt trouwens niet. Er wordt alleen een stuk wegge-
nomen om de ingang open te maken op de hoek Nieuwstraat - Vaartstraat.  
 
Raadslid Paulis zegt dat er in het archief nog wel een foto is van het kasteel Van Hilst. 
Burgemeester Peeters zegt dat dat overwogen wordt want het kasteel is inderdaad ook al 
vele jaren weg.  
 
 

025 Problematiek van toezicht op het gebruik van het Dorpshuis in Noorderwijk 
Raadslid Guy Paulis licht zijn agendapunt toe. 
Het Dorpshuis van Noorderwijk is sinds een half jaar in gebruik. Er is echter een problema-
tiek van toezicht op het gebruik van het gebouw. Het Dorpshuis wordt beperkt gebruikt door 
stadsdiensten en door verenigingen en organisaties. Goede controle op het gebruik van het 
gebouw is naar verluidt ver zoek. Gebruikers zouden niet van elkaar weten wie in het 
gebouw aanwezig is en weten dan bijgevolg ook niet wie het gebouw moet/zal afsluiten. 
Bovendien zouden er ongeveer veertig toegangsbadges in omloop zijn, die dan ook nog 
gretig doorgegeven zouden worden. 
Los van het duidelijk mank lopende beheer van het Dorpshuis, signaleren gebruikers een 
aantal technische problemen en zaken die eenvoudig verbeterd zouden kunnen worden. 
Waarom nam het schepencollege de maanden voorafgaand aan de opening van het Dorps-
huis niet pro-actief maatregelen om deze problematiek van toezicht op het gebruik te voorko-
men? Garandeert het schepencollege dat het gebouw de afgelopen maanden steeds en op 
elk moment correct afgesloten geweest is? Hoe en wanneer zal men nu de huidige situatie 
aanpakken? 
Zijn er recent nog vaststellingen van technische problemen gebeurd, en wordt hieraan 
weldra (binnen garantie?) verholpen? Zijn er nog andere aanpassingen aan de infrastructuur 
gepland? 
 
Schepen Ingrid Ryken antwoordt. 
Wij hebben gekozen voor het gebruik van badges om het toezicht te verhogen. Een badge is 
persoonlijk en we kunnen op die manier registreren wie wanneer binnen of buiten is gegaan. 
De eigenaars van de badge hebben een verantwoordelijkheid dus als ze die badge door-
geven, geven ze die verantwoordelijkheid door. Er is een inventaris van de badges. Er is één 
badge voorzien per gebruiker. Maar organisaties zoals het Rode Kruis of de stedelijke 
academie hebben verschillende medewerkers binnen die organisatie en die hebben 
natuurlijk een eigen badge omdat ze niet allemaal op dezelfde uren en dagen werken. De 
academie heeft zo bijvoorbeeld elf badges voor zijn leerkrachten en het Rode Kruis heeft er 
zeven. Onze eigen diensten hebben ook een aantal badges en als we die allemaal optellen, 
komen we aan veertig stuks. Andere organisaties zoals de Gemeenschapsraad hebben 
gewoon één badge.  



Er zijn de nodige afspraken gemaakt zoals dat gebeurt bij elke verhuur of gebruik van een 
lokaal. Die afspraken gaan onder meer over lichten doven en over het aan- en uitschakelen 
van het alarm. Het alarm is inderdaad één maal foutief af gegaan maar dat was omdat de 
vergadering van een van de gebruikers was uitgelopen. De gebruikers die normaal als 
laatste het gebouw verlaten, wisten dat niet en hebben het alarm opgezet. Het alarm is toen 
afgegaan en iedereen is naar buiten gegaan. Dat gaan we in de toekomst vermijden door 
een aanwezigheidsbord te hangen. Degene die het huis verlaat, kan zien wie er nog aanwe-
zig is. Momenteel treedt de Gemeenschapsraad van Noorderwijk op als conciërge. De 
Gemeenschapsraad houdt toezicht op de reservaties en kijkt toe of de lichten gedoofd zijn. 
Met de gebruikers zelf zijn de nodige afspraken gemaakt om het gebouw deftig achter te 
laten.  
De technische mankementen zijn intussen zo goed als opgelost. De vloer van de zolder is 
hersteld en is nu in orde. Ook de problemen met de verwarming zijn verholpen. Er is wel nog 
een elektrisch probleem in de computerklas als alle computers opstaan en alle lichten 
branden maar dat wordt nog nagekeken. Verder zijn alle problemen opgelost. 
 
Raadslid Paulis zegt dat het er blijkbaar rooskleuriger uitziet dan hij gehoord had. Hij vraagt 
of schepen Ryken kan garanderen of het gebouw altijd goed afgesloten geweest is. 
Schepen Ryken zegt dat er een uitprint kan gemaakt worden van het gebruik van de badges. 
Er wordt telkens geregistreerd wie er binnen komt en wie er buiten gaat. 
 
Raadslid Paulis vraagt of die uitprint gemaakt is. 
Schepen Ryken zegt dat er niets abnormaals vastgesteld is.  
 
 

026 Verkeersproblematiek Begijnhof 
Raadslid Guy Paulis licht zijn agendapunt toe. 
Er is reeds lang sprake van een verkeersproblematiek op het Begijnhof. Bij herhaling waren 
er allerlei discussies en onduidelijkheden, vooral in verband met het parkeren. De politie 
kwam vooral ruim een jaar geleden regelmatig ter plaatse en er werden boetes uitgeschre-
ven. Naar aanleiding van deze situaties verklaarde het schepencollege initiatief te zullen 
nemen om een nieuw verkeersreglement uit te werken voor het Begijnhof. 
Welk overleg, met wie en wanneer werd er omtrent dat nieuwe verkeersreglement gehou-
den? Wat was het resultaat van dat overleg? Wanneer wordt dat nieuwe verkeersreglement 
op het terrein ingevoerd? Nam of overweegt het schepencollege initiatieven om bijkomende 
parkeerfaciliteit te voorzien in de onmiddellijke omgeving van het Begijnhof en zo ja, welke? 
 
Schepen Jos Schellens antwoordt. 
We hebben afspraken gemaakt met het OCMW omdat er op het begijnhof veel aan wild-
parkeren werd gedaan. Op het begijnhof waren er geen reglementen en werd alles oog-
luikend toegestaan tijdens erediensten en dergelijke. Op 25 februari 2010 hebben wij vier 
parkeerplaatsen voorzien voor erediensten. Daarnaast gaan wij op het begijnhof een 
parkeerverbod invoeren omdat het op een begijnhof niet aangewezen is om zo maar te 
parkeren. Dat is goedgekeurd op het college van 13 april 2010. De borden zijn intussen 
besteld en zodra die zijn geplaatst, gaat het geheel in werking. Het OCMW gaat een 
parkeerterrein realiseren voor de buurtbewoners. Alle afspraken zijn dus gemaakt en de 
reglementering is ook opgemaakt.  
 
Raadslid Paulis vraagt welk overleg er geweest is met wie en wanneer?  
Schepen Schellens antwoordt dat er overleg geweest is met het bestuur van het OCMW.  
 
Raadslid Paulis vraagt of er dan geen overleg geweest is met een Centrumraad, de 
gebruikers van het Convent of met de bewoners van de huizen die in erfpacht gegeven zijn? 
Schepen Schellens antwoordt. We hebben de situatie besproken op de mobiliteitscel en daar 
is ook het advies van de politie gegeven. Het gaat om gronden van het OCMW en het 
OCMW heeft binnen zijn bestuur het nodige gedaan. Ik ga er vanuit dat zij die mensen ook 
gecontacteerd hebben. Ik ben daar niet bij dus ik kan daar niet veel over zeggen. Het enige 



probleem dat er is, is de plaats waar zij hun parking moeten voorzien voor de bewoners. Dat 
moet nog in orde gebracht worden. Dat heeft vooral te maken met reglementering en de 
manier waarop het gebeurt. De mensen van het Convent hebben parking achter ’t Convent.  
 
Burgemeester Jan Peeters vult aan. 
Het OCMW heeft overleg met Monumenten en Landschappen om een locatie te vinden voor 
een parking, specifiek voor de erfpachtbewoners. In de erfpachtovereenkomsten staat dat er 
op termijn parking wordt voorzien. Maar dat is een vraag die u zelf moet stellen aan het 
OCMW want zij zijn daar bevoegd voor. Wij hebben alleen overlegd met het OCMW over de 
invoering van een verkeersreglement. Er bestond voordien een absoluut parkeerverbod. Met 
dit reglement is dat iets versoepeld voor de zone vlak aan de kerk voor de erediensten. 
 
 

027 Plan van aanleg slecht wegdek 
Raadslid Guy Paulis licht zijn agendapunt toe. 
Het wegdek van vele Herentalse straten is momenteel in erbarmelijke staat. Er is de geken-
de kasseiproblematiek in de centrumstraten. Maar ook een heel aantal andere straten 
kennen vandaag een fel aangetast wegdek: putten en gaten in asfalt, scheuren, verzakkin-
gen enz. 
Is er sinds de vorige gemeenteraadszitting nog evolutie of nieuws in verband met de 
afschilferende en loskomende kasseien in de centrumstraten? 
Bestaat er een duidelijk plan van aanpak (welk soort werken er exact dienen te gebeuren, 
een gedetailleerd budget en een strikte timing) om nog dit jaar het aangetaste wegdek van 
die andere straten te herstellen of te vernieuwen? Zo ja, graag meer uitgebreide info en 
toelichting over dit plan. 
 
Schepen Jos Schellens antwoordt.  
Het plan van aanpak voor de kasseien is tijdens vorige vergadering al uitgebreid toegelicht 
dus dat ga ik niet helemaal herhalen. De twee bureaus, het WTCB en het OCW, hebben 
stalen genomen en zijn nu bezig met hun onderzoek. We wachten op hun uitspraken. Onze 
diensten proberen zoveel mogelijk de losse stukken van de kapotte stenen op te ruimen om 
de overlast zoveel mogelijk te beperken. We wachten dus op de resultaten van het onder-
zoek en kijken dan verder wat we moeten doen.  
Wat de asfaltwegen betreft, we hebben net een dossier goedgekeurd waarbij we 150.000 
euro extra voorzien om het wegdek te verbeteren. We hebben na de winter eerst de putten 
opgevuld maar nu staan Kapucijnenstraat, St.-Magdalenastraat en Collegestraat op het 
programma voor een nieuwe asfaltlaag. De plannen om deze straten volledig opnieuw aan te 
leggen zijn voorlopig opgeborgen omdat er geen geld voor is. Maar we kunnen die straten er 
zo niet laten bijliggen en we pakken de straten die er het slechtst aan toe zijn, het eerste 
aan. Dit systeem wordt trouwens al jaren zo toegepast. We doen ons best om iedereen 
opnieuw een propere straat te geven. 
 
Burgemeester Jan Peeters vult aan. 
We gaan het budget voor het wegenonderhoud optrekken van 200.000 euro naar 350.000 
euro. De straten die de diensten opgelijst hebben die aan een volledig nieuwe asfaltlaag toe 
zijn, zitten allemaal in het dossier dat we daarstraks hebben goedgekeurd met uitzondering 
van Brigandstraat en Montezumalaan. Door het optrekken van het budget, kunnen we alle 
straten die een vernieuwing van het wegdek nodig hebben, aanpakken: St.-Jansstraat, 
Kapucijnenstraat, St.-Magdalenastraat, Collegestraat, Vaartstraat, Nonnenstraat, Boeren-
krijglaan en Wuytsbergen, tweede deel Stationsstraat, deel van Dompel, Hoge Weg, 
Venheide en ook de parking van de brandweerkazerne. Ik geloof niet dat er andere asfalt-
straten in zodanig slechte staat zijn, dat zij een nieuwe asfaltlaag nodig hebben. Er zullen 
hier en daar nog wel putten zijn maar die worden door onze diensten zelf hersteld en die zijn 
niet mee opgenomen in deze lijst. Een voorbeeld is de weg aan het kruispunt Mc Donalds, 
daar moet nog een stukje aangewerkt worden. De grote probleemzones waar de weg in zijn 
totaliteit moet aangelegd worden, zijn opgenomen in deze lijst. De St.-Magdalenastraat heeft 
zeven jaar geleden een nieuwe slemlaag gekregen maar geen nieuwe asfaltlaag. Daar en in 



de Kapucijnenstraat moeten we het wegdek afschrapen en dan een nieuw wegdek aanleg-
gen. In de structureel vernieuwde straten zijn er geen problemen. 
Wat de kasseien betreft - en dat is vorige keer ook al gezegd - de aannemer komt deze week 
om de herstellingen te doen zoals dat het afgelopen jaar gebeurd is. We hebben een maand 
moeten aandringen om deze herstellingen uit te voeren. We hadden begin maart al een lijst 
doorgegegeven en hebben einde april nog een aanvullende lijst overgemaakt. Ik veronder-
stel dat die herstellingen nu wat langer zullen duren want dit keer zijn er meer stenen kapot 
dan bij de vorige herstellingen. We moeten ervoor zorgen dat die herstellingen blijven 
doorgaan via de aannemer of via een alternatief tot we een wetenschappelijk gefundeerde 
oplossing hebben. Die moet aanduiden waar verantwoordelijkheden en fouten liggen naar 
materiaal of naar legmethoden toe en die moet ons leren hoe we het probleem duurzaam en 
structureel kunnen oplossen. Tegelijk moeten die resultaten ons juridisch indekken om niet 
de Herentalse belastingbetaler maar de aansprakelijke van eventuele fouten te laten 
opdraaien voor de kosten. Het WTCB en het OCW doen de expertise voor ons. Zij verwach-
ten dat ze tien weken nodig hebben om alle testen te doen. Dat wil zeggen dat we hun 
rapport tegen het bouwverlof kunnen verwachten. Als je vorstproeven en slijtageproeven wil 
doen op wegmateriaal, moet het labo die gedurende die tijd aan de proeven onderwerpen. 
We hopen hun expertiserapport en hun aanbevelingen voor een herstel op een duurzame 
manier dus tegen de zomervakantie te krijgen. 
 
Raadslid Paulis vraagt of er ook stalen genomen zijn aan de Zandpoort zodat ze kunnen 
onderzoeken waarom ze daar niet kapot zijn want dat is blijkbaar de enige hoek waar de 
stenen of de manier van aanleg alles doorstaat.  
Burgemeester Peeters zegt dat dat ook gevraagd is aan het studiebureau. Infrabo heeft een 
ganse vragenlijst opgesteld en dat is een van de vragen. Er is gevraagd om te onderzoeken 
of het steenmateriaal op die plaatsen ook niet gedegradeerd is. Dat is misschien nog niet 
zichtbaar omdat het daar in een ander legprocedé gelegd is. Maar naar de degradatie van 
het steenmateriaal kijkt men ook wel. Er is ook nog een partij ongebruikte stenen van 2005-
2006-2007 die wij in het magazijn van de stad bewaren en die zouden dienen als reserve. 
Ook daar heeft men stalen genomen. We wachten nu de resultaten van de proeven af. 
 
Raadslid Paulis vraagt of er claims zijn voor mogelijke schade? 
Burgemeester Peeters zegt dat er zes verzekeringsdossiers zijn over die problematiek, 
waarvan vijf van de laatste twee maanden. Dat zijn er zes te veel en we moeten het veilig-
heidsprobleem niet minimaliseren. Daarom hebben we aangedrongen bij de aannemer om 
de herstellingen zo vlug mogelijk uit te voeren. En daarom hebben we onze diensten de 
laatste 14 dagen ook iedere dag op pad gestuurd zodat ze de brokstukken konden verwijde-
ren. 
 
 

028 Lokaal fiscaal pact 
Raadsleden Walter Vanhencxthoven en Christine Schaut hebben een agendapunt ingediend 
in verband met het lokaal fiscaal pact. Raadslid Vanhencxthoven licht het agendapunt toe. 
Het lokaal fiscaal pact van Dirk Van Mechelen in 2008 was een groot succes. Zo ongeveer 
alle Vlaamse gemeenten kozen ervoor om in 2009 de belastingen niet te verhogen in ruil 
voor een bijdrage van de Vlaamse overheid van zo’n 100 euro per inwoner. Ook Herentals 
sloot dit lokaal fiscaal pact en kon zo rekenen op ongeveer 2,6 miljoen euro die kon worden 
gebruikt voor schuldafbouw. 
Door de financiële overheidssteun aan KBC zal er waarschijnlijk in de tweede helft van de 
legislatuur door KBC 1,75 miljard euro extra worden terugbetaald. 
Met Open VLD stellen we voor dat de helft van dit bedrag, 875 miljoen euro dus, zou worden 
gebruikt voor een nieuw lokaal fiscaal pact. 
Dit nieuw lokaal fiscaal pact heeft als voordeel dat de Vlaamse burgers opnieuw gerust 
kunnen zijn dat de gemeentebelastingen niet zullen worden verhoogd terwijl de gemeente 
opnieuw een budget krijgt om aan schuldafbouw te doen. Een win-win situatie dus. 
De beslissing om tot een nieuw lokaal fiscaal pact over te gaan, ligt bij de Vlaamse overheid. 
In het Vlaams parlement stelde de fractieleider van CD&V, Ludwig Caluwé, al voor om de 



helft van de te ontvangen KBC-gelden te gebruiken voor nieuwe initiatieven. 
Om aan de Vlaamse overheid duidelijk te maken dat de gemeenten wel vragende partij zijn 
voor een nieuw lokaal fiscaal pact vragen wij aan de gemeenteraad om volgende resolutie 
goed te keuren en toe te zenden aan de Vlaamse overheid. 
In de resolutie wordt er gevraagd dat indien de gelden van KBC zullen worden ontvangen, de 
helft hiervan zou worden gebruikt voor een nieuw lokaal fiscaal pact: 
“  De gemeente Herentals, 

Gelet op de beslissing van de Vlaamse Regering van 1 februari 2008 waarin de krijtlijnen 
van een fiscaal lokaal pact met de gemeenten werden vastgelegd; 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing waarbij de gemeente Herentals zich akkoord 
verklaarde met het lokaal pact van 2008. 
Gelet op de succesvolle uitvoering van het lokaal pact van 2008, waarbij de vaststelling 
van de over te nemen schulden gebeurde in overleg tussen de gemeente en/of het 
OCMW van die gemeente,en het departement Financiën en Begroting van het ministerie 
van de Vlaamse Gemeenschap, op voorstel van de gemeente. 
Gelet op het feit dat de Vlaamse regering tijdens de bankencrisis besliste om met 3,5 
miljard euro bankverzekeraar KBC te redden, waarbij in ruil werd afgesproken dat KBC 
een meerwaarde van 50 % op die leningen zal betalen. Gelet op de verwachting dat 
daardoor het bedrag van 1,75 miljard euro in de tweede helft van deze legislatuur op de 
rekening van de Vlaamse regering wordt gestort. 
Gelet op het feit dat de argumenten voor het eerste lokaal pact ook vandaag nog gelden, 
met name de druk op de financiën van de gemeenten, de reeds hoge belastingsdruk voor 
de burgers, de evolutie van de rijksschuld en de noodzaak tot samenwerking tussen de 
overheden op alle niveaus. 
Gelet op het feit dat een nieuw lokaal fiscaal pact zou zorgen voor een verdere afbouw 
van de lokale schuld, terwijl de lokale besturen meer ademruimte zouden krijgen voor 
nieuw beleid. Alle Vlamingen er zo van verzekerd zijn dat hun lokale belastingen niet 
zullen stijgen gedurende twee jaar. 
Verzoekt de Vlaamse regering: 
1. Het initiatief te nemen voor een nieuw lokaal pact tussen de gemeenten en de Vlaamse 

regering, waarbij de Vlaamse regering de helft van de middelen die zij van KBC zullen 
ontvangen (zijnde 875 miljoen euro) zou aanwenden voor schuldovername van de 
lokale besturen, a rato van het aantal inwoners, in ruil voor de afspraak dat steden en 
gemeenten hun gemeentelijke belastingen in 2011 en 2012 niet verhogen, en erop 
toezien dat de gezamenlijke schuld van de gemeenten in 2010 op macroniveau niet 
zal aangroeien. 

2. Hiertoe op korte termijn het overleg op te starten tussen de Vlaamse regering en de 
Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. 

Dit verzoek wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.” 
 
Burgemeester Jan Peeters antwoordt. 
Dit is een boeiend debat dat vooral in het Vlaams parlement moet gevoerd worden. We zijn 
hier aan het spreken over het budget van de Vlaamse overheid en wanneer men daar over 
spreekt in het Vlaams parlement, is men aan het debatteren over geld dat men nog niet heeft 
en dat nog niet in het vooruitzicht geschoven is door KBC. Dit is dus een zaak voor de 
Vlaamse parlementsleden en de verschillende politieke fracties kunnen hun mening 
ventileren naar hun Vlaamse afvaardiging.  
Misschien zijn er zelfs interessanter mogelijkheden voor de herfinanciering. VVSG vraagt 
bijvoorbeeld een blijvende indexering in de verhoging van het gemeentefonds en de 
financiering van de lokale besturen. Dat lijkt ons een efficiënter manier om te gaan naar 
bijkomende financiële ruimte voor de lokale besturen.  
 
Stemming van de resolutie: 
Stemmen tegen: Peeters, Ryken, Verheyden, Van Olmen, Hendrickx, Bertels, Schellens, 
Leirs, De Cat, Verlinden, Moriau, Beirinckx, Van den Broeck, Bellens, Van Dyck, Bergen, 
Vervloesem en Van Dingenen. 
Onthouden zich bij de stemming: Paulis, Rombouts en Van den Eynden. 



De resolutie is aldus verworpen. 
 
 

029 Panden Markgravenstraat 87 en 89 
Raadsleden Walter Vanhencxthoven en Christine Schaut hebben een agendapunt 
ingediend. Raadslid Vanhencxthoven licht het agendapunt toe. 
Door de penibele financiële situatie van de stad diende zij de bouw van de kunstencampus in 
de Markgravenstraat uit te stellen, minstens tot 2013, waarschijnlijk zelfs langer. Nochtans 
heeft de stad met het oog op het realiseren van de kunstencampus al 2 panden aangekocht, 
met name deze op Markgravenstraat 87 en 89. Door het uitstellen van het project hebben 
deze 2 panden op dit ogenblik geen nut.  
Met Open VLD Herentals willen we deze bestuursploeg suggereren om minstens een tijde-
lijke bestemming aan deze woningen te geven. 
Mogelijk kan in samenspraak met het OCMW een gepaste oplossing worden gevonden om 
deze gebouwen nuttig te gebruiken totdat zij dienst kunnen doen voor de kunstencampus. 
 
Burgemeester Jan Peeters antwoordt. 
De stad heeft die panden inderdaad aangekocht, niet zozeer om daar onmiddellijk een 
bestemming aan te geven die acuut of nijpend was maar wel om een aaneengesloten geheel 
van gronden te verwerven om het project van de kunstencampus te kunnen linken aan de 
parking van de Vossenberg. We hebben er ooit aan gedacht om de panden ter beschikking 
te stellen voor crisishuisvesting van het OCMW. De diensten hebben ze bezocht maar de 
woningen zijn in zo’n slechte staat dat ze niet voldoen aan de woonnormen van de Vlaamse 
Wooncode. We kunnen ze dus niet gebruiken voor huisvesting. Alle nutsleidingen zijn toen 
afgekoppeld omdat ze toch niet konden gebruikt worden. We hebben al een hele tijd geleden 
beslist om die panden af te breken en we hebben daar ook geld voor voorzien in het budget 
van 2010. Er is een technische moeilijkheid omdat er een sloopvergunning met aanstelling 
van een architect voor nodig is. Onze bedoeling is dus om ze af te breken en om er met 
beperkte middelen een tijdelijke buurtparking van te maken in afwachting van de integratie 
van die percelen in het grote project van de kunstencampus.  
 
 

030 Verkiezingskoorts bij de schriftelijke volksbevraging 
Raadsleden Walter Vanhencxthoven en Christine Schaut hebben een agendapunt ingediend 
over de verkiezingskoorts bij de schriftelijke volksbevraging. Raadslid Schaut licht het agen-
dapunt toe. 
U zal het met Open VLD eens zijn dat elke Herentalsenaar het recht heeft op eigen mening 
en op het objectief bepalen van zijn of haar mening over de verdwijnpalen en het mobiliteits-
plan. Daar is niets mis mee en als democraten zeggen wij volmondig ja tegen vrije menings-
uiting.  
Tot onze grote verbazing moesten wij vaststellen dat u persoonlijk schooldirecteurs aan-
schreef om affiches van “Gezellig Herentals” op te hangen in scholen. Hoewel deze geen 
politiek logo vermelden, zijn wij van mening dat de context die de voorbije weken is 
geschapen rond Gezellig Herentals wel degelijk politiek van aard is, ook al omdat door de 
talrijke berichten in de media Gezellig Herentals politiek gerelateerd is. 
Wij als liberalen menen dat scholen a-politiek dienen te blijven. Het Gemeenschapsonderwijs 
onderschrijft dit principe trouwens expliciet. Scholen zijn openbare instellingen, gesubsi-
dieerd door de Vlaamse Overheid. En net daar knelt het schoentje. Het kan niet zijn dat een 
burgemeester vraagt aan schooldirecteurs om affiches met een politiek doel op te hangen. 
Scholen zijn mee betaald door elke belastingbetaler, of die nu voor of tegen de verdwijnpaal 
is. De e-mail naar de pers omtrent de actie van de schooldirecteurs zou vanuit uw mailbox 
vertrokken zijn.  
Ook hebben we vastgesteld dat er verkiezingsborden met affiches van “Gezellig Herentals” 
werden geplaatst op plaatsen van het openbaar domein waar deze bij normale verkiezingen 
worden geplaatst, terwijl dit nooit door de gemeenteraad werd goedgekeurd, zoals dat bij 
normale verkiezingen wel gebeurt in het verkiezingsreglement. 
Daarom graag een woordje uitleg van de burgemeester met volgende vragen: 



- Waarom werd de mail m.b.t. de twijfelachtige actie van de schooldirecteurs vanuit uw 
ambt verstuurd? 

- Wanneer en door wie werd het plaatsen van verkiezingsborden op het openbaar domein 
goedgekeurd? 

 
Burgemeester Jan Peeters antwoordt. 
Ik denk dat u een loopje met de waarheid neemt. Verkiezingsborden voor federale verkiezin-
gen worden inderdaad geplaatst via een verkiezingsreglement. Het gaat dan niet zozeer om 
de plaatsing van de borden maar wel om de nummering en de plaatsverdeling, kortom de 
wettelijke bepalingen die nodig zijn voor het aanbrengen van verkiezingsdrukwerk. De stuur-
groep die de campagne en de schriftelijke bevraging georganiseerd heeft, heeft gevraagd 
aan onze diensten om een aantal lege borden te zetten. Op die lege borden mochten zowel 
voor- als tegenstanders hun affiches ophangen. Dat is ook zo gebeurd. De borden hebben 
eerst een week leeg gestaan. Dan is een partij beginnen te plakken en nu hangen de 
affiches van de twee partijen er, wat ook de bedoeling is. Waarom hebben we die gezet? 
Omdat we niet willen dat de affiches geplakt worden op de Lakenhal of op den Boer. Het 
plaatsen van die borden moet niet op de gemeenteraad komen. Ik geef u een voorbeeld. Wij 
plaatsen elk jaar verkiezingsborden om de campagne van 11.11.11 te ondersteunen, dat 
gebeurt niet met een verkiezingsreglement of een bordenreglement. Ik denk dat dat een 
daad is van democratisch bestuur. Beide partijen kunnen hun affiches plakken op een 
propere en legale manier.  
De groep Gezellig Herentals heeft op haar allereerste persconferentie de steun gekregen 
van de oudercomités van het vrij en katholiek onderwijs en van een aantal directieleden van 
een van die netten. Ik heb in Herentals al heel wat scholen campagne weten voeren voor 
een verkeersveilige schoolomgeving, voor een zone 30 aan de schoolpoorten en voor 
verkeersveilige fietsroutes naar de scholen. Wij krijgen hier vaak brieven van oudercomités 
en van scholen om maatregelen te treffen op het openbaar domein om te maken dat zij in 
een verkeersveilige omgeving kunnen werken. Dat is hun taak, hun plicht en hun volle recht. 
Misschien steekt u dat maar ook zij beschouwen het tegenhouden van doorgaand verkeer 
als een bonus voor de verkeersveiligheid van de scholen in de centrumomgeving. Het is dan 
ook hun volle recht om daar uiterlijk voor uit te komen. We hebben echt geen brieven moeten 
schrijven aan schooldirecties, druk moeten uitoefenen of schooldirecties moeten intimideren 
om hen te overtuigen om zich achter onze campagne te scharen. Dat hebben zij van het 
eerste ogenblik zelf gedaan. Ik denk dat uw verhaal dus een loopje neemt met de waarheid. 
De schooldirecties zijn achteraf wel geïntimideerd door andere politieke partijen en instanties 
om de affiches die ze hadden opgehangen, weer weg te nemen. Dat is pas een aanslag op 
de vrije meningsuiting. Scholen doen regelmatig actie voor de verkeersveiligheid van hun 
leerlingen en dit is daar een van. In hun logica is dit een verder zetten van een campagne 
waar ze zich in het verleden ook al voor ingezet hebben.  
Een derde zaak. U weet zeer goed dat Gezellig Herentals onder andere gesteund wordt door 
drie politieke partijen zoals Mobilithals gesteund wordt door twee politieke partijen. Iedereen 
van ons mag daar kamp in kiezen, dat is een kwestie van vrije meningsuiting. Iedereen mag 
proberen de burgers van die mening te overtuigen. Zo werkt een democratie en een 
campagne.  
 
Raadslid Schaut denkt dat de burgemeester zelf een serieuze loop met de waarheid neemt 
als hij borden plaatst op het openbaar domein en dit aan de ene groep meldt maar niet aan 
de andere groep. Wie neemt er dan een loopje met de democratie? 
Burgemeester Jan Peeters antwoordt dat dat aan geen van beide actiegroepen gemeld is. 
Die borden staan aan de vroegere kieskantoren. Drie dagen nadat de ene groep affiches 
heeft geplakt, heeft de andere groep dat ook gedaan. Nu hangen de affiches broederlijk 
naast elkaar en zo hoort het ook en zo mag het ook.  
 
Raadslid Schaut zegt dat het is omdat hij niet de burgemeester is van iedereen dat hij 
Mobilithals niet op de hoogte heeft gebracht dat die borden geplaatst zijn. Niemand van 
Mobilithals heeft die posters gehangen, dat is gebeurd door mensen die meenden dat u niet 
democratisch bezig was.  



Burgemeester Peeters vraagt of dat de reden is waarom zij posters gehangen hebben op de 
Lakenhal of op den Boer? 
 
Raadslid Schaut wil zich nog rechtstreeks richten tot de voorzitter van Sp.a omdat die altijd 
zegt dat Open VLD het Cordon Sanitaire zou doorbroken hebben. Zij wil voor eens en altijd 
zeggen wat het Cordon inhoudt. Het houdt in dat elke Vlaamse partij in geen geval 
bestuursakkoorden afsluit of politieke afspraken maakt met het Vlaams Belang. Het Cordon 
geldt sowieso voor de lokale als nationale niveaus en verkiezingen. Wij zijn gewoon twee 
partijen die een bepaalde groep, namelijk Mobilithals, hebben gesteund.  
Als ik jullie denkwijze moet volgen: vandaag zijn er verschillende punten gestemd die het 
Vlaams Belang goedgekeurd heeft en jullie ook, dus jullie hebben het Cordon doorbroken.  
Burgemeester Peeters meent dat mevrouw Schaut 25 jaar achter staat in de politiek. Hij 
vindt niet dat de voorzitter van Sp.a zich daarover moet verantwoorden. In partijblaadjes 
heeft iedereen recht op vrije meningsuiting. Raadslid Liedts is alvast zeer tevreden dat u het 
Cordon doorbreekt. Hij wil zeker bevestigen dat het Cordon in Herentals doorbroken is. 
 
Raadslid Liedts bevestigt dat.  
Ik ken die politieke Spielerei maar al te goed. Maar ik heb zelf nog twee opmerkingen. Ik vind 
het inderdaad spijtig dat het plaatsen van de borden inderdaad niet kenbaar gemaakt is aan 
de actiegroep. Intussen is er inderdaad geplakt en hangen de affiches broederlijk naast 
elkaar. Ik stoorde mij toch wel aan het suggestieve van uw antwoorden. Wij hebben niets te 
maken met die affiches op den Boer en op de Lakenhal. Ze hangen daar inderdaad en u 
suggereert dat wij die daar zouden gehangen hebben. Daarnaast komt u nu in het midden 
van een campagne af met een visie dat u opkomt voor veilig verkeer. Wij doen dat ook. Ik 
vind dat u de kans moet geven aan de twee groepen om hun visie toe te lichten en dat is niet 
gepast op deze avond. Laat de mensen in vrijheid stemmen en laat de mensen hun gedacht 
vormen. 
 
Burgemeester Peeters zegt dat hij dat ook doet maar dat hij hier ondervraagd wordt en dat 
hij antwoorden geeft. Hij zegt dat hij raadslid Liedts niet probeert te overtuigen. 
 
 

031 Fuifcheque 
Raadsleden Walter Vanhencxthoven en Christine Schaut hebben een agendapunt over de 
fuifcheque ingediend. Raadslid Schaut licht het agendapunt toe. 
Eind 2009 bracht de Open VLD-fractie reeds een extra punt op de gemeenteraad met 
betrekking tot het gebrek aan fuifmogelijkheden in het stadscentrum. 
Een half jaar na datum stellen Open VLD en Jong VLD Herentals vast dat er te weinig 
initiatieven genomen zijn vanuit het stadsbestuur om te voorzien in degelijke fuifmogelijk-
heden voor de Herentalse jeugd. Dit is spijtig, maar we kunnen dat als oppositiepartij enkel 
vaststellen en we herhalen onze vraag om dit pijnpunt dringend op te lossen.  
Open VLD Herentals stelt daarom voor om te beginnen met een reeks “incentives” en 
stimuleringen om het gebrekkige fuifbeleid in Herentals om te keren. Omdat een belangrijk 
knelpunt in deze de kostprijs van zalen is, stellen wij voor een fuifcheque in te voeren. 
Het betreft een vouchersysteem, waarbij elke erkende jeugdvereniging een maximale bij-
drage in de onkosten mag vragen aan het stadsbestuur en de schepen van jeugd van 250 
euro. 250 euro die kunnen dienen om bijvoorbeeld de zaalhuur te betalen, of de DJ, of te 
voorzien in andere kosten die een fuif met zich meebrengt.  
Mede door een dergelijke subsidiëring zorgen we ervoor dat het voor Herentalse jeugd-
verenigingen makkelijker wordt een ‘fuifke’ te organiseren. De drempel wordt verlaagd en de 
schepen van jeugd ondersteunt zo actief een beter fuifbeleid. 
Open VLD Herentals ging niet over één nacht ijs. Na consultatie van verschillende jeugd-
verenigingen, overleg met de eigen jongerenafdeling (Jong VLD) en het zoeken naar best 
practices (in Sint-Katelijne-Waver bestaat dit systeem ook), komen we daarom met een kant-
en-klaar en integraal project. We werkten reeds een heel fuifchequereglement uit, dat dit 
initiatief wettelijke voeding geeft. U vindt dit reglement bij onze vraag. 
Daarom vragen wij aan de heer Jan Bertels als bevoegde schepen: 



Kan u een dergelijke systeem steunen? In het bestuursakkoord staat immers dat u er alles 
aan zal doen om de Herentalse jeugdverenigingen te ondersteunen. 
Kan u ter informatie een gedetailleerde oplijsting geven van uw genomen initiatieven van de 
laatste 6 maanden om het fuifbeleid in Herentals nieuw leven in te blazen? 

Reglement Fuifcheques 
Artikel 1: Omschrijving 
Binnen de perken van de jaarlijks goedgekeurde kredieten in de gemeentebegroting en 
overeenkomstig de bepalingen van dit reglement, kan het gemeentebestuur fuifcheques 
uitkeren aan één of meerdere jeugdverenigingen voor de huur van een zaal waarin de fuif 
wordt georganiseerd. 
Artikel 2: Voorwaarden 
2.1 vereniging: 
Elke erkende jeugdvereniging of de jeugdraad komt in aanmerking voor fuifsubsidies in de 
vorm van de fuifcheque. Elke erkende jeugdvereniging of gemeentelijke jeugdraad kan 
tweemaal per jaar een fuifcheque aanvragen. 
2.2 fuifzaal 
Er wordt een lijst van erkende fuifzalen door het college van burgemeester en schepenen 
opgemaakt en door de gemeentelijke jeugddienst ter beschikking gesteld aan de jeugd-
verenigingen en de gemeentelijke jeugdraad. De zaaluitbater zal jaarlijks het huurbedrag 
doorgeven aan het stadsbestuur. 
Artikel 3: De aanvraag 
De jeugdvereniging of gemeentelijke jeugdraad die aanspraak wenst te maken op fuif-
cheques moet een volmachtformulier invullen. Om in aanmerking te komen voor subsidie 
moet de aanvraag ingediend worden voor 1 oktober van het werkjaar volgende op het 
werkjaar waarvoor de aanvraag werd gedaan. Het werkjaar van de verenigingen loopt van 
1 september tot 31 augustus. Bij het volmachtformulier dient een kopie van de huur-
overeenkomst met de erkende fuifzaal toegevoegd te worden, waar de fuif heeft plaats-
gevonden. 
Artikel 4: De toelage 
Het bedrag voor het huren van een fuifzaal wordt terugbetaald tot een maximum van 250 
€ per aanvraag. Indien de huurprijs minder is dan 250 euro, dan heeft men maximaal 
recht op een fuifcheque ter waarde van de huurprijs. De door de uitbater gevraagde 
huurprijs mag de normale huurprijs van deze zaal voor fuiven niet overschrijden. De 
uitkering van de fuifcheques gebeurt in december van het jaar van de aanvraag. Indien de 
kredieten niet voldoende zijn om elke aanvraag te voldoen, dan worden de beschikbare 
kredieten naar evenredigheid verdeeld over de aangevraagde initiatieven. 
Artikel 5: Bevoegdheden 
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van dit 
besluit. 
Artikel 7: JWBP 
Dit reglement maakt integraal deel uit van het jeugdwerkbeleidsplan dat door de stad 
Herentals werd opgemaakt in uitvoering van het decreet van 14 februari 2003. De uit-
gaven van het stadsbestuur die gepaard gaan met de uitvoering van dit gemeenteraads-
besluit worden verrekend op de ontvangsten die het gemeentebestuur zal realiseren bij 
toepassing van dit decreet. 
Artikel 8: Sanctie 
Het niet naleven van dit reglement doet het recht op de gemeentelijke toelage verliezen. 
Artikel 9: Inwerkingtreding 
Onderhavige beslissing treedt in werking vanaf het huidige werkjaar. 

 
Schepen Jan Bertels zegt dat hij sec en met de nodige feiten wil antwoorden.  
Wij ondersteunen de Herentalse jeugdverenigingen. Er is net een verantwoordingsnota 
goedgekeurd van het lopende jeugdbeleidsplan op de jeugdraad. Daaruit blijkt wel dat we de 
jeugdverenigingen ondersteunen. Wat specifiek het punt van de fuifcheque betreft, hier 
verschillen we gewoon van methode. Ik wil de jeugdverenigingen niets wijs maken. Ik wil ze 
niet blij maken met een dode mus. In het reglement dat u in Sint-Katelijne-Waver bent gaan 
halen, hetgeen trouwens een oud reglement is, staat dat er een lijst moet zijn van erkende 



fuifzalen. En dat is nu net het probleem. In Herentals centrum is het probleem nu net het 
aanbod aan fuifzalen. Je moet de mensen geen cheque geven voor een aanbod dat er niet 
is, dat haalt niets uit. We hebben een fuifwerkgroep, maar dat heb ik al eerder toegelicht, die 
heel actief is en die een hoofdstuk schrijft over fuifbeleid voor het nieuwe jeugdbeleidsplan. 
Dat is in eerste versie ook unaniem goedgekeurd door de jeugdraad. De verenigingen waar-
naar u verwijst, waren daar waarschijnlijk niet. Wat hebben wij concreet gedaan? Wij blijven 
op zoek naar mogelijkheden in de privésector voor Herentals. Wij hebben alle potentiële 
uitbaters van zalen bevraagd en we gaan daar heel ver in. De laatste keer zijn we zelfs naar 
het magazijn van de Kringwinkel op de Lierseweg geweest om te gaan vragen of daar poten-
tiële mogelijkheden zijn. Spijtig genoeg was dat niet het geval maar ik wil maar aantonen dat 
we blijvend op zoek zijn naar mogelijkheden. Wat hebben we nog gedaan? We hebben het 
Hof meer open gesteld voor fuifmogelijkheden. Ik ga het verhaal van de zes geblokkeerde 
weekends niet opnieuw doen, de scouts maken daar trouwens gretig gebruik van. We 
hebben ook de 10R20, en dat is een kleine fuifzaal maar we kunnen ze nu eenmaal niet 
groter maken dan ze is, gratis ter beschikking gesteld van mensen die een fuif willen 
organiseren. We hebben daar zelfs een nieuwe muziekinstallatie voor gesubsidieerd. Die 
wordt gebruikt voor kleinere fuiven door groepen of door takken van de verschillende jeugd-
verenigingen.  
Ik zal even wat cijfers geven. Vanaf 2009, toen het probleem naar boven kwam, hebben we 
vijf fuiven laten organiseren in het laatste trimester van 2009, in 2010 hebben we nu al 16 
mogelijke data voor fuiven in ’t Hof. We hebben naast de geblokkeerde data al tien fuiven 
geprogrammeerd. Dat mogen er inderdaad meer zijn maar ik kan de zaal niet blokkeren voor 
alleen fuiven. We hebben op 1 mei twee fuiven gehad in Herentals. Volgend weekend zijn er 
opnieuw twee fuiven en op 15 mei is er opnieuw een fuif in Herentals. We gaan niet kijken 
naar de periodes rond 15 juni want dan moeten veel jongeren studeren. Zoals gezegd, is die 
fuifwerkgroep actief, ook de afgelopen zes maanden, en heeft die een aantal punten uit-
geschreven voor het nieuwe jeugdbeleidsplan.  
Daarnaast zijn fuifcheques, en daar mag u geen mist over spuien, niet meer subsidiabel in 
het jeugdbeleidsplan. Dat was misschien jaren geleden zo maar nu zijn enkel jeugdcultuur 
(en daar valt een fuif niet onder) en brandveiligheid subsidiabel. Maar die discussie hebben 
we al gehad en daarvoor hebben we alle maatregelen uitgewerkt in het fonds Herentalse 
jeugdlokalen. 
 
 

032 Organisatie speelpleinwerking Noorderwijk en Morkhoven zomer 2010 
Raadslid Victor Vervloesem licht zijn agendapunt toe.  
Hoe zal de speelpleinwerking in Noorderwijk en Morkhoven deze zomer georganiseerd 
worden? Zijn er wijzigingen op til ten behoeve van de kinderen van onze deelgemeenten? 
Kan de schepen van jeugd enige toelichting geven? 
 
Schepen Jan Bertels antwoordt. 
U verwijst naar de evaluatie van de speelpleinwerking die we al een paar keer gedaan 
hebben.  
We hebben dit jaar opnieuw de klassieke speelpleinwerking van de ‘sjallekes’ die de ganse 
dag duurt, met voor- en nabewaking. Daarnaast hebben we de buurtspeelpleinwerking op 
Diependaal en we sturen de speelbus rond in Herentals naar wijken waar geen speelplein-
werking is.  
We hebben een wijziging doorgevoerd met betrekking tot de speelpleinwerking in Noorder-
wijk en Morkhoven na een evaluatie die gebeurd is met de jeugddienst, de monitoren, de 
kinderen en hun ouders. De buurtspeelpleinwerking in Sterrebos en Koninkrijk wordt gewij-
zigd om tegemoet te komen aan de behoeften van de ouders en de kinderen. We gaan de 
speelpleinwerking vanaf dit jaar open stellen voor alle kinderen en dus niet alleen voor de 
kinderen van een bepaalde wijk. We doen dat één week in de school in Morkhoven en één 
week in de school in Noorderwijk. Dat gaat door op de terreinen van de Kruisweg, waar de 
speelpleinwerking vroeger trouwens ook plaatsvond. Dat is een geschikte locatie omdat er 
ook een regenlocatie is en een plein en een bos. Daarnaast willen we gedurende twee 
weken een gezamenlijke speelpleinwerking organiseren voor Noorderwijk en Morkhoven. Die 



vindt ook plaats op de Kruisweg.  
Waarom hebben we dat gedaan? Nu moesten we af en toe kinderen weigeren omdat ze niet 
op de juiste plaats woonden. Daarnaast willen we de integratie van alle kinderen van Noor-
derwijk en Morkhoven bevorderen, wat ook een belangrijke doelstelling is. We behouden dus 
de drie weken speelpleinwerking in Noorderwijk en Morkhoven maar we zullen het op een 
verschillende manier organiseren. We gaan dat ook bekend maken aan alle kinderen van 
Noorderwijk en Morkhoven via de bekende folder. 
 
 
 

033 Speelterreinen 
Raadslid Hans Van den Eynden licht zijn agendapunt toe. 
Eind januari en eind februari heeft de FOD Economie een algemene controle van de 
Herentalse speelterreinen gedaan. Hierbij werden toch wel een aantal gevaarlijke situaties 
ontdekt. Bijvoorbeeld houtrot bij verschillende speeltoestellen, een betonnen boord in de 
valzone van een klimrek, gevaar voor hoofd- en vingerknelling en uitstekende schroeven. 
Deze controles waren beperkt tot algemene controles van bepaalde punten en er zouden 
dus nog veel meer gebreken kunnen zijn, als een diepgaande controle zou uitgevoerd 
worden. 
Mijn vragen aan de schepen van jeugd zijn: 
1. Waarom heeft de stad dit niet zelf ontdekt? 
2. Doet Herentals zelf geen algemene en diepgaande controles? Indien ja, hoe frequent? 
3. Welke acties werden ondertussen genomen om de speelterreinen veiliger te maken? 
 
Schepen Jan Bertels antwoordt. 
Die gegevens waren niet nieuw voor ons. De FOD Economie controleert volgens de wet-
geving van 2001 al voor de derde maal de Herentalse speelterreinen. De gegevens waren 
dus niet nieuw. Wij hebben zelf een controleprocedure bij de stad waarbij de technische 
dienst in december een grondige controle doet van alle speelterreinen. Wij maken dan een 
lijst op voor het logboek met alle gebreken en de nodige herstellingen of vervangingen. Dat 
logboek is verplicht en het wordt ook gecontroleerd. Verder doen we drie keer per jaar een 
onderhoudscontrole waarbij we een test doen van de speeltoestellen. Dat gebeurt in 
februari-maart (voor het speelseizoen start), in mei-juni nog eens en in september-oktober 
een laatste keer. Die controle kan ook op basis van meldingen of klachten gebeuren. Om de 
paar weken wordt er ook nog een oppervlakkige of een visuele controle gedaan. Al die 
resultaten worden neergeschreven in het logboek. De herstellingen gebeuren door de 
uitvoeringsdienst of zo nodig schrijven we de firma’s aan. Alle tekortkomingen van het 
rapport waren ons bekend, behalve één. Die ene tekortkoming gaat over de betonnen boord 
in de valzone van een klimrek. Het gaat over het speelterrein Sint-Janneke en de valzone is 
volgens de FOD Economie vijftien centimeter te klein. Die opdracht is inmiddels gegeven 
aan de uitvoeringsdiensten en wordt tussen nu en tien dagen uitgevoerd.  
Ik wil ook opmerken dat er van onze speelterreinen 17 volledig in orde waren. We mogen 
dus zeker geen verhaal verspreiden dat het één groot drama is. De opmerkingen van FOD 
Economie gaan soms ook over de zitting van een schommel die vijf centimeter te laag hangt. 
Van de lijst van tekortkomingen die we zelf opgemaakt hebben in december, is ongeveer 80 
% uitgevoerd. Er zijn nog twee grotere problemen, namelijk de omheining in Diependaal en 
het speeltuig in het stadspark dat we waarschijnlijk zullen moeten vervangen. We bekijken of 
we dat nog op een duurzame manier kunnen herstellen.  
 
Burgemeester Jan Peeters vraagt of dit antwoord volstaat.  
 
Raadslid Van den Eynden antwoordt dat hij, als hij kinderen zou hebben, nu gerustgesteld 
zou zijn. 
 
 
 
 



034 Voorstel voor opstart van een intranet voor gemeenteraadsleden 
Raadslid Hans Van den Eynden licht zijn agendapunt toe. 
Als gemeenteraadslid krijgen we regelmatig documenten van de gemeente per post opge-
stuurd. Denk hierbij aan brieven van burgers of verenigingen die gericht zijn aan alle 
gemeenteraadsleden, de agenda van de gemeenteraad, de maandelijkse gemeenteraads-
besluiten ter voorbereiding van de gemeenteraad met eventuele bijlage, verslagen van het 
schepencollege enz. De meeste van deze documenten zijn ook opgeslagen als elektronische 
bestanden. 
Technisch gezien is het mogelijk om deze gegevens te bewaren op een beveiligde site 
waartoe men toegang krijgt via een gebruikersnaam en paswoord. Als er nieuwe documen-
ten op deze site verschijnen kan een e-mail de gebruiker hiervan op de hoogte brengen. 
Ons voorstel is om de haalbaarheid van zo'n systeem, ook intranet genaamd, na te gaan en 
bij positief resultaat dit ook in te voeren voor gemeenteraadsleden. Voordelen van dit sys-
teem zijn papierbesparing, kostenbesparing en er kan op die manier ook een elektronisch 
archief worden opgebouwd.  
 
Schepen Jan Bertels antwoordt. 
U hebt misschien gezien dat wij hoog scoren met onze website bij de E-Gov van de lokale 
besturen of bij Indigov. Wij worden geklasseerd bij de toppers maar er zijn twee verbeter-
punten. Ten eerste zou er een beter E-loket moeten komen en het tweede aandachtspunt is 
het punt waarnaar u verwijst. We willen dus - en dat stond ook in het beleidsplan van 
informatica – mee springen op de trein van E-Gov. In het kader van de aanbesteding van de 
nieuwe website, die vorige week gegund is op het schepencollege en waarvan u het 
lastenboek waarschijnlijk wel gezien heeft, staat dus een analyse voor een intranet en een 
extranet. Het intranet is voor de diensten zelf en het extranet zou een beveiligde website 
kunnen zijn waar bijvoorbeeld ook gemeenteraadsleden kunnen inloggen om documenten op 
het intranet te kunnen raadplegen. Een belangrijke voorwaarde die we ingeschreven hebben 
en die we ook zullen uitwerken, is natuurlijk de veiligheid. Die zou bestaan uit een gebrui-
kersnaam en een paswoord maar ook door de elektronische identiteitskaart of EID. Verder 
worden er natuurlijk alleen leesrechten gegeven en geen schrijfrechten. 
We hebben voor een open sourcesysteem gekozen om ook in de toekomst gemakkelijk te 
kunnen werken. We hebben al een elektronisch archiveringssysteem in het Parnassus-
programma, met alle documenten van de gemeenteraad. We hebben met CIPAL, de 
leverancier van Parnassus, een afstemmingsvergadering gepland op 27 mei 2010 om te 
bekijken hoe via een open sourcesysteem een toegang kan verleend worden aan het 
Parnassussysteem of hoe we die twee kunnen integreren. Los van het technische, wat wel 
oplosbaar moet zijn, wil ik er toch op wijzen dat een intranet of extranet niet voldoende is om 
papier te besparen. Ik hoed mij al voor vragen om de documenten hier te laten afdrukken of 
voor een printer voor thuis. Een mentaliteitswijziging is nodig om effectief te kunnen 
besparen. We gaan dat technisch mogelijk maken en hopen dit klaar te krijgen tegen 2011.  
 
 

035 De Lijn - toekomstplan 2020 
Raadslid Hans Van den Eynden licht zijn agendapunt toe. 
Enkele maanden geleden vroeg ik aan het schepencollege of het op de hoogte was van de 
plannen van De Lijn in verband met een spoorverbinding tussen Herentals en Aarschot. 
Toen wist het schepencollege nog van niets, maar de burgemeester heeft me toen beloofd 
om ons op de hoogte te houden. Tot op heden was het stil. Blijkbaar is het toekomstplan 
2020 toch niet meer enkel een hersenspinsel van De Lijn, want in de notulen van het 
schepencollege lees ik in het agendapunt 'Stationsomgeving: ambities': "Het college keurt 
volgende tekst goed om als visie stationsomgeving door te geven aan het studiebureau Euro 
Immostar. De doelstellingen voor de stad Herentals in dit project zijn de volgende: 
(...) 
10. Ruimte voorzien om de uitvoering van het Toekomstplan 2020 van De Lijn mogelijk te 
maken (spoorverbinding Herentals-Aarschot, met behoud van het functionele fietspad).  
(...)" 
Ik had dan ook graag geweten wat de inhoud is van het Toekomstplan 2020 op dit punt. 



Komt er een spoor naast het fietspad? Is daar nog plaats voor? Of verdwijnt het fietspad?  
Wat houdt de opdracht van Euro Immostar in verband met dit punt juist in? De stations-
omgeving ligt namelijk nogal ver van het huidige fietspad Herentals-Aarschot. 
 
Schepen Jos Schellens antwoordt. 
We moeten het geheel een beetje uit elkaar trekken. Je hebt de visie van De Lijn 2020 en je 
hebt het dossier van de stationsomgeving. Over beide zaken is nog heel weinig te vertellen 
omdat men op dit ogenblik de verschillende visies informeel bespreekt. Euro Immostar heeft 
De Lijn, de stad en alle partners van het spoor gevraagd om hun visie op de stations-
omgeving te geven. Wij hebben onze visie inmiddels gegeven, De Lijn heeft dat ook gedaan. 
Bedoeling is dat Euro Immostar al deze visies verzamelt om tot een globaal plan te komen. 
Dat staat allemaal in de kinderschoenen. Er zijn tot dusver twee vergaderingen geweest en 
er valt nog maar weinig te vertellen. In die visie zat ook het toekomstplan 2020 van De Lijn. 
De Lijn heeft interesse om het fietspad richting Aarschot te ontwikkelen tot een soort light-
spoor zodat er een verbinding kan gemaakt worden tussen Herentals en Aarschot. Op zich is 
dat geen slechte zaak voor Herentals. Wij willen daar mee over denken op voorwaarde dat 
het fietspad zal blijven. De provincie is momenteel bezig om een fietspad te leggen naast het 
spoor van Lier. We moeten dus duidelijk vragen om de twee zaken te combineren.  
 
Raadslid Van den Eynden vraagt of Euro Immostar ook een visie gaat ontwikkelen over dat 
stuk van de spoorweg of gaat De Lijn dat zelf doen? Wordt dat één richting?  
Burgemeester Jan Peeters zegt dat het Toekomstplan 2020 van De Lijn een soort van wens-
plan is van De Lijn. Ze hebben voor verschillende zones in Vlaanderen light-rail voorzien, 
onder andere in Limburg maar ook in de Kempen. Ze proberen eigenlijk pro-actief zo veel 
mogelijk projecten op te starten zodat men rekening kan houden met hun ontwikkelingen. 
Ongeveer een maand geleden zijn ze hier hun Toekomstplan komen uitleggen. Voor 
Herentals ziet De Lijn in de toekomst twee visies. Een eerste visie is voor ons strategisch 
heel belangrijk. In de toekomst blijven zij Herentals kiezen als een centrale voor de bus-
verbindingen in de Kempen. Daarom willen ze mee investeren in het moderniseren van het 
busplein aan het station en daarom zijn ze ook partner in de studie van Euro Immostar. Dat 
is belangrijk: ze kiezen niet voor Turnhout maar voor Herentals als centraal dispatchpunt 
voor de verschillende buslijnen in de Kempen. Een tweede punt is dat ze inderdaad wensen 
verder te werken op de piste van die light-rail. Voor ons gaat het dan over Herentals - 
Aarschot maar het gaat ook over Turnhout - Malle. Voor ons hangen daar wel een aantal 
randvoorwaarden aan. Waarom steken ze die dan bij in die studie van Euro Immostar die 
alleen over het stationsgebied gaat? Als er ooit een light-rail zou komen naar Aarschot, moet 
de NMBS in de stationsomgeving fysiek een plaats voorzien voor een perronkade en balie-
infrastructuur. Als zij het station en de spoorbundels hertekenen, moeten zij rekening houden 
met die vraag van De Lijn. Maar dat is nog helemaal niet concreet. Er is nog geen begin van 
een overeenstemming tussen de NMBS en De Lijn over de mogelijkheden van light-rail 
concepten in Vlaanderen die niet door de spoorwegmaatschappij maar door de bus- en de 
trammaatschappij zou uitgebaat worden.  
 
Raadslid Guy Paulis merkt op dat dit de tweede keer is dat raadslid Van den Eynden dit 
aankaart. Op 11 december 2009 was er blijkbaar toch al een en ander bekend over de 
mobiliteitsvisie 2020 in de regio Kempen want De Lijn Antwerpen en de IOK zijn hierover in 
overleg getreden. Ik lees dan: “Een overlegstructuur met IOK met consequente terug-
koppeling naar de gemeentebesturen werd opgezet.” En zo gaat dat nog verder. Hoe zit dat 
met die consequente terugkoppeling? 
Burgemeester Peeters herhaalt dat de directeur-generaal van De Lijn Antwerpen een maand 
geleden hier geweest is om het concept van 2020 toe te lichten en om te vertellen wat dat 
voor onze regio betekent. De Lijn Antwerpen is ook gevraagd als partner in het project Euro 
Immostar. Dat is ook een dikke maand geleden opgestart. 
 
Raadslid Paulis vraagt wat de rol van IOK dan eigenlijk is? 
Burgemeester Peeters zegt dat IOK zich met veel Kempense dossiers bezig houdt: de 
treinaansluitingen naar Brussel, de busverbindingen in de Kempen, De Lijn… 



 
Schepen Schellens zegt dat De Lijn eigenlijk geprofiteerd heeft van de studie van de IJzeren 
Rijn om zijn voorstellen te lanceren. De Lijn heeft ook met IOK gesproken in verband met de 
plannen rond de IJzeren Rijn. Die zijn pas enkele maanden geleden voorgesteld aan de 
pers. De Lijn is alle groepen eerst aan het aftasten. Heel het plan zit nog in zijn kinder-
schoenen want als de Spoorwegen zeggen dat De Lijn die beddingen niet krijgt, dan gaat het 
hele plan niet door.  
 
Raadslid Paulis zegt dat hij leest in een schriftelijk antwoord van de minister van mobiliteit en 
openbare werken: “Samenwerking met IOK laat toe om tot een overkoepelende regiobrede 
netwerkconsensus te komen. “ Dat is toch meer dan eens gaan klappen.  
Schepen Schellens antwoordt dat voor alles een begin moet zijn. Er is een hele studie van 
de IOK over de IJzeren Rijn maar er is niemand die zegt dat daar uiteindelijk één spoorweg-
balk zal gelegd worden. 
 
Burgemeester Peeters vraagt wat de vraag nu precies is. Is dat: “Heeft De Lijn overleg 
gehad met de stad?” Dan is het antwoord: “Ja, er is ongeveer een maand geleden overleg 
en een toelichting bij het concept 2020 geweest.”  
 
 

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

 burgemeester 
 


