
 

 

 

GEMEENTERAAD 

 
 

NOTULEN 

 
 

6 december 2016 



Zitting van dinsdag 6 december 2016 

Aanwezigen: Peeters Jan - burgemeester en voorzitter 
Van Olmen Mien, Bertels Jan, Ryken Ingrid, Michielsen Jan, Hendrickx Anne-Marie, Michiels 
Alfons - schepenen 
Marcipont Daniël, Bergen Lise, Vervloesem Victor, Vervoort Erik, Sterckx Els, Michiels Bart, 
Van den Broeck Ludo, De Cat Patrik, Verpoorten Peter, Verellen Guy, Verraedt Stefan, 
Caers Patrick, Cleymans Jo, Laureys Koen, Van Thielen Dirk, Laverge Kathleen, 
Vanooteghem Hubert, Snauwaert Lieve, Moons Rutger, Baeten Bieke, Tegenbos Jasmine, 
Laureys Pieter - raadsleden 
Mattheus Tanja - secretaris 
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001 Budgetwijziging 3 - 2016: goedkeuring 

MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
Het college van burgemeester en schepenen legt haar ontwerp van budgetwijziging voor aan 
de gemeenteraad. De gemeenteraad stelt de budgetwijziging vast op basis van de voor-
gelegde cijfers en nota’s ervan. 
De secretaris en de financieel beheerder overlegden met het managementteam op 
18/10/2016 over het voorontwerp van de derde budgetwijziging voor het dienstjaar 2016. 
Op 17/11/2016 bezorgde de secretaris het voorontwerp van de derde budgetwijziging 2016 
aan de leden van het college van burgemeester en schepenen. 
Op 21/11/2016 stelde het college van burgemeester en schepenen het ontwerp van de derde 
budgetwijziging 2016 definitief vast en legde dit voor aan de gemeenteraad. 
Vandaag vraagt de voorzitter aan de gemeenteraad de derde budgetwijziging 2016 vast te 
stellen. 
Juridische grond 
- Gemeentedecreet van 15/07/2005 en de wijzigingsdecreten 
- Besluit van de Vlaamse regering van 25/06/2010 over de beleids- en beheerscyclus van 

de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, 
gewijzigd door het besluit van de Vlaamse regering van 23/11/2012 

- Ministerieel besluit van 01/10/2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere 
voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels 
van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, 
gewijzigd door het ministerieel besluit van 26/11/2012 

Financiële gevolgen 
De gemeenteraad stelt de derde budgetwijziging voor het dienstjaar 2016 vast zoals 
opgenomen in het doelstellingenbudget B1. 
Argumentatie 
Bij het voorontwerp van de derde budgetwijziging van 2016 worden naast verschuivingen 
van kredieten die opgenomen worden bij het budget 2017 en de rechtzetting voor de 
boekingen rond de responsabiliseringsbijdrage voor het personeel van het ziekenhuis, ook 
de noodzakelijke aanpassingen aan het budget gedaan voor de omvorming van werkings-
subsidies naar prijssubsidies voor het AGB Sport en Recreatie Herentals. 
BESLUIT 
De gemeenteraad stelt de derde budgetwijziging - bestaande uit de verklarende nota en de 
financiële nota - voor het dienstjaar 2016 vast. 
 
Stemmen voor: Peeters, Bertels, Hendrickx, Bergen, Vervloesem, Vervoort, Baeten, Van 
Olmen, Ryken, Michielsen, Michiels, Van den Broeck, De Cat, Caers en Moons 
Onthouding: Verellen, Verraedt, Cleymans, Laureys Koen, Laverge, Vanooteghem, 
Tegenbos, Laureys Pieter, Marcipont, Sterckx, Verpoorten, Snauwaert en Van Thielen 
 

                



002 AGB Sport en Recreatie Herentals Budgetwijziging 3 - 2016 en aanpassing 
meerjarenplan 2014-2019: goedkeuring 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
De gemeenteraad van de stad Herentals heeft het autonoom gemeentebedrijf (AGB) Sport 
en Recreatie Herentals opgericht op 07/09/2004. Op dat ogenblik werden de oprichting, de 
statuten en de beheersovereenkomst goedgekeurd. 
De secretaris en de financieel beheerder overlegden op 18/10/2016 met het 
managementteam over de aanpassingen voor het AGB Sport en Recreatie Herentals waar 
de werkingssubsidies moeten omgezet worden naar prijssubsidies. 
Op 16/11/2016 bezorgde de secretaris het voorontwerp van de derde budgetwijziging 2016 
en de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 aan het directiecomité van het AGB 
Sport en Recreatie Herentals. 
Op 21/11/2016 stelde het directiecomité van het AGB Sport en Recreatie Herentals het 
ontwerp van de derde budgetwijziging 2016 en de aanpassing van het meerjarenplan 2014-
2019 vast dat het vandaag voorlegt aan de raad van bestuur van het AGB Sport en 
Recreatie Herentals. 
Op 06/12/2016 stelde de raad van bestuur de derde budgetwijziging 2016 en de aanpassing 
van het meerjarenplan 2014-2019 vast en legde deze ter goedkeuring voor aan de gemeen-
teraad. 
Vandaag keurt de gemeenteraad de derde budgetwijziging 2016 en de aanpassing van het 
meerjarenplan 2014-2019 goed. 
Juridische grond 
- Statuten van het AGB Sport en Recreatie Herentals, Hoofdstuk II. ORGANEN, Afdeling 1 

- Algemeen, artikel 10: bevoegdheden bepalen onder andere: 
§ 2 Meer specifiek heeft de raad van bestuur onder meer volgende bevoegdheden. De 

raad: 
- stelt het meerjarenplan en het budget van het AGB vast en legt ze ter 

goedkeuring aan de gemeenteraad voor. 
- spreekt zich uit over de vaststelling van de jaarrekening en formuleert hierbij 

eventuele adviezen over aansprakelijkheid. De raad kan in beroep gaan tegen de 
niet-goedkeuring van de jaarrekening door de gemeenteraad. 

- Gemeentedecreet van 15/07/2005 en zijn wijzigingen waarin bepaald wordt dat de raad 
van bestuur van een autonoom gemeentebedrijf een budget(wijziging) en jaarrekening 
vaststelt en de gemeenteraad deze goedkeurt 

- Besluit van de Vlaamse regering van 25/06/2010 betreffende de beleids- en beheers-
cyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk wel-
zijn, gewijzigd door het besluit van de Vlaamse regering van 23/11/2012 

- Op 29/06/2012 bekrachtigde de Vlaamse regering de decreten tot wijziging van het 
gemeentedecreet van 15/07/2005. Deze wijzigingen treden in werking op 01/01/2014. Dat 
betekent dat in de loop van 2013 de meerjarenplannen en de budgetten voor 2014 al 
moeten worden opgemaakt volgens de regels van het besluit van de Vlaamse regering 
van 25/06/2010 

Financiële gevolgen 
De gemeenteraad stelt het ontwerp van de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 
vast zoals opgenomen in de staat van het financiële evenwicht M2. 
De gemeenteraad stelt het ontwerp van de derde budgetwijziging voor het dienstjaar 2016 
vast zoals opgenomen in het doelstellingenbudget B1. 
Argumentatie 
Jaarlijks wordt het meerjarenplan aangepast. Dit is belangrijk om het financieel evenwicht te 
kunnen aantonen. Het budget wordt afgeleid uit en moet passen in dit meerjarenplan. De 
voorzitter legt aan het directiecomité een voorontwerp van de aanpassing van het 
meerjarenplan 2014-2019 en de derde budgetwijziging 2016 voor. Het directiecomité legt het 
ontwerp voor aan de raad van bestuur. De raad van bestuur stelt de aanpassing van het 
meerjarenplan en de budgetwijziging vast. De gemeenteraad keurt de aanpassing van het 
meerjarenplan en de derde budgetwijziging goed. 



Bij het voorontwerp van de derde budgetwijziging van 2016 worden noodzakelijke 
aanpassingen aan het budget gedaan. Na de opmaak van het budget en het meerjarenplan 
zijn er altijd elementen die moeten aangepast worden.  
Voor het AGB Sport en Recreatie Herentals worden in de derde budgetwijziging van 2016 de 
noodzakelijke aanpassingen aan het budget gedaan voor de omvorming van 
werkingssubsidies naar prijssubsidies in het kader van de nieuwe richtlijnen voor de AGB's 
naar het winstoogmerk. Hierbij is ook het meerjarenplan herzien voor de periode 2017-2019. 
BESLUIT 
De gemeenteraad keurt de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 - bestaande uit de 
strategische nota en de financiële nota - van het AGB Sport en Recreatie Herentals goed. 
De gemeenteraad keurt de derde budgetwijziging - bestaande uit de verklarende nota en de 
financiële nota - van het AGB Sport en Recreatie Herentals voor het dienstjaar 2016 goed. 
 
Stemmen voor: Peeters, Bertels, Hendrickx, Bergen, Vervloesem, Vervoort, Baeten, Van 
Olmen, Ryken, Michielsen, Michiels, Van den Broeck, De Cat, Caers en Moons 
Onthouding: Verellen, Verraedt, Cleymans, Laureys Koen, Laverge, Vanooteghem, 
Tegenbos, Laureys Pieter, Marcipont, Sterckx, Verpoorten, Snauwaert en Van Thielen 
 

                
003 OCMW: kennisname budgetwijziging 2016/1 

MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
Op 11/10/2016 heeft het vast bureau van het OCMW van Herentals het ontwerp van de 
budgetwijziging 2016/1 gunstig geadviseerd. 
Op 14/10/2016 heeft het managementteam van het OCMW het ontwerp van de 
budgetwijziging 2016/1 gunstig geadviseerd. 
Op 17/10/2016 heeft het college van burgemeester en schepenen het ontwerp van 
budgetwijziging 2016/1 gunstig geadviseerd. 
Op 25/10/2016 heeft de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW Herentals de 
budgetwijziging 2016/1 vastgesteld, de gemeentelijke bijdrage is niet gewijzigd. 
Het stadsbestuur heeft op 08/11/2016 het uittreksel uit de notulen van de raad voor 
maatschappelijk welzijn van het OCMW Herentals over de vaststelling van de 
budgetwijziging 2016/1 ontvangen. 
Het OCMW legt de budgetwijziging 2016/1 voor kennisname voor aan de gemeenteraad. 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 21/11/2016 al kennisgenomen van de 
budgetwijziging 2016/1 van het OCMW Herentals. 
Juridische grond 
- Besluit Vlaamse regering van 23/11/2012 tot wijziging van diverse bepalingen van het 

besluit van de Vlaamse regering van 25/06/2010 over de beleids- en beheerscyclus van 
de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 

- Ministerieel besluit van 26/11/2012 tot wijziging van het ministerieel besluit van 
01/10/2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de 
beleidsrapporten en de toelichting ervan en van de rekeningstelsels van de gemeenten, 
de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 

- Decreet van 19/12/2008 over de organisatie van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn en meer bepaald artikels 148 en 150 

Argumentatie 
De gemeentelijke bijdrage wijzigt niet. 
De gemeenteraad moet kennisnemen van de budgetwijziging 2016/1 van het OCMW 
Herentals met volgende verantwoording: 
- toevoeging van nog op te nemen leningen met 1.707.738 euro (investeringsbudgetten 

worden automatisch overgedragen, de daaraan gekoppelde leningen niet) 
- toevoeging overschot eigen sociale dienst ten behoeve van 5.340,22 euro 
- verhoging financiële ontvangsten ingevolge door de bank ten onrechte aangerekende 

commissies voor een bankwaarborg ten behoeve van 40.195,81 euro. 
In de budgetwijziging 2016/1 zijn ook een aantal interne kredietaanpassingen opgenomen. 



BESLUIT 
De gemeenteraad neemt kennis van de budgetwijziging 2016/1 van het OCMW Herentals. 
De gemeentelijke bijdrage wijzigt niet. 
 

                
004 OCMW: kennisname aanpassing meerjarenplan 2014-2019/1 

MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
Op 11/10/2016 heeft het vast bureau van het OCMW van Herentals het ontwerp van 
aanpassing meerjarenplan 2016-2019/1 gunstig geadviseerd. 
Op 14/10/2016 heeft het managementteam van het OCMW het ontwerp van aanpassing 
meerjarenplan 2016-2019/1 gunstig geadviseerd. 
Op 17/10/2016 heeft het college van burgemeester en schepenen het ontwerp van 
aanpassing meerjarenplan 2016-2019/1 gunstig geadviseerd. 
Op 25/10/2016 heeft de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW Herentals de 
aanpassing meerjarenplan 2016-2019/1 vastgesteld, de gemeentelijke bijdrage is niet 
gewijzigd. 
Het stadsbestuur heeft op 08/11/2016 het uittreksel uit de notulen van de raad voor 
maatschappelijk welzijn van het OCMW Herentals over de aanpassing meerjarenplan 2016-
2019/1 ontvangen. 
Het OCMW legt deze aanpassing van het meerjarenplan 2016-2019/1 voor kennisname voor 
aan de gemeenteraad. 
Op 21/11/2016 heeft het college van burgemeester en schepenen al kennisgenomen van de 
aanpassing meerjarenplan 2016-2019/1. 
Juridische grond 
- Besluit Vlaamse regering van 23/11/2012 tot wijziging van diverse bepalingen van het 

besluit van de Vlaamse regering van 25/06/2010 over de beleids- en beheerscyclus van 
de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 

- Ministerieel besluit van 26/11/2012 tot wijziging van het ministerieel besluit van 
01/10/2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de 
beleidsrapporten en de toelichting ervan en van de rekeningstelsels van de gemeenten, 
de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 

- Decreet van 19/12/2008 over de organisatie van de openbare centra voor maatschap-
pelijk welzijn en meer bepaald artikels 148 en 150 

Argumentatie 
Op vraag van de audit werd de indexering die toegepast wordt om een projectie te maken 
naar de volgende dienstjaren niet toegepast op de gesco-regularisatiepremies. 
De gemeentelijke bijdrage wijzigt niet als gevolg van de aanpassing van het meerjarenplan 
2016-2019/1 met volgende verantwoording: 
- schrapping van de ten onrechte indexering van de gesco-regularisatiepremies voor de 

jaren 2017, 2018 en 2019 voor respectievelijk 9.826 euro, 19.809 euro en 29.852 euro. 
BESLUIT 
De gemeenteraad neemt kennis van de aanpassing meerjarenplan 2016-2019/1 van het 
OCMW. De jaarlijkse gemeentelijke bijdrage blijft ongewijzigd. 
 

                
005 Kerkfabriek Sint-Antonius van Padua: budgetwijziging 2016 

MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
De centrale kerkraad heeft de budgetwijziging 2016 van de kerkfabriek Sint-Antonius van 
Padua Herentals voor advies voorgelegd aan het Bisdom van Antwerpen. Het Bisdom 
Antwerpen heeft gunstig advies verleend op 02/11/2016. 
De centrale kerkraad heeft de budgetwijziging 2016 van de kerkfabriek Sint-Antonius van 
Padua Herentals ingediend bij het stadsbestuur op 22/11/2016. 
Juridische grond 
- Decreet van 06/07/2012 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 

07/05/2004 over de materiële organisatie en werking van de erediensten 



- Besluit van de Vlaamse regering van 13/10/2006 over het algemeen reglement op de 
boekhouding van de erkende erediensten, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse regering 
van 14/12/2012 

Argumentatie 
De gemeentelijke toelage is niet verhoogd. De gemeenteraad neemt akte van de 
budgetwijziging 2016 van de kerkfabriek Sint-Antonius van Padua Herentals. 
De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd: 

kerkfabriek Sint-Antonius van Padua Herentals - budgetwijziging 2016  
Artikel 

hoofdfunctie 
Exploitatie-uitgaven wijziging 

20 Eredienst + 1.500,00 euro 
21 Gebouwen van de eredienst - 2.036,31 euro 
23 Privaat patrimonium + 20,96 euro 
25 Financiering  + 515,35 euro 

BESLUIT 
De gemeenteraad neemt akte van de budgetwijziging 2016 van de kerkfabriek Sint-Antonius 
van Padua Herentals. 
 

                
006 Beheersovereenkomst AGB Sport en Recreatie: goedkeuring 

MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
Op 07/09/2004 heeft de gemeenteraad het AGB Sport en Recreatie Herentals opgericht. Op 
dezelfde datum heeft de gemeenteraad een beheersovereenkomst goedgekeurd. In deze 
overeenkomst werden de voorwaarden voor het beheer en de exploitatie van de 
sportinfrastructuur die aan het autonoom gemeentebedrijf werd overgedragen, vastgelegd. 
De beheersovereenkomst is niet meer in overeenstemming met de nieuwe regelgeving en de 
gewijzigde financieel-economische omstandigheden. 
Juridische grond 
- Gemeentedecreet: artikel 232 tot en met 244 
Argumentatie 
De huidige beheersovereenkomst moet aangepast worden aan de nieuwe regelgeving en de 
gewijzigde financieel-economische omstandigheden. Een (nieuwe) beheersovereenkomst 
moet onderhandeld worden tussen het college en de raad van bestuur van het AGB Sport en 
Recreatie Herentals. Het college heeft op 14/11/2016 het ontwerp van beheersovereenkomst 
goedgekeurd. Dit voorstel wordt op de raad van bestuur van AGB Sport en Recreatie 
Herentals geagendeerd. 
BESLUIT 
De gemeenteraad keurt volgende beheersovereenkomst goed: 
“Beheersovereenkomst tussen de stad Herentals en het autonoom gemeentebedrijf AGB 
Sport en Recreatie Herentals met betrekking tot de voorwaarden van het beheer van de 
gemeentelijke infrastructuur 
Tussen 
- de stad Herentals, vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen, 

voor wie optreden de heer Jan Peeters, burgemeester, en mevrouw Tanja Mattheus, 
stadssecretaris, hierna genoemd “de stad”, 
enerzijds, 

en 
- het autonoom gemeentebedrijf ‘AGB Sport en Recreatie Herentals’, afgekort AGB Sport 

en Recreatie Herentals, autonoom gemeentebedrijf met rechtspersoonlijkheid, opgericht 
bij gemeenteraadsbesluit van 7 september 2004 en goedgekeurd bij besluit van de 
Vlaamse minister van binnenlands bestuur, stedenbeleid, wonen en inburgering van 
8 december 2004, met zetel in 2200 Herentals, Augustijnenlaan 30, vertegenwoordigd 
door de raad van bestuur, voor wie optreedt Jan Peeters, voorzitter, hierna genoemd “het 
bedrijf”, 
anderzijds, 

hierna samen genoemd “de partijen” 



wordt overeengekomen wat volgt: 
Artikel 1 - Voorwerp en grondslag van deze overeenkomst 
Deze beheersovereenkomst regelt de financiële verhoudingen tussen de stad en het bedrijf, 
de onderlinge afstemming van het beleid van de stad en dat van het bedrijf inzake het 
beheer en de exploitatie van de sport-, recreatie- en ontspanningsinfrastructuur, en de 
nadere omschrijving en afbakening van de opdrachten en verantwoordelijkheden van het 
bedrijf ten opzichte van deze van de stad. 
Deze overeenkomst wordt gesloten op basis van de regels in het gemeentedecreet over de 
autonome gemeentebedrijven en op basis van de statuten van het bedrijf. 
Artikel 2 - Publiekrechtelijke opdracht van het bedrijf tot beheer en exploitatie  
Het bedrijf wordt door de stad belast met een publiekrechtelijke opdracht tot beheer en 
exploitatie van de volgende infrastructuur: 
Infrastructuur 
Adres: 
- ‘Zwembaden en recreatiedomein Netepark’ en de onderliggende grond, Vorselaarsebaan 

50, 2200 Herentals 
- ‘Sporthallen De Vossenberg’, Markgravenstraat 93, 2200 Herentals 
Het beheer en de exploitatie van andere sportinfrastructuur en de eventuele overeenkomsten 
met derden met betrekking tot deze infrastructuur, kunnen eveneens worden overgedragen 
aan het bedrijf binnen de uitvoering van het stedelijk sportbeleid. Om deze opdracht uit te 
voeren, beschikt het bedrijf over alle bevoegdheden die het zijn toegekend door de 
toepasselijke wetgeving en door de statuten. 
Het beheer en de exploitatie van de sportinfrastructuur omvat onder meer: 
1) het onderhoud en herstel van de huidige infrastructuur 
2) de terbeschikkingstelling en alle hieraan verbonden diensten aan de gebruikers van de 
infrastructuur 
3) uitbreiding, wijzigingen aan – en verbouwingen van de infrastructuur, eventueel in 
samenwerking met externe partners 
Het bedrijf stelt de sportinfrastructuur in het licht van zijn opdracht van beheer en exploitatie 
ter beschikking van de sportactiviteiten van verenigingen, organisaties en bevolkings-
groepen, ongeacht hun ideologische of filosofische strekking. De stad blijft de organiserende 
overheid van de sportdienst en blijft instaan voor het stedelijk sportbeleid. 
Artikel 3 - Werkingsmiddelen van het bedrijf met betrekking tot de exploitatie- en 
beheersopdracht 
Het bedrijf heeft de in artikel 2 vermelde sportinfrastructuur in volle eigendom en kan 
hierdoor de infrastructuur autonoom beheren en exploiteren. 
Het bedrijf streeft ernaar om op termijn haar werkingsmiddelen zelf te genereren. 
Met het oog op de uitvoering van de doelstellingen van het bedrijf zal de stad de nodige 
middelen ter beschikking stellen aan het bedrijf.  
De stad kan de nodige middelen ter beschikking stellen door: 
- het inbrengen van kapitaal 
- het toekennen van een doorgeeflening en/of renteloze lening 
- het toekennen van prijssubsidies 
Het toekennen van prijssubsidies wordt vastgesteld in een prijssubsidiereglement, dat ter 
goedkeuring wordt voorgelegd aan de stad en het bedrijf. Na een evaluatie van de 
exploitatieresultaten kan een aanpassing van de prijssubsidies voorgesteld worden. 
Het bedrijf gebruikt de ter beschikking gestelde middelen enkel voor het bereiken van zijn 
doelstellingen en het vervullen van zijn opdracht. Het bedrijf beheert en exploiteert de ter 
beschikking gestelde middelen en goederen als een zorgvuldig huisvader. Het bedrijf leeft de 
toepasselijke wetgeving en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur na. 
Artikel 4 - Personeel 
Het bedrijf heeft geen eigen personeel in dienst.  
Voor het uitvoeren van de doelstellingen en de opdracht van het bedrijf, doet het bedrijf een 
beroep op stadspersoneel.  
De stad stelt het personeel voor de exploitatie van het bedrijf, kosteloos ter beschikking. 
De stad en het bedrijf respecteren bij het ter beschikking stellen van personeel de geldende 
rechtspositieregeling. 



Artikel 5 - Beleids- en beheerscyclus 
De partijen werken samen aan de verwezenlijking van de beleidsdoelstellingen van de stad, 
zoals vastgelegd in het meerjarenplan. Het bedrijf verbindt er zich toe om in het licht van 
haar opdracht en doelstellingen het stedelijk sportbeleid uit te voeren. 
Het bedrijf stelt een meerjarenplan en een budget op volgens de regels bepaald in het 
gemeentedecreet en zijn uitvoeringsbesluiten. Het bedrijf voert zijn boekhouding volgens de 
regels bepaald in het Gemeentedecreet en zijn uitvoeringsbesluiten. 
Artikel 6 - Gedragsregels bij de dienstverlening 
Het bedrijf respecteert bij zijn dienstverlening de eigen opdracht en beleidsdoelstellingen en 
de beleidsdoelstellingen van de stad. 
Het bedrijf gebruikt de ter beschikking gestelde middelen uitsluitend voor de eigen opdracht 
en beleidsdoelstellingen en de beleidsdoelstellingen van de stad. 
Het bedrijf streeft bij zijn dienstverlening naar een gelijke en objectieve behandeling van de 
gebruikers en naar een grote klantvriendelijkheid.  
Artikel 7 - Tarieven 
Het bedrijf bepaalt de tarieven voor het gebruik van de sportinfrastructuur dat het beheert en 
exploiteert. De gemeenteraad van de stad moet de tarieven, de manier van vaststelling van 
de tarieven en de openingsuren van de sportinfrastructuur goedkeuren voor ze toegepast 
worden. 
Artikel 8 - Deelname in andere rechtspersonen 
Het bedrijf beslist autonoom over het oprichten van of het deelnemen in andere 
rechtspersonen, voor zover dat in overeenstemming is met zijn maatschappelijk doel en met 
de beleidsdoelstellingen van de stad. 
Artikel 9 - Presentiegelden en vergoedingen 
De mandatarissen van het bedrijf ontvangen geen presentiegelden of andere vergoedingen 
voor het vervullen van hun mandaat. 
Artikel 10 - Informatieverstrekking 
Individuele gemeenteraadsleden kunnen alle informatie over het bedrijf krijgen op basis van 
hun inzagerecht.  
Het bedrijf brengt verslag uit over de activiteiten van het bedrijf, als de gemeenteraad dit 
vraagt. 
Artikel 11 - Interne controle 
Het bedrijf werkt een afdoend systeem van interne controle uit, dat beantwoordt aan de 
wettelijke principes en de principes van deugdelijk bestuur. 
Artikel 12 - Geschillen 
Onderhavige overeenkomst valt onder de toepassing en interpretatie van het Belgisch recht. 
De partijen engageren zich te goeder trouw tot de uitvoering van de overeenkomst. 
Voor elk geschil dat ontstaat door de toepassing van onderhavige overeenkomst, zoeken de 
partijen een minnelijke oplossing. Als een minnelijke regeling van het geschil niet slaagt, 
wordt het geschil bij de rechtbank aanhangig gemaakt. 
Artikel 13 - Duurtijd 
Onverminderd de toepassing van artikel 235 § 3 gemeentedecreet, geldt onderhavige 
overeenkomst van 1 december 2016 tot 30 juni 2019. 
Artikel 14 - Wijziging, schorsing en ontbinding 
De partijen kunnen onderhavige overeenkomst elk ogenblik wijzigen of ontbinden, als tijdens 
de duur van de overeenkomst de maatschappelijke context en/of het stedelijke beleid wijzigt. 
De partijen kunnen onderhavige overeenkomst enkel schorsen, als er zich specifieke 
omstandigheden voordoen die een schorsing rechtvaardigen.  
Opgemaakt te Herentals op … 2016 in twee exemplaren waarvan elke partij erkent er één te 
hebben ontvangen.” 
 
Stemmen voor: Peeters, Bertels, Hendrickx, Bergen, Vervloesem, Vervoort, Baeten, Van 
Olmen, Ryken, Michielsen, Michiels, Van den Broeck, De Cat, Caers, Moons, Marcipont, 
Sterckx, Verpoorten, Snauwaert en Van Thielen 
Onthouding: Verellen, Verraedt, Cleymans, Laureys Koen, Laverge, Vanooteghem, 
Tegenbos en Laureys Pieter 

                



007 AGB Sport en Recreatie Herentals: goedkeuring nieuwe statuten 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
De gemeenteraad heeft op 07/09/2004 het autonoom gemeentebedrijf ‘AGB Sport en 
Recreatie Herentals’ opgericht.  
Op 03/09/2013 heeft de gemeenteraad nieuwe statuten goedgekeurd. 
Argumentatie 
Sinds beslissing BTW nr. E.T.129.288 van 19/01/2016 hanteert de fiscus een nieuwe 
definitie van winstoogmerk. 
AGB Sport en Recreatie Herentals streeft sinds zijn oprichting een winstoogmerk na. 
In de jaarrekening 2015 staat voor een bedrag van 286.318,59 euro aan overgedragen 
verliezen vermeld. Hierdoor zijn geen winstuitkeringen mogelijk. Deze verliezen kunnen 
enkel aangezuiverd worden door een kapitaalvermindering. 
Omdat er geen statutair kapitaal is, kan het kapitaal niet worden verminderd. Op basis van 
de financiële prognoses voor de toekomst wordt een kapitaalverhoging van 1.994.832,12 
euro voorgesteld. Na de aanzuivering van de verliezen zal het statutaire kapitaal na de 
inbreng 1.708.513,53 euro bedragen. De aanzuivering van verliezen door een kapitaal-
vermindering wordt fiscaal geneutraliseerd door een verhoging van de begintoestand van de 
reserves. 
In functie hiervan wordt het winstuitkeringsoogmerk verder verduidelijkt in artikel 24 van de 
statuten. 
BESLUIT 
De gemeenteraad keurt een inbreng van 1.994.832,12 euro in het kapitaal van AGB Sport en 
Recreatie Herentals en de vermindering van het kapitaal met 286.318,59 euro door 
aanzuivering van de verliezen goed. 
De gemeenteraad keurt de statuten goed als volgt: 
“STATUTEN AGB Sport en Recreatie Herentals 
HOOFDSTUK I - ALGEMENE BEPALINGEN 
Artikel 1: naam, juridische basis en duur 
AGB Sport en Recreatie Herentals is een autonoom gemeentebedrijf, een publiekrechtelijke 
rechtspersoon opgericht op basis van de Nieuwe Gemeentewet bij besluit van de 
gemeenteraad van de stad Herentals (hierna ‘de stad’) van 7 september 2004. Het wordt 
hieronder ‘het AGB’ genoemd. 
Het AGB wordt opgericht voor onbepaalde duur. 
Artikel 2: maatschappelijke zetel (en exploitatiezetels) 
De maatschappelijke zetel van het AGB is gevestigd te Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals. 
Artikel 3: maatschappelijk doel en taken 
Het AGB heeft als maatschappelijk doel het verwezenlijken van een kwalitatief sterk aanbod 
van sportieve en recreatieve accommodatie en de exploitatie van deze accommodatie. 
In de beheersovereenkomst die werd afgesloten tussen de stad en het AGB worden de wijze 
waarop het AGB zijn taken moet vervullen en de doelstellingen verder geconcretiseerd. 
Het AGB is verantwoordelijk voor de externe aspecten van zijn activiteiten in de meest ruime 
zin van het woord. Binnen de grenzen van het hiervoor omschreven maatschappelijk doel, 
onderhoudt het AGB contacten, pleegt het overleg, voert het onderhandelingen, regelt het de 
samenwerking, maakt het afspraken en sluit het overeenkomsten met natuurlijke personen 
en met andere rechtspersonen. 
Het AGB onderhandelt met alle bevoegde instanties op de verschillende beleidsniveaus over 
investeringen, financiële tussenkomsten en alle andere aangelegenheden die zijn 
doelstellingen raken. Het kan met deze instanties overeenkomsten sluiten op voorwaarde dat 
deze niet in strijd zijn met zijn doel of met de beheersovereenkomst afgesloten met de stad. 
HOOFDSTUK II - ORGANEN 
Afdeling 1 - Algemeen 
Artikel 4: structuur 
Het bedrijf wordt bestuurd door een raad van bestuur en een directiecomité. 
Afdeling 2 - Raad van bestuur 
 
 



Artikel 5: samenstelling 
§1 Het aantal leden van de raad van bestuur bedraagt elf. Ten hoogste twee derde van de 
leden is van hetzelfde geslacht.  
§2 De benoeming van de leden van de raad van bestuur gebeurt door de gemeenteraad in 
openbare zitting en bij geheime stemming. Hierbij heeft elke fractie het recht minstens één lid 
voor te dragen (“gewaarborgde vertegenwoordiging”). Indien deze gewaarborgde 
vertegenwoordiging van elke fractie afbreuk zou doen aan de mogelijkheid voor de fracties 
die vertegenwoordigd zijn in het college van burgemeester en schepenen om minstens de 
helft van de leden van de raad van bestuur voor te dragen, wordt er gewerkt met gewogen 
stemrecht binnen de groep van door de fracties voorgedragen bestuurders. 
Indien niet aan de vereiste uit de vorige paragraaf, tweede zin, wordt voldaan dat ten 
hoogste twee derde van de leden van de raad van bestuur van hetzelfde geslacht is, geldt 
deze vereiste voor de door de fracties voorgedragen leden. Indien dan nog niet aan de 
vereiste uit de vorige paragraaf, tweede zin, wordt voldaan, geldt deze vereiste zowel voor 
de meerderheidsfracties als voor de oppositiefracties. Levert ook dit niet het verplichte 
resultaat op, dan duidt de grootste fractie onder de meerderheidsfracties iemand van het 
minst vertegenwoordigde geslacht aan, indien aan de vereiste niet werd voldaan door deze 
fracties, en/of duidt de grootste fractie onder de oppositiefracties iemand van het minst 
vertegenwoordigde geslacht aan, indien aan de vereiste niet werd voldaan door deze 
fracties. 
§3 De leden van de raad van bestuur worden als volgt aangeduid: Eerst krijgt elke fractie 
één zetel. Daarna worden de overige zetels via het systeem imperiali verdeeld.  
Artikel 6: einde van het mandaat 
Het mandaat van lid van de raad van bestuur is hernieuwbaar. De leden van de raad van 
bestuur kunnen te allen tijde door de gemeenteraad worden ontslagen bij gemotiveerde 
beslissing en na eerbiediging van de hoorplicht. 
Na de volledige vernieuwing van de gemeenteraad wordt tot volledige vernieuwing van de 
raad van bestuur overgegaan. In dat geval blijven de leden van de raad van bestuur in 
functie tot de nieuwe gemeenteraad tot hun vervanging is overgegaan. 
Een lid van de raad van bestuur kan zijn mandaat opzeggen door schriftelijke kennisgeving 
aan de voorzitter van de gemeenteraad. Het ontslag is definitief na de ontvangst van de 
kennisgeving door de voorzitter van de gemeenteraad. Het lid van de raad van bestuur blijft 
zijn mandaat uitoefenen tot zijn opvolger is geïnstalleerd op de eerstvolgende 
gemeenteraad, behoudens wanneer het ontslag het gevolg is van een onverenigbaarheid. 
Artikel 7: voorzitterschap 
De raad van bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter en een ondervoorzitter die deel moet 
uitmaken van het college van burgemeester en schepenen van de stad en die de 
vergaderingen van de raad van bestuur voorzit. 
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt de raad van bestuur voorgezeten door de 
ondervoorzitter, of bij gebrek daaraan, de oudste bestuurder.  
Artikel 8: bijeenroeping 
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter van de raad van bestuur, 
telkens als de belangen van het AGB het vereisen en minstens vier maal per jaar. 
De raad van bestuur beraadslaagt op de maatschappelijke zetel van het AGB of, indien de 
omstandigheden dit vereisen, op een andere plaats die wordt bepaald door de voorzitter. De 
vergaderingen zijn niet openbaar.  
De uitnodigingen vermelden plaats, datum, uur en agenda van de vergadering en worden 
schriftelijk verzonden. De uitnodiging is vergezeld van alle bijhorende documenten. 
Artikel 9: beraadslaging, stemming en notulen 
§1 De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de 
helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit quorum niet wordt bereikt, 
kan een nieuwe raad bijeengeroepen worden met dezelfde agenda. Die zal geldig 
beraadslagen en beslissen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde 
bestuurders. 
Iedere bestuurder kan aan een andere bestuurder een schriftelijke volmacht geven om hem 
op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag niet meer dan 
één volmacht dragen. 



Over dringende punten die niet op de agenda werden vermeld, kan de raad van bestuur 
slechts geldig beraadslagen indien twee derde van de aanwezige bestuurders hiermee 
akkoord gaat. 
§ 2 Elke bestuurder heeft één stem.  
Een beslissing is slechts geldig genomen wanneer zij genomen wordt met de volstrekte 
meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. 
Onthoudingen en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld. 
De stemmingen gebeuren bij handopsteking, behalve bij benoemingen en voordrachten of bij 
personeelszaken, waar de stemmingen geheim zijn. 
In geval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend; bij geheime 
stemming evenwel wordt de beslissing dan verworpen. 
§ 3 De raad van bestuur duidt een secretaris aan die instaat voor het secretariaat van de 
raad van bestuur. De secretaris hoeft geen lid te zijn van de raad van bestuur. De 
beraadslagingen en de beslissingen van de raad van bestuur worden door de secretaris 
genotuleerd overeenkomstig artikel 181 §1 Gemeentedecreet (waarbij ‘gemeenteraad’ wordt 
gelezen als ‘raad van bestuur’). 
De notulen worden door de secretaris en de voorzitter ondertekend. De notulen van de 
vergaderingen worden ten laatste meegestuurd met de uitnodiging voor de volgende 
vergadering, waar ze ter goedkeuring worden voorgelegd. 
Deze goedgekeurde notulen worden, samen met alle documenten waarnaar in de notulen 
verwezen wordt, ter inzage neergelegd op het secretariaat van de stad. Op verzoek van een 
gemeenteraadslid worden ze elektronisch ter beschikking gesteld. 
Artikel 10: bevoegdheden 
§ 1 De raad van bestuur van het AGB: 
- is inzake aangelegenheden van het AGB bevoegd voor alles wat niet uitdrukkelijk bij 

decreet of in de beheersovereenkomst is voorbehouden aan de gemeenteraad, 
behoudens de hieronder vermelde delegaties; 

- is gemachtigd alle nuttige of noodzakelijke handelingen te verrichten om de doelstellingen 
van het AGB te verwezenlijken. 

§ 2 Meer specifiek heeft de raad van bestuur onder meer volgende bevoegdheden. De 
raad: 

- vertrouwt het dagelijks bestuur, de vertegenwoordiging m.b.t. dat dagelijks bestuur en de 
uitvoering van zijn beslissingen toe aan het hiertoe opgerichte orgaan van dagelijks 
bestuur, en oefent de controle op dit orgaan uit. De raad vermeldt hierbij desgevallend de 
mogelijkheid van subdelegatie aan personeelsleden van het AGB; 

- benoemt het lid of de leden van het orgaan van dagelijks bestuur; 
- beslist tot het instellen van rechtsvorderingen en vertegenwoordigt het AGB in rechte als 

eiser of als verweerder, en buiten rechte; 
- vertegenwoordigt het AGB bij de onderhandelingen met het college van burgemeester en 

schepenen van de stad over de beheersovereenkomst; 
- sluit met de stad en met derden samenwerkings- of andere overeenkomsten; 
- stelt wijzigingen in de statuten voor of adviseert hierover aan de gemeenteraad; 
- brengt verslag uit over de activiteiten van het bedrijf, conform de modaliteiten vastgelegd 

in de beheersovereenkomst, telkens wanneer de gemeenteraad hierom verzoekt;  
- sluit de contracten met een waarde van meer dan het bedrag bepaald in de 

beheersovereenkomst; 
- gunt de overheidsopdrachten met een waarde van meer dan het bedrag bepaald in de 

beheersovereenkomst; 
- berekent en stelt de tarieven en tariefstructuren voor geleverde prestaties van het AGB 

vast, binnen de in de beheersovereenkomst bepaalde grondregels inzake tarifering; 
- stelt het meerjarenplan en het budget van het AGB vast en legt ze ter goedkeuring aan de 

gemeenteraad voor; 
- spreekt zich uit over de vaststelling van de jaarrekening en formuleert hierbij eventuele 

adviezen over aansprakelijkheid. De raad kan in beroep gaan tegen de niet-goedkeuring 
van de jaarrekening door de gemeenteraad; 

- sluit de huurovereenkomsten van meer dan 9 jaar, m.i.v. erfpachten; 
- gaat hypotheken op onroerende goederen aan waarvan het AGB eigenaar is; 



- heft, na betaling, alle hypothecaire of preferente inschrijvingen op; 
- stemt in met of aanvaardt elke vorm van subrogatie en borgstelling; 
- kan voor zijn eigen werking een huishoudelijk reglement opstellen. 
§ 3 De raad van bestuur is bevoegd inzake personeelsaangelegenheden, meer bepaald: 
- de vaststelling van de afwijkingen op de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel 

voor het personeel van het AGB, voor bestaande betrekkingen; 
- de bepaling van de rechtspositieregeling voor de betrekkingen die niet bestaan binnen de 

stad; 
- de aanwerving en het ontslag van het personeel; 
- de vaststelling van het arbeidsreglement en de algemene voorwaarden van de 

arbeidsovereenkomsten bij contractuele aanwervingen; 
- het aangaan van overeenkomsten met de stad over de terbeschikkingstelling van de door 

de stad tewerkgestelde personeelsleden, evenals de voorwaarden van een dergelijke 
terbeschikkingstelling. 

Artikel 11: delegatie 
De raad van bestuur delegeert de uitoefening van het dagelijks bestuur, de 
vertegenwoordiging met betrekking tot dat bestuur en de voorbereiding en uitvoering van de 
beslissingen van de raad van bestuur aan het directiecomité. 
Artikel 12: vertegenwoordiging 
Het AGB wordt ten overstaan van derden geldig vertegenwoordigd door de voorzitter van de 
raad van bestuur of door twee leden van de raad van bestuur samen. 
Wanneer het belang van het bedrijf zulks vereist, beslist de voorzitter of zijn vervanger over 
het instellen van rechtsvorderingen en over het treffen van bewarende maatregelen, zowel in 
rechte als daarbuiten. Deze maatregelen worden bekrachtigd op de eerstvolgende raad van 
bestuur. 
Tenzij de raad van bestuur een bijzondere lastgeving verstrekt, en behoudens een andere 
regeling in het huishoudelijk reglement, worden de akten en alle andere stukken of 
briefwisseling ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur of door twee leden 
van de raad van bestuur samen. 
Artikel 13: vergoedingen 
De leden van de raad van bestuur oefenen hun mandaat onbezoldigd uit. 
Afdeling 3 - Directiecomité 
Artikel 14: samenstelling 
Het aantal leden van het directiecomité bedraagt vijf. 
Ze worden door de raad van bestuur benoemd bij geheime stemming. 
Artikel 15: duur en einde van het mandaat 
De duurtijd van het mandaat van lid van het directiecomité loopt gelijk met de duur van de 
legislatuur.  
Het mandaat is hernieuwbaar. De leden van het directiecomité kunnen te allen tijde door de 
raad van bestuur worden ontslagen bij gemotiveerde beslissing en na eerbiediging van de 
hoorplicht. 
Na de volledige vernieuwing van de raad van bestuur die volgt op de installatie van de 
gemeenteraad, wordt tot volledige vernieuwing van het directiecomité overgegaan. In dat 
geval blijven de leden van het directiecomité in functie tot de nieuwe raad van bestuur tot 
hun vervanging is overgegaan.  
Een lid van het directiecomité kan zijn mandaat opzeggen door schriftelijke kennisgeving aan 
de voorzitter van de raad van bestuur. Het ontslag is definitief na de ontvangst van de 
kennisgeving door de voorzitter van de raad van bestuur. Het lid van het directiecomité blijft 
zijn mandaat uitoefenen tot zijn opvolger is geïnstalleerd op de eerstvolgende raad van 
bestuur, behoudens wanneer het ontslag het gevolg is van een onverenigbaarheid. 
Artikel 16: voorzitterschap 
Het directiecomité kiest uit zijn leden een voorzitter en een ondervoorzitter die de 
vergaderingen van het directiecomité voorzit. 
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt het directiecomité voorgezeten door de 
ondervoorzitter, of bij gebrek daaraan, door het oudste lid van het directiecomité.  
 
 



Artikel 17: bijeenroeping 
Het directiecomité wordt bijeengeroepen door de voorzitter van het directiecomité telkens als 
de belangen van het AGB het vereisen. 
Het directiecomité beraadslaagt op de maatschappelijke zetel van het AGB of, indien de 
omstandigheden dit vereisen, op een andere plaats die wordt bepaald door de voorzitter. De 
vergaderingen zijn niet openbaar. 
De uitnodigingen vermelden plaats, datum, uur en agenda van de vergadering en worden 
schriftelijk verzonden. De uitnodiging is vergezeld van alle bijhorende documenten. 
Artikel 18: beraadslaging, stemming en notulen 
§1 Het directiecomité kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft 
van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. 
§ 2 Elk lid van het directiecomité heeft één stem. 
Een beslissing is slechts geldig genomen wanneer zij genomen wordt met de volstrekte 
meerderheid van de stemmen van de aanwezige leden. Onthoudingen en ongeldige 
stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld. 
In geval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend; bij geheime 
stemming evenwel wordt de beslissing dan verworpen. 
§ 3 Het directiecomité duidt een secretaris aan die instaat voor het secretariaat van het 
directiecomité. De secretaris hoeft geen lid te zijn van het directiecomité. De 
beraadslagingen en de beslissingen van het directiecomité worden door de secretaris 
genotuleerd overeenkomstig artikel 181 §1 Gemeentedecreet (waarbij ‘de gemeenteraad’ 
wordt gelezen als ‘het directiecomité). 
De notulen worden door de secretaris en de voorzitter ondertekend. De notulen van de 
vergaderingen worden ten laatste meegestuurd met de uitnodiging voor de volgende 
vergadering, waar ze ter goedkeuring worden voorgelegd. 
Deze goedgekeurde notulen worden, samen met alle documenten waarnaar in de notulen 
verwezen wordt, ter inzage neergelegd op het secretariaat van de stad en opgestuurd aan 
de leden van de raad van bestuur van het AGB. Op verzoek van een gemeenteraadslid 
worden ze elektronisch ter beschikking gesteld. 
Artikel 19: bevoegdheden 
§ 1 Het directiecomité van het AGB is belast met het dagelijks bestuur, met de 
vertegenwoordiging met betrekking tot dat bestuur en met de voorbereiding en uitvoering van 
de beslissingen van de raad van bestuur. 
Het directiecomité is verantwoording verschuldigd aan de raad van bestuur. Het verschaft de 
raad van bestuur informatie over zijn beslissingen en licht hem in over al zijn handelingen. 
§ 2 Het directiecomité is daarenboven bevoegd voor alle materies die door de raad van 
bestuur worden gedelegeerd. 
Artikel 20: subdelegatie 
Het directiecomité kan de uitoefening van bepaalde bevoegdheden aan personeelsleden van 
het AGB delegeren. 
Artikel 21: vertegenwoordiging 
Het AGB wordt, binnen de bevoegdheden van het directiecomité, ten overstaan van derden 
geldig vertegenwoordigd door de voorzitter van het directiecomité of door twee leden van het 
directiecomité samen.  
Tenzij het directiecomité een bijzondere lastgeving verstrekt, en behoudens een andere 
regeling in het huishoudelijk reglement, worden de akten en alle andere stukken of 
briefwisseling ondertekend door de voorzitter van het directiecomité of door twee leden van 
het directiecomité samen. 
Artikel 22: vergoedingen 
De leden van het directiecomité oefenen hun mandaat onbezoldigd uit. 
HOOFDSTUK III – FINANCIËN EN CONTROLE 
Afdeling 1 - Financiën 
Artikel 23: pro fisco - kapitaal 
De gemeente kan een inbreng doen in geld of in natura in het kapitaal van het bedrijf, welke 
het voorwerp dient uit te maken van een statutenwijziging. 
Het geplaatste maatschappelijke en statutaire kapitaal van het bedrijf bedraagt 1.708.513,53 
euro en is opvraagbaar door een besluit van de raad van bestuur.  



Het bedrag van het geplaatste maatschappelijke en statutaire kapitaal stemt overeen met de 
netto-inbrengwaarde van de in te brengen vermogensbestanddelen. 
Behoudens in het kader van een ontbinding van het bedrijf kan het kapitaal noch geheel 
noch gedeeltelijk, op welke wijze dan ook, worden vervreemd, uitgekeerd of overgedragen. 
Een vermindering van het kapitaal is enkel mogelijk om exploitatieverliezen, minderwaarden 
of (duurzame) waardeverminderingen te compenseren. 
Artikel 24: resultaatsbestemming 
Nadat een bedrag van ten minste twintig procent van de nettowinst is uitgekeerd aan de 
stad, beslist de raad van bestuur over de bestemming van het saldo van resultaat van het 
autonoom bedrijf, dit met inachtname van de terzake gesloten beleidsovereenkomsten. 
Evenwel mag geen uitkering aan de gemeente geschieden indien op de datum van afsluiting 
van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of 
tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit 
hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of 
de statuten niet mogen worden uitgekeerd. 
Afdeling 2 - Financiële controle 
Artikel 25: commissaris(en) 
De gemeenteraad benoemt één bedrijfsrevisor als commissaris van het AGB. 
Artikel 26: duur van de mandaten 
De commissaris wordt benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.  
HOOFDSTUK IV - VEREFFENING EN ONTBINDING 
Artikel 27: ontbinding en vereffening 
De gemeenteraad kan, na advies te hebben ingewonnen bij de raad van bestuur, steeds 
beslissen om tot ontbinding en vereffening van een autonoom gemeentebedrijf over te gaan. 
In de beslissing tot ontbinding wijst de gemeenteraad de vereffenaars aan. Alle andere 
organen vervallen op het ogenblik van de ontbinding. 
Het personeel in statutair dienstverband van het ontbonden autonoom gemeentebedrijf wordt 
overgenomen door de stad. 
De stad waarborgt de rechten die het autonoom gemeentebedrijf op het ogenblik van 
ontbinding voor het overgenomen personeel had vastgesteld, m.i.v. de pensioenrechten. De 
rechten en verplichtingen van het ontbonden autonoom gemeentebedrijf worden 
overgenomen door de stad, inclusief de overname van de contractuele personeelsleden. 
De gemeenteraad kan in het ontbindingsbesluit de personeelsleden, die daarmee moeten 
instemmen, en de rechten en verplichtingen aanwijzen die overgenomen worden door de 
overnemer of de overnemers van de activiteiten van het gemeentebedrijf.” 
 
Stemmen voor: Peeters, Bertels, Hendrickx, Bergen, Vervloesem, Vervoort, Baeten, Van 
Olmen, Ryken, Michielsen, Michiels, Van den Broeck, De Cat, Caers, Moons, Marcipont, 
Sterckx, Verpoorten, Snauwaert en Van Thielen 
Onthouding: Verellen, Verraedt, Cleymans, Laureys Koen, Laverge, Vanooteghem, 
Tegenbos en Laureys Pieter 
 

                
008 Gemeentelijke administratieve sancties: samenwerkingsovereenkomst 

bemiddelaar vanaf 2017 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
Op 28/04/2006 besliste de federale ministerraad om 33 bemiddelaars aan te stellen voor de 
begeleiding van de bemiddelingsprocedure zoals voorzien in de wetgeving betreffende de 
gemeentelijke administratieve sancties. 
Bij brief van 29/09/2006 werd dit aanbod herhaald. 
Bij brief van 30/11/2006 werden de verschillende steden en gemeenten gevraagd om hun 
engagement terzake voor 15/12/2006 te bevestigen. Daarbij werd voorgesteld een voltijdse 
bemiddelaar ter beschikking te stellen aan elk gerechtelijk arrondissement. Bij deze brief 
werd een ontwerpovereenkomst gevoegd tussen de federale staat en de betrokken 
arrondissementshoofdstad. Bij beslissing van 11/12/2006 ging het college van burgemeester 



en schepenen principieel akkoord met het sluiten van deze overeenkomst. Deze werd 
goedgekeurd bij gemeenteraadsbesluit van 22/01/2007. 
Bij besluit van 09/03/2007 kende de minister van ambtenarenzaken, maatschappelijke 
integratie, grootstedenbeleid en gelijke kansenbeleid voor de eerste maal aan stad Turnhout 
een toelage toe voor de aanstelling van een voltijds bemiddelaar en dit voor de periode van 
één jaar. 
Bij ministerieel besluit van 28/04/2016 werd door de staatssecretaris belast met grote steden 
opnieuw een subsidie ter beschikking gesteld. 
Juridische grond 
- Wet van 24/06/2013 over de gemeentelijke administratieve sancties 
- Koninklijk besluit van 28/01/2014 houdende de minimumvoorwaarden en de modaliteiten 

voor de bemiddeling in het kader van de wet over de gemeentelijke administratieve 
sancties 

- Ministerieel besluit van 28/08/2016 houdende de toekenning van een toelage aan 
bepaalde steden en gemeenten in het kader van het grootstedenbeleid 

Argumentatie 
De federale overheid stelt aan stad Turnhout jaarlijks een subsidie van ongeveer 50.000 
euro ter beschikking voor het begeleiden van de bemiddelingsprocedure. Artikel 4 van deze 
subsidieovereenkomst bepaalt dat stad Turnhout partnerships moet aangaan met de steden 
en gemeenten in het arrondissement Turnhout, die van deze dienstverlening gebruik wensen 
te maken.  
De gemeenteraad moet akkoord gaan met de hernieuwing van de voorliggende 
samenwerkingsovereenkomst, die een aanvang neemt op 01/01/2017 voor onbepaalde duur.  
De bemiddeling is het alternatieve luik van de procedure dat gericht is op het organiseren 
van de zogenaamde herstelprestaties, het informeren en sensibiliseren van de partijen, het 
trachten te bedaren van een conflict tussen de partijen en op het tegemoetkomen aan de 
belangen van benadeelden. 
Voor een goede dienstverlening en efficiënte inzet van de bemiddelingsambtenaar bij de 
afhandeling van GAS-dossiers in het arrondissement Turnhout is een overeenkomst met de 
deelnemende gemeenten aangewezen. Artikel 11 van voorliggende overeenkomst bepaalt 
dat de (eventuele) meerkost (bovenop de subsidie van ongeveer 50.000 euro) wordt 
verdeeld onder alle deelnemende gemeenten en dit op basis van het bevolkingsaantal 
(gegevens A.D.S.E.I.). 
De overeenkomst werd in het verleden steeds jaarlijks vernieuwd, doch het lijkt aangewezen, 
omwille van de administratieve werklast, om een overeenkomst van onbepaalde duur af te 
sluiten met de mogelijkheid om bij stopzetting van de subsidie van de federale overheid de 
overeenkomst op te zeggen mits een opzegtermijn. 
BESLUIT 
De gemeenteraad keurt volgende hernieuwing van de samenwerkingsovereenkomst tussen 
Stad Turnhout en de bedoelde partnergemeenten over de GAS-bemiddeling unaniem goed 
met ingang van 01/01/2017 en dit voor onbepaalde duur: 
Tussen: 
Stad Turnhout, vertegenwoordigd door dhr. Eric Vos, burgemeester en dhr. Filip Buijs 
stadssecretaris, handelend in uitvoering van de zitting van de gemeenteraad d.d. …… 
en 
De gemeenten die deel uitmaken van de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout, de politiezone 
Neteland, de politiezone Zuiderkempen en de politiezone Balen-Dessel-Mol 
vertegenwoordigd door dhr./mevr. ……, voorzitter van het Beheerscomité van de interlokale 
vereniging “Bureau Gemeentelijke Administratieve Sancties” handelend in uitvoering van de 
zitting van het dagelijks bestuur van het Beheerscomité van …… na goedkeuring op de 
zitting van de gemeenteraden van Balen, Dessel, Geel, Grobbendonk, Herentals, 
Herenthout, Herselt, Herenthout, Laakdal, Meerhout, Mol, Olen, Vorselaar en Westerlo 
(zitting resp. d.d. …………) 
wordt het volgende overeengekomen en aanvaard: 
I. Vooraf: 



De wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties geeft de 
steden en gemeenten de mogelijkheid om onder bepaalde voorwaarden administratieve 
sancties te voorzien tegen inbreuken op hun reglementen en verordeningen.  
Bovendien werd bij deze wet de modaliteiten van het bemiddelingsinstrument bepaald. De 
raad kan dus een bemiddelingsprocedure voorzien in het kader van de administratieve 
sancties. De bemiddeling is bovendien verplicht wanneer het minderjarigen betreft.  
Op 28 april 2006 besliste de federale regering om de mogelijkheden tot oplegging van 
administratieve sancties uit te breiden voor een betere bestrijding van verschillende soorten 
overlast. De regering stelt derhalve een voltijdse bemiddelaar ter beschikking van de steden 
en gemeenten van het (tot 1 april 2014 bestaande) gerechtelijk arrondissement TURNHOUT.  
Het doel van deze overeenkomst is de bepaling van de praktische modaliteiten van deze 
terbeschikkingstelling. 
II. Algemene bepalingen m.b.t. de uitvoering van de overeenkomst: 
Artikel 1: 
Stad Turnhout enerzijds, de steden Geel en Herentals, de gemeenten Balen, Dessel 
Grobbendonk, Herenthout, Herselt, Hulshout, Laakdal, Meerhout, Mol, Olen, Vorselaar en 
Westerlo anderzijds verbinden zich ertoe om samen te werken voor het inzetten van de door 
de federale regering gefinancierde bemiddelaar voor de implementering en toepassing, op 
het grondgebied van deze gemeenten, van de bemiddelingsprocedure, zoals voorzien in het 
kader van de gemeentelijke administratieve sancties.  
De prioriteit gaat daarbij uit naar de organisatie van de bemiddelingsprocedure ten aanzien 
van minderjarigen vanaf de leeftijd zoals voorzien in de politieverordening.  
Artikel 2: 
Stad Turnhout heeft een bemiddelaar aangeworven, die voldoet aan de diplomavereisten en 
inmiddels de basisopleiding tot bemiddelaar heeft gevolgd. Bij een eventuele vervanging van 
deze bemiddelaar zal stad Turnhout opnieuw instaan voor de nieuwe aanwerving. 
Artikel 3: 
Stad Turnhout is de wettelijke werkgever van de nieuw aangeworven bemiddelaar. 
Deze heeft een arbeidsovereenkomst opgesteld tussen de aangeworven bemiddelaar en de 
stad, waarin de specifieke opdracht van de bemiddelaar wordt beschreven m.b.t. deze 
overeenkomst, alsook de taken die aan deze functie verbonden zijn, zoals gedefinieerd in 
artikel 4. 
Stad Turnhout staat bovendien in voor het administratieve en financiële beheer van de 
arbeidsovereenkomst opgemaakt met de bemiddelaar.  
Artikel 4: 
In overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake de bemiddelingsprocedure in het 
kader van de gemeentelijke administratieve sancties, legt de stad Turnhout het takenpakket 
van de bemiddelaar als volgt vast: 
Voorbeelden van taken:  
- Implementering en uitvoering van de bemiddelingsprocedure in de steden en gemeenten 

hierboven vernoemd; 
- Instaan voor alle correspondentie aangaande de bemiddeling in het kader van de 

gemeentelijke administratieve sancties; 
- De partijen horen en een regeling trachten te treffen tussen dader en slachtoffer; 
- Verslagen opmaken m.b.t. de regelingen die in het kader van de bemiddeling werden 

overeengekomen; 
- De bemiddelingsresultaten overmaken aan de sanctionerende ambtenaar van de 

betrokken gemeente; 
- Deelnemen aan (organiseren van) vergaderingen voor overleg tussen de verschillende 

actoren op gemeentelijk niveau die betrokken zijn bij de gemeentelijke administratieve 
sancties; 

- Deelnemen aan de meetings voor de uitwisseling van ervaringen, georganiseerd door de 
federale staat 

- Opmaken van een jaarverslag met evaluatierapport m.b.t. de toepassing van de 
bemiddelingsprocedure in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties 
(volgens de richtlijnen van Grootstedenbeleid) na bundeling van alle relevante informatie 



van de partnersteden en –gemeenten, dat zal worden overgemaakt aan de dienst 
Grootstedenbeleid 

Artikel 5: 
Bovengenoemde steden en gemeenten beslissen om de hoofdactiviteiten van de 
bemiddelaar te situeren in de stad Turnhout als hoofdplaats van het arrondissement.  
Voor feiten die zich hebben voorgedaan op het grondgebied van de gemeenten die deel 
uitmaken van de politiezones Geel – Laakdal – Meerhout, Neteland, Zuiderkempen en 
Balen-Dessel-Mol stellen deze gemeenten evenwel een aangepast lokaal met de nodige 
infrastructuur ter beschikking aan de bemiddelaar, zodat de bemiddelingssessies in optimale 
omstandigheden kunnen verlopen. 
De tijdsbesteding voor de deelnemende gemeenten en bijgevolg het gebruik van beide 
lokalen is afhankelijk van de evoluerende werklast. 
Artikel 6:  
Bij aanvang van deze overeenkomst zullen de gemeenten die deel uitmaken van de 
Politiezones Geel-Laakdal-Meerhout, Neteland, Zuiderkempen en Balen-Dessel-Mol aan de 
bemiddelaar hun reglementen en administratieve politieverordeningen overmaken, in 
voorkomend geval vergezeld van de bijbehorende administratieve sancties. Dit geldt tevens 
voor alle latere wijzigingen aan deze reglementen.  
De in art. 6 lid 1 bedoelde gemeenten verbinden zich ertoe hun sanctionerende ambtenaar, 
de korpschef van hun politiezone, en in voorkomend geval de agenten die door de 
gemeenteraad werden aangesteld voor vaststelling of aangifte van overtredingen op de 
gemeentereglementen, op de hoogte te brengen van deze overeenkomst en van de precieze 
details van de persoon die wordt aangesteld in de functie van bemiddelaar.  
Bedoelde steden en gemeenten zullen eveneens hun procureur des Konings inlichten.  
Artikel 7: 
Wat de vervulling van zijn opdrachten betreft, zal de bemiddelaar autonomie genieten bij de 
dagelijkse uitoefening van zijn functie.  
Hij zal de bemiddelingsresultaten zo snel mogelijk aan de sanctionerende ambtenaar van de 
betrokken steden en gemeenten meedelen.  
Artikel 8: 
De steden Geel en Herentals, de Gemeenten Balen, Dessel, Grobbendonk, Herenthout, 
Herselt, Hulshout, Laakdal, Meerhout,Mol, Olen, Vorselaar en Westerlo nemen nota van de 
methodologische ondersteuning die de federale regering voorziet voor de implementering 
van de bemiddelingsprocedure en die op verzoek door de Dienst Grootstedenbeleid van de 
POD Maatschappelijke Integratie wordt geboden.  
Het beheerscomité van de interlokale vereniging “Bureau Gemeentelijke Administratieve 
Sancties” ontvangt een officieel afschrift van de overeenkomst die werd ondertekend tussen 
de STAD TURNHOUT en de minister belast met het federale grootstedenbeleid, betreffende 
de GAS-bemiddeling. 
De steden en gemeenten vermeld in art. 8 lid 1 geven de bemiddelaar de toestemming om 
deel te nemen aan de vergaderingen voor de uitwisseling van ervaringen die door de Dienst 
Grootstedenbeleid van de POD Maatschappelijke Integratie worden georganiseerd en die 
bedoeld zijn voor de bemiddelaars die werkzaam zijn in de verschillende steden en 
gemeenten van het land, in het kader van de huidige maatregel.  
III. Financiële bepalingen: 
Afdeling 1: Financiering ten laste van de federale staat 
Artikel 9: 
De stad Turnhout zal een forfaitaire toelage ontvangen van de federale staat voor de 
tenlasteneming van de kosten voor bezoldiging van de medewerker, alsook een deel van de 
werkings- en investeringskosten nodig voor de correcte uitoefening van zijn functie.  
De stad Turnhout wordt belast met het administratieve en financiële beheer van deze toelage 
voor rekening van de steden Geel en Herentals, de gemeenten Balen, Dessel, 
Grobbendonk, Herenthout, Herselt, Hulshout, Laakdal, Meerhout, Mol, Olen, Vorselaar en 
Westerlo. 
Artikel 10: 
De voornoemde steden en gemeenten bevestigen dat ze kennis hebben genomen van het 
feit dat, in het kader van de federale toelage,  



- enkel rekening zal worden gehouden met:  
- de personeelskosten (bemiddelaar), de werkings- en investeringskosten die effectief 

verband houden met de uitvoering van deze overeenkomst; 
- de uitgaven waarvoor facturen of onkostennota’s kunnen worden voorgelegd. 

- worden dus niet in aanmerking genomen: 
- de afschrijvingskosten voor het gebruik van bestaande infrastructuren (gebouwen, 

materieel, inrichtingen, meubilair, …); 
- "interne facturatie": bijvoorbeeld de facturatie van huurgeld voor de 

terbeschikkingstelling van gebouwen en infrastructuren die eigendom zijn van een 
plaatselijke overheid of vereniging, …; 

- de kosten verbonden aan de structurele werking van de stad of een andere partner 
betrokken bij de implementering van deze overeenkomst; 

- kosten waarvoor reeds een andere bron van financiering werd gevonden.  
Afdeling 2 : Betalingsprocedure eventuele meerkost 
Artikel 11: 
De vernoemde steden en gemeenten verbinden zich ertoe samen de (eventuele) meerkost 
(bovenop de subsidie) voor hun rekening te nemen. Deze meerkost wordt proportioneel 
verdeeld tussen de deelnemende gemeenten en dit op basis van hun officiële 
bevolkingscijfer op 1 januari van ieder jaar en dit volgens de gegevens van het Nationaal 
Instituut voor de Statistiek. Het aandeel wordt dus berekend op basis van het officiële 
bevolkingscijfer per gemeente. 
Stad Turnhout verbindt zich ertoe ten laatste tegen 31 maart volgend op elk begrotingsjaar, 
aan de partnergemeenten een afrekening en de bewijsstukken te bezorgen en dit volgens de 
verdeelsleutel zoals in art. 11 lid 1 werd voorzien. 
Artikel 12: 
De steden Geel en Herentals, de gemeenten Balen, Dessel, Grobbendonk, Herenthout, 
Herselt, Hulshout, Laakdal, Meerhout, Mol, Olen, Vorselaar en Westerlo verbinden zich ertoe 
om op basis van deze afrekening de aangerekende en goedgekeurde bedragen te storten op 
de bankrekening met het nummer BE17 0960 0011 6421, op naam van “stad Turnhout”, met 
de vermelding “bemiddeling in het kader van de GAS-procedure”.IV. Communicatie 
Artikel 13: 
De partijen verbinden zich ertoe te gelegener tijd alle relevante informatie uit te wisselen die 
betrekking heeft op de goede uitvoering van de overeenkomst. 
Bovendien verbinden zij zich ertoe om in hun communicatie de oorsprong van de 
aangewende fondsen en deze overeenkomst bij het publiek bekend te maken, met name via 
de vermelding « met de steun van het federale Grootstedenbeleid », alsook het aanbrengen 
van het logo van de federale staat en van Grootstedenbeleid. 
V. Duur van de overeenkomst 
Artikel 14: 
Deze overeenkomst treedt in werking op 1 januari 2017. De partijen behouden zich bij 
stopzetting van de subsidie vanuit de federale overheid het recht voor om deze 
overeenkomst op te zeggen mits inachtname van een opzegtermijn van één jaar, ingaande 
op datum van de kennisgeving ervan. 
 

                
009 Gemeentelijke dotatie aan de hulpverleningszone Kempen: dienstjaar 2017 

MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
Het stedelijke brandweerkorps maakt sinds 01/01/2015 officieel deel uit van de 
hulpverleningszone Kempen. Voor het budget 2015 van de zone werd een verdeelsleutel 
vastgelegd op basis van de bedragen die voor 2015 ingeschreven werden in de respectie-
velijke budgetten van de gemeenten. Voor 2016 zou een nieuwe verdeelsleutel onder-
handeld worden. 
Voor de opmaak en berekening van de verdeelsleutel werd een werkgroep opgericht. De 
werkgroep heeft een voorstel uitgewerkt dat werd besproken op een vergadering met de 
burgemeesters op donderdag 18/06/2015. Tegelijk werd besloten een motiveringsnota op te 
stellen en te sturen naar de betrokken schepencolleges.  



Op 04/07/2015 en 05/09/2015 heeft de zoneraad het voorstel van verdeelsleutel voor 2016-
2019 goedgekeurd.  
Op 06/10/2015 heeft de gemeenteraad de verdeelsleutel voor 2016-2019 goedgekeurd. 
De hulpverleningszone Kempen heeft op 21/09/2016 een mail gestuurd naar de stad 
Herentals om het bedrag van de gemeentelijke dotatie budget 2017 mee te delen. 
Op de zoneraad van 21/12/2016 zal de begroting 2017 van de hulpverleningszone Kempen 
ter goedkeuring worden voorgelegd. 
Juridische grond 
- Wet van 15/05/2007, artikel 68 over de civiele veiligheid: 

- §2 de dotaties van de gemeenten van de zone worden jaarlijks vastgelegd door de 
raad op basis van een akkoord, bereikt tussen de verschillende betrokken gemeente-
raden 

- §3 bij gebrek aan akkoord, wordt de dotatie van elke gemeente vastgesteld door de 
provinciegouverneur, rekening houdende met de volgende criteria voor elke gemeente: 
- de residentiële en actieve bevolking → MIN 70 % 
- de oppervlakte 
- het kadastraal inkomen 
- het belastbaar inkomen 
- de risico’s aanwezig op het grondgebied van de gemeente 
- de gemiddelde interventietijd op het grondgebied van de gemeente 
- de financiële draagkracht van de gemeente. 

Financiële gevolgen 
De hulpverleningszone Kempen kost de stad 869.092 euro voor het dienstjaar 2017. 
Argumentatie 
De gemeentelijke dotatie aan de hulpverleningszone Kempen moet door elke gemeente van 
de zone vastgesteld worden in een afzonderlijk raadsbesluit. 
BESLUIT 
De gemeenteraad beslist unaniem een bedrag van 869.092 euro in het budget 2017 in te 
schrijven als gemeentelijke dotatie aan de hulpverleningszone Kempen. 
 

                
010 Gemeentelijke dotatie aan de Lokale Politie Neteland: dienstjaar 2017 

MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
De politiezone Neteland heeft op 27/09/2016 een mail gestuurd naar de stad Herentals om 
het bedrag van de gemeentelijke dotatie budget 2017 mee te delen. 
Juridische grond 
- Wet van 07/12/1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op 

twee niveaus, artikel 40, derde en zesde lid en artikel 71, eerste lid 
- KB van 07/04/2005 over de regels van de berekening en de verdeling van de gemeen-

telijke dotaties in een meergemeentepolitiezone 
- Omzendbrief BA-2003/07 van 18/07/2003 van het ministerie van de Vlaamse gemeen-

schap om de gemeentelijke dotatie aan de politiezone in een afzonderlijk raadsbesluit 
vast te stellen vooraleer de zone en de gemeente zelf een beslissing nemen over hun 
begroting 

- De politieraad heeft de begroting 2017 van de Lokale Politie Neteland op 12/10/2016 
goedgekeurd. 

Financiële gevolgen  
De politiezone Neteland kost de stad 3.334.645 euro voor het dienstjaar 2017. 
Argumentatie 
De gemeentelijke dotatie aan een meergemeentepolitiezone moet door elke gemeente van 
de zone vastgesteld worden in een afzonderlijk raadsbesluit. 



Raadslid Daniël Marcipont van de fractie Vlaams Belang legt volgend amendement neer ter 
zitting:  

Besluit  
De gemeenteraad beslist een bedrag van 3.334.645 3.584.645 euro in het budget van 
2017 in te schrijven als gemeentelijke dotatie aan de politiezone Neteland. 
Het college heeft de opdracht dit besluit uit te voeren. Dit besluit is onderworpen aan het 
decreet van 28/04/1993 over de organisatie van het toezicht op de gemeentebesturen.  
Stemmen voor: Marcipont en Sterckx 
Stemmen tegen: Peeters, Bertels, Hendrickx, Bergen, Vervloesem, Vervoort, Baeten, Van 
Olmen, Ryken, Michielsen, Michiels, Van den Broeck, De Cat, Caers, Moons, Verpoorten, 
Snauwaert, Verellen, Verraedt, Cleymans, Laureys Koen, Laverge, Vanooteghem, 
Tegenbos en Laureys Pieter 
Onthouding: Van Thielen 

BESLUIT 
De gemeenteraad beslist een bedrag van 3.334.645 euro in het budget 2017 in te schrijven 
als gemeentelijke dotatie aan de politiezone Neteland. 
Het college heeft de opdracht dit besluit uit te voeren. Dit besluit is onderworpen aan het de-
creet van 28/04/1993 over de organisatie van het toezicht op de gemeentebesturen. 
 
Stemmen voor: Peeters, Bertels, Hendrickx, Bergen, Vervloesem, Vervoort, Baeten, Van 
Olmen, Ryken, Michielsen, Michiels, Van den Broeck, De Cat, Caers, Moons, Verpoorten en 
Snauwaert 
Onthouding: Verellen, Verraedt, Cleymans, Laureys Koen, Laverge, Vanooteghem, 
Tegenbos, Laureys Pieter, Marcipont, Sterckx en Van Thielen  
 

                
011 Belastingen en retributies 2017-2019: retributie op werken aan 

nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
Op 03/12/2013 keurde de gemeenteraad de retributie op werken aan nutsvoorzieningen op 
gemeentelijk openbaar domein goed voor de periode 2014-2019. 
Eandis meldt in haar brief dat de tarieven voor de periode 2017-2019 worden aangepast. Om 
deze nieuwe tarieven toe te passen, moet het huidige reglement worden aangepast. 
Het college van burgemeester en schepenen keurt op 31/10/2016 het voorstel retributie 
werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein principieel goed.  
Juridische grond 
- Gemeentedecreet 
- Code voor Infrastructuur- en Nutswerken langs gemeentewegen 
Argumentatie 
De stad/gemeente en de burgers worden voortdurend geconfronteerd met de plaatsing van 
en/of onderhoud aan verschillende nutsvoorzieningen op gemeentelijk grondgebied. 
Deze nutsvoorzieningen vergen werkzaamheden langs de gemeentelijke wegen en hebben 
aldus een impact op het openbaar domein. 
De goedkeuring door de stad/gemeente van de code voor infrastructuur- en nutswerken 
langs gemeentewegen heeft tot doel een snelle en vlotte uitvoering van de werken te 
bevorderen, teneinde de hinder en de duur van de werken tot een minimum te herleiden. 
Deze code werd opgemaakt door een overlegplatform bestaande uit een delegatie van 
nutsbedrijven en een delegatie van de gemeenten, de Vlaamse Administratie van Wegen en 
Verkeer en van Binnenlandse Aangelegenheden. 
Op het vlak van het onderhoud en de herstellingen moeten ook geregeld dringende werken 
worden uitgevoerd die verband houden met de continuïteit van de dienstverlening en dat er 
daarnaast een aantal werken zijn zoals aansluitingswerken, herstellingen en andere kleine 
onderhoudswerken die omzeggens constant een impact hebben op het openbaar domein. 



BESLUIT 
De gemeenteraad gaat akkoord met de nieuwe tarieven voor de retributie op werken aan 
nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein vanaf 01/01/2017 tot en met 
31/12/2019 en keurt het reglement unaniem goed als volgt: 
Artikel 1 – Algemeen 
Er wordt aan de eigenaar van elke nutsvoorziening een retributie aangerekend op de 
gemeentelijke dienstverlening en het gebruik van het gemeentelijk openbaar domein naar 
aanleiding van werken aan permanente nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar 
domein, in uitvoering en met toepassing van de code voor infrastructuur- en nutswerken 
langs gemeentewegen. 
Permanente nutsvoorzieningen zijn: 
- alle installaties (zoals kabels, leidingen, buizen, …), inclusief hun aanhorigheden (zoals 

kabel-, verdeel-, aansluit-, e.a. kasten, palen, masten, toezichts-, verbindings- e.a. 
putten…) dienstig voor het transport van elektriciteit, gas, gasachtige producten, stoom, 
drink-, hemel- en afvalwater, warm water, brandstof, 

- telecommunicatie, 
- radiodistributie en kabeltelevisie, 
- de transmissie van enigerlei data, 
ongeacht of een privé-gebruiker al dan niet op die installaties kan aangesloten worden, 
- alle trein- en tramsporen die zich bevinden op de openbare weg worden eveneens 

aanzien als nutsvoorzieningen. 
De retributie is niet verschuldigd indien de werken worden uitgevoerd samen met of 
onmiddellijk voorafgaand aan wegen- of rioleringswerken uitgevoerd door de stad/gemeente 
of indien het werken zijn die uitgevoerd worden op verzoek van de stad/gemeente. 
Onderhavig reglement gaat in vanaf 1 januari 2017 voor een termijn eindigend op 31 
december 2019. 
Artikel 2 – Retributie naar aanleiding van sleufwerken 
De retributie naar aanleiding van sleufwerken is verschuldigd per dag en per lopende meter 
openliggende sleuflengte voor alle sleufwerken. De retributie bedraagt voor werken in 
rijwegen 2,17 euro, voor werken in voetpaden 1,63 euro en voor werken in aardewegen 0,98 
euro. 
Wanneer in dezelfde sleuf gelijktijdig werken uitgevoerd worden voor twee of meer 
nutsvoorzieningen bedraagt voormelde retributie voor de eigenaar van elke nutsvoorziening 
60 % van hogervermeld(e) bedrag(en). 
Een begonnen dag geldt voor een volledige dag. 
Elk deel van een lopende meter wordt als een volledige lopende meter in rekening gebracht. 
Artikel 3 – retributie voor dringende werken, aansluitingswerken, herstellingen, kleine 
onderhoudswerken en ter compensatie van diverse heffingen en belastingen 
Voor de hinder veroorzaakt door de dringende werken, aansluitingswerken, herstellingen en 
kleine onderhoudwerken met een sleufoppervlakte van maximum 3 m², wordt per 
kalenderjaar een retributie geheven van 1,09 euro per op het grondgebied van de 
stad/gemeente aanwezig aansluitingspunt. 
Ter compensatie van diverse heffingen en belastingen in hoofde van zowel de distrubitienet-
beheerder als haar werkmaatschappij wordt een retributie voorzien van 0,54 euro per 
aanwezig aansluitingspunt op het grondgebied van de stad/gemeente. 
Deze retributies zijn verschuldigd vóór het einde van ieder jaar. In dit kader doet iedere 
nutsmaatschappij vóór 15 december van ieder jaar opgave van het aantal aansluitingspunten 
op het grondgebied van de stad/gemeente. 
Artikel 4 – Inning 
De retributie moet betaald worden betaald binnen de 30 kalenderdagen na toezending van 
de facturen. 
Artikel 5 – Definitief karakter 
Dit retributiereglement wordt toegezonden aan de toezichthoudende overheid. Het 
retributiereglement wordt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet afgekondigd 
en bekendgemaakt. 
 
 



Artikel 6 – Opheffing 
De gemeenteraad heft het reglement retributie op werken aan nutsvoorzieningen op 
gemeentelijk openbaar domein goedgekeurd door de gemeenteraad van 03/12/2013 op met 
ingang van 01/01/2017. 
 

                
012 Prijssubsidiereglement AGB Sport en Recreatie Herentals 2016 

MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
Op 07/09/2004 heeft de gemeenteraad van de stad Herentals de oprichting en de statuten 
van het autonoom gemeentebedrijf AGB Sport en Recreatie Herentals goedgekeurd. 
In de huidige omstandigheden heeft het AGB Sport en Recreatie Herentals, om economisch 
leefbaar te zijn, prijssubsidies nodig van de stad Herentals als vergoeding voor het recht op 
toegang tot zwembaden en recreatiedomein Netepark en sporthallen De Vossenberg in 
Herentals. 
De voorwaarden voor de toekenning van de prijssubsidies worden in een 
prijssubsidiereglement vastgelegd. 
Op 06/12/2016 keurde de raad van beheer van het AGB Sport en Recreatie Herentals het 
prijssubsidiereglement AGB Sport en Recreatie Herentals 2016 goed en legde deze ter 
goedkeuring voor aan de gemeenteraad. 
Juridische grond 
- Gemeentedecreet 
Argumentatie 
De recente beslissing (BTW nr. E.T.129.288 van 19/01/2016) heeft als gevolg dat de 
financiering van het AGB Sport en Recreatie Herentals grondig moet worden herzien. Omdat 
de exploitatieontvangsten ontoereikend zijn om de exploitatiekosten te dekken, subsidieerde 
de stad Herentals de werking bij wijze van een werkingssubsidie. Deze werkingssubsidies 
worden niet meer in rekening genomen bij het bepalen van het boekhoudkundig resultaat. 
Daarom worden de werkingssubsidies vervangen door prijssubsidies. 
BESLUIT 
De gemeenteraad keurt het prijssubsidiereglement AGB Sport en Recreatie goed als volgt: 
Reglement: Prijssubsidiereglement AGB Sport en Recreatie 2016 
Op basis van de budgetwijziging 3-2016 heeft het AGB Sport en Recreatie Herentals 
vastgesteld dat voor het kalenderjaar 2016 de inkomsten voor zwembaden en 
recreatiedomein Netepark en sporthallen De Vossenberg 1.540.848 euro exclusief btw 
moeten bedragen om economisch rendabel te zijn. 
Om economisch rendabel te zijn, wenst het AGB Sport en Recreatie Herentals vanaf heden 
de voorziene toegangsprijzen (inclusief 6 % btw) voor recht op toegang tot zwembaden- en 
recreatiedomein Netepark en sporthallen De Vossenberg te vermenigvuldigen met een factor 
10,80. 
De stad Herentals erkent dat het AGB Sport en Recreatie Herentals, op basis van deze 
ramingen, de voorziene toegangsprijzen (inclusief 6% btw) voor recht op toegang tot de 
sportinfrastructuur (sporthal en zwembad) moet vermenigvuldigen met een factor 10,80 om 
economisch rendabel te zijn. 
Rekening houdend met de sportieve en sociale functie van de vrijetijdsinfrastructuur wenst 
de stad Herentals dat er tijdens het kalenderjaar 2016 geen prijsverhogingen doorgevoerd 
worden ten aanzien van gebruikers van de vrijetijdsinfrastructuur. De stad Herentals wenst 
immers de toegangsgelden te beperken opdat de vrijetijdsinfrastructuur toegankelijk is voor 
iedereen. De stad Herentals verbindt er zich toe om voor de periode vanaf heden tot en met 
31 december 2016 deze beperkte toegangsgelden te subsidiëren middels de toekenning van 
prijssubsidies.  
De waarde van de prijssubsidie toegekend door de stad Herentals voor recht op toegang tot 
de sportinfrastructuur (sporthal en zwembad) bedraagt de prijs (inclusief 6% btw) die de 
bezoeker voor recht op toegang betaalt, vermenigvuldigd met een factor 9,80.  
De gesubsidieerde toegangsgelden (inclusief 6% btw) kunnen steeds geherevalueerd 
worden in het kader van een periodieke evaluatie van de totale exploitatieresultaten van het 



AGB Sport en Recreatie Herentals. In de mate er een prijssubsidieaanpassing noodzakelijk 
is, zal de stad Herentals deze steeds documenteren.  
Het AGB Sport en Recreatie Herentals moet op de 5de werkdag van elke kwartaal de stad 
Herentals een overzicht bezorgen van het aantal gebruikers waaraan recht op toegang is 
verleend tijdens het voorbije kwartaal tot de vrijetijdsinfrastructuur. Dit overzicht moet ook 
tevens het bedrag aan te betalen prijssubsidies bevatten. De afrekening van deze 
prijssubsidies zal gebeuren door middel van de uitreiking van een debet nota die het AGB 
Sport en Recreatie Herentals uitreikt aan de stad Herentals. De stad Herentals moet deze 
debetnota betalen aan het AGB Herentals binnen de 30 werkdagen na ontvangst. 
 
Stemmen voor: Peeters, Bertels, Hendrickx, Bergen, Vervloesem, Vervoort, Baeten, Van 
Olmen, Ryken, Michielsen, Michiels, Van den Broeck, De Cat, Caers, Moons, Marcipont, 
Sterckx, Verpoorten en Snauwaert 
Onthouding: Verellen, Verraedt, Cleymans, Laureys Koen, Laverge, Vanooteghem, 
Tegenbos, Laureys Pieter en Van Thielen 
 

                
013 Prijssubsidiereglement AGB Sport en Recreatie Herentals 2017 

MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
Op 07/09/2004 heeft de gemeenteraad van de stad Herentals de oprichting en de statuten 
van het autonoom gemeentebedrijf AGB Sport en Recreatie Herentals goedgekeurd. 
In de huidige omstandigheden heeft het AGB Sport en Recreatie Herentals, om economisch 
leefbaar te zijn, prijssubsidies nodig van de stad Herentals als vergoeding voor het recht op 
toegang tot zwembaden en recreatiedomein Netepark en sporthallen De Vossenberg te 
Herentals. 
De voorwaarden voor de toekenning van de prijssubsidies worden in een prijssubsidie-
reglement vastgelegd.  
Op 06/12/2016 keurde de gemeenteraad en de raad van beheer van het AGB Sport en 
Recreatie Herentals het prijssubsidiereglement AGB Sport en Recreatie Herentals 2016 
goed. 
Op 06/12/2016 keurde de raad van beheer van het AGB Sport en Recreatie Herentals het 
prijssubsidiereglement AGB Sport en Recreatie Herentals 2017 goed en legde deze ter 
goedkeuring voor aan de gemeenteraad. 
Juridische grond 
- Gemeentedecreet  
Argumentatie 
De recente beslissing (BTW nr. E.T.129.288 van 19/01/2016) heeft als gevolg dat de 
financiering van het AGB Sport en Recreatie Herentals grondig moet worden herzien. Omdat 
de exploitatieontvangsten ontoereikend zijn om de exploitatiekosten te dekken, subsidieerde 
de stad Herentals de werking bij wijze van een werkingssubsidie. Deze werkingssubsidies 
worden niet meer in rekening genomen bij het bepalen van het boekhoudkundig resultaat. 
Daarom worden de werkingssubsidies vervangen door prijssubsidies. 
BESLUIT 
De gemeenteraad keurt het prijssubsidiereglement AGB Sport en Recreatie goed als volgt: 
Reglement: Prijssubsidiereglement AGB Sport en Recreatie 2017 
Op basis van de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 heeft het AGB Sport en 
Recreatie Herentals vastgesteld dat voor het kalenderjaar 2017 de inkomsten voor het 
zwembad- en recreatiedomein Netepark en het sportcomplex Vossenberg 1.565.397 euro 
exclusief btw moeten bedragen om economisch rendabel te zijn. 
Om economisch rendabel te zijn wenst het AGB Sport en Recreatie Herentals vanaf heden 
de voorziene toegangsprijzen (inclusief 6 % btw) voor recht op toegang tot zwembaden- en 
recreatiedomein Netepark en sporthallen De Vossenberg te vermenigvuldigen met een factor 
1,71. 
De stad Herentals erkent dat het AGB Sport en Recreatie Herentals, op basis van deze 
ramingen, de voorziene toegangsprijzen (inclusief 6% btw) voor recht op toegang tot de 



sportinfrastructuur (sporthal en zwembad) moet vermenigvuldigen met een factor 1,71 om 
economisch rendabel te zijn. 
Rekening houdend met de sportieve en sociale functie van de vrijetijdsinfrastructuur wenst 
de stad Herentals dat er tijdens het kalenderjaar 2017 geen prijsverhogingen doorgevoerd 
worden ten aanzien van gebruikers van de vrijetijdsinfrastructuur. De stad Herentals wenst 
immers de toegangsgelden te beperken opdat de vrijetijdsinfrastructuur toegankelijk is voor 
iedereen. De stad Herentals verbindt er zich toe om voor de periode van 1 januari 2017 tot 
en met 31 december 2017 deze beperkte toegangsgelden te subsidiëren middels de 
toekenning van prijssubsidies.  
De waarde van de prijssubsidie toegekend door de stad Herentals voor recht op toegang tot 
de sportinfrastructuur (sporthal en zwembad) bedraagt de prijs (inclusief 6% btw) die de 
bezoeker voor recht op toegang betaalt, vermenigvuldigd met een factor 0,71.  
De gesubsidieerde toegangsgelden (inclusief 6% btw) kunnen steeds geherevalueerd 
worden in het kader van een periodieke evaluatie van de totale exploitatieresultaten van het 
AGB Sport en Recreatie Herentals. In de mate er een prijssubsidieaanpassing noodzakelijk 
is, zal de stad Herentals deze steeds documenteren.  
Het AGB Sport en Recreatie Herentals moet op de 5de werkdag van elke kwartaal de stad 
Herentals een overzicht bezorgen van het aantal gebruikers waaraan recht op toegang is 
verleend tijdens het voorbije kwartaal tot de vrijetijdsinfrastructuur. Dit overzicht moet ook het 
bedrag aan te betalen prijssubsidies bevatten. De afrekening van deze prijssubsidies zal 
gebeuren middels de uitreiking van een debet nota die het AGB Sport en Recreatie 
Herentals uitreikt aan de stad Herentals. De stad Herentals moet deze debetnota betalen 
aan het AGB Herentals binnen de 30 werkdagen na ontvangst. 
Een nieuw prijssubsidiereglement geldig vanaf 2018 zal worden onderhandeld tussen de 
stad Herentals en het AGB Sport en Recreatie Herentals voor 30 januari 2018. 
 
Stemmen voor: Peeters, Bertels, Hendrickx, Bergen, Vervloesem, Vervoort, Baeten, Van 
Olmen, Ryken, Michielsen, Michiels, Van den Broeck, De Cat, Caers, Moons, Marcipont, 
Sterckx, Verpoorten en Snauwaert 
Onthouding: Verellen, Verraedt, Cleymans, Laureys Koen, Laverge, Vanooteghem, 
Tegenbos, Laureys Pieter en Van Thielen 
 

                
014 Leningsovereenkomst AGB Sport en Recreatie Herentals transactiekredieten 

investeringsenveloppe 2016 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
Op 07/09/2004 heeft de gemeenteraad van de stad Herentals de oprichting en de statuten 
van het autonoom gemeentebedrijf AGB Sport en Recreatie Herentals goedgekeurd. 
Voor het uitvoeren van de doelstellingen van het bedrijf kan de stad middelen ter beschikking 
stellen van het autonoom gemeentebedrijf via een renteloze lening. 
In het voorstel van budget 2016 van het AGB Sport en Recreatie Herentals worden de 
transactiekredieten in de investeringsenveloppe 2016 geraamd op 178.047,07 euro. 
De liquiditeitspositie van het autonoom gemeentebedrijf laat geen integrale en onmiddellijke 
financiering van de transactiekredieten toe. Daarom is het aangewezen dat de stad ter 
financiering een lening toestaat aan het autonoom gemeentebedrijf. 
De voorafgaande beslissing nr. 2010.047 van 30/03/2010 bevestigt dat het renteloze 
karakter van een lening die wordt verstrekt door een gemeente aan een autonoom 
gemeentebedrijf, niet wordt aangemerkt als een verkregen abnormaal of goedgunstig 
voordeel in hoofde van het autonoom gemeentebedrijf. 
Op 06/12/2016 keurde de raad van beheer van het AGB Sport en Recreatie Herentals de 
leningsovereenkomst AGB Sport en Recreatie Herentals transactiekredieten investerings-
enveloppe 2016 goed en legde deze ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad. 
Juridische grond 
- Gemeentedecreet  



Argumentatie 
Ter financiering van de investeringen geeft de stad Herentals een renteloze lening aan het 
AGB Sport en Recreatie Herentals met een aflossingsduur gelijk aan de afschrijvingsduur 
van de activa.  
BESLUIT 
De gemeenteraad keurt de leningsovereenkomst AGB Sport en Recreatie Herentals 
transactiekredieten investeringsenveloppe 2016 goed als volgt: 
Leningsovereenkomst AGB Sport en Recreatie Herentals transactiekredieten investerings-
enveloppe 2016 
Tussen 
- de stad Herentals, vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen, 

voor wie optreden de heer Jan Peeters, burgemeester, en mevrouw Tanja Mattheus, 
stadssecretaris, hierna genoemd “Uitlener”, 
enerzijds, 

en 
- het autonoom gemeentebedrijf ‘AGB Sport en Recreatie Herentals’, afgekort AGB Sport 

en Recreatie Herentals, autonoom gemeentebedrijf met rechtspersoonlijkheid, opgericht 
bij gemeenteraadsbesluit van 7 september 2004 en goedgekeurd bij besluit van de 
Vlaamse minister van binnenlands bestuur, stedenbeleid, wonen en inburgering van 
8 december 2004, met zetel in 2200 Herentals, Augustijnenlaan 30, vertegenwoordigd 
door de raad van bestuur, voor wie optreedt Jan Peeters, voorzitter, hierna genoemd 
“Lener”, 
anderzijds, 

hierna samen genoemd “de partijen” 
wordt een leningsovereenkomst gesloten met volgende voorwaarden: 
Artikel 1 – Voorwerp 
De Uitlener verleent een lening aan de Lener, die de lening aanvaardt, gelijk aan de 
hoofdsom, met de duurtijd en volgens de regeling en de voorwaarden, zoals die hierna 
worden bepaald. 
Artikel 2 – Hoofdsom 
De Lener erkent aan de Uitlener de som van 178.047,07 euro verschuldigd te zijn. Dit bedrag 
wordt evenwel aangepast aan het effectief opgenomen bedrag. 
Artikel 3 – Doel van de lening 
De lening zal uitsluitend worden aangewend voor de financiering van de transactiekredieten 
van de investeringsenveloppe 2016. 
Het bedrag van de lening wordt aan de Lener ter beschikking gesteld door opnamen via de 
rekening-courant tussen de Uitlener en de Lener. 
Elke aanwending van het ontleende bedrag in strijd met deze overeenkomst heeft van 
rechtswege de onmiddellijke opeisbaarheid van het openstaande bedrag voor gevolg. 
Artikel 4 – Duurtijd 
Deze lening is toegestaan voor een termijn tot 31 december 2030. 
Tussen partijen is uitdrukkelijk overeengekomen dat al de bepalingen van de huidige 
overeenkomst na de vervaltijd van toepassing zullen blijven ingeval de terugbetaling, om het 
even welke reden, niet op de vastgestelde datum zou geschieden, en dit zonder alsdan 
afbreuk te doen aan de opeisbaarheid. 
Artikel 5 - Vaststelling renteloosheid 
Er is door de Lener geen enkele rente verschuldigd gedurende de volledige periode dat de 
lening loopt. 
Artikel 6 – Terugbetaling 
De Lener verbindt zich er toe om het ontleende bedrag als volgt terug te betalen: 
hoofdsom 178.047,07 euro     
aantal jaren 15     
rentevoet 0%     
jaarnummer vervaldag aflossing intrest kapitaal uitstaand saldo 

1 31/12/2016 13.215,45 0,00 13.215,45 164.831,62 
2 31/12/2017 13.215,45 0,00 13.215,45 151.616,18 
3 31/12/2018 13.215,45 0,00 13.215,45 138.400,73 



4 31/12/2019 13.215,45 0,00 13.215,45 125.185,28 
5 31/12/2020 13.215,45 0,00 13.215,45 111.969,83 
6 31/12/2021 13.215,45 0,00 13.215,45 98.754,39 
7 31/12/2022 13.215,45 0,00 13.215,45 85.538,94 
8 31/12/2023 13.215,45 0,00 13.215,45 72.323,49 
9 31/12/2024 13.215,45 0,00 13.215,45 59.108,04 

10 31/12/2025 13.215,45 0,00 13.215,45 45.892,60 
11 31/12/2026 9.178,52 0,00 9.178,52 36.714,08 
12 31/12/2027 9.178,52 0,00 9.178,52 27.535,56 
13 31/12/2028 9.178,52 0,00 9.178,52 18.357,04 
14 31/12/2029 9.178,52 0,00 9.178,52 9.178,52 
15 31/12/2030 9.178,52 0,00 9.178,52 0,00 

Afhankelijk van het bedrag dat effectief door de Lener wordt opgenomen, wordt de definitieve 
aflossingstabel opgesteld. De eerste vervaldag is 31 december van het jaar van 
ingebruikname van het actief. 
De terugbetaling gebeurt in eerste instantie door middel van schuldvergelijking met de 
prijssubsidies die door de Uitlener aan de Lener verschuldigd zijn. De Lener machtigt de 
Uitlener om het passende bedrag op de prijssubsidies in te houden en te boeken als schuld 
aan de Lener. Deze inhoudingen worden gelijk gespreid over de vier kwartalen (behoudens 
akkoord van het directiecomité met een afwijking op de gelijke spreiding over de kwartalen). 
Indien de prijssubsidies, die door de Uitlener aan de Lener worden toegekend, niet volstaan 
om de terugbetalingen te voldoen, is het saldo op de vervaldag betaalbaar op rekening BE79 
0910 0008 7733 van de Uitlener. 
Artikel 7 - Boete bij te late terugbetaling 
Over te laat terugbetaalde bedragen is door de Lener bij wijze van boete rente verschuldigd 
tegen het op dat ogenblik geldende Euribor rentepercentage (minimaal 0,00%), verhoogd 
met 100 basispunten, en zulks ten belope van het aantal maanden laattijdigheid waarbij 
iedere begonnen maand als een volledige maand zal worden aangerekend. De Uitlener is 
bevoegd onmiddellijke betaling daarvan te verlangen. 
Ingeval van niet betaling binnen de vijftien (15) dagen na aanmaning bij ter post 
aangetekende brief wordt het volledige bedrag der lening onmiddellijk opeisbaar en zal het 
gehele nog verschuldigde bedrag vermeerderd worden met de rente zoals in vorige alinea 
berekend. 
Artikel 8 – Opeisbaarheid 
Alle uit hoofde van de lening verschuldigde bedragen kunnen met onmiddellijke ingang 
worden opgeëist, en de lening geldt bij opeising als opgezegd indien: 
- de Lener in strijd handelt met deze overeenkomst en het verzuim niet is te herstellen; 
- de Lener in strijd handelt met deze overeenkomst en de Lener niet alsnog nagekomen 

heeft binnen 30 dagen na sommatie per aangetekend schrijven of een langere termijn in 
de sommatie genoemd, zich in regel te stellen. 

Bij niet-naleving door de Lener van haar verplichting(en) heeft de Uitlener het recht 
onverminderd alle persoonlijke vorderingen en dwangmaatregelen in het algemeen verhaal 
uit te oefenen op al de goederen van de Lener zowel roerende als onroerende. Alle kosten 
van beslag, inbegrepen van bewarend beslag, zijn ten laste van de Lener. 
Artikel 9 - Wijzigingen 
Deze leningsovereenkomst bevat de integrale overeenkomst tussen de Uitlener en de Lener 
en vervangt alle andere mondelinge - of schriftelijke overeenkomsten tussen de Partijen. 
Deze overeenkomst kan enkel schriftelijk en via uitdrukkelijk akkoord tussen de Partijen 
worden gewijzigd. 
Artikel 10 - Niet-overdraagbaarheid 
Behoudens in gevallen, vermeld in onderhavige overeenkomst, kan deze overeenkomst, 
noch enige rechten daarin, geheel of gedeeltelijk worden overgedragen aan derde partijen. 
Artikel 11 - Toepasselijk recht 
Deze Leningsovereenkomst renteloze lening is onderworpen aan het Belgisch recht. Enkel 
de hoven en rechtbanken van de woonplaats van de Uitlener zijn bevoegd. 
Artikel 12 – Splitsbaarheid 
De nietigheid van één der artikelen van deze overeenkomst of een deel daarvan, tast de 



geldigheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst niet aan, noch van de 
overeenkomst in haar geheel. Hun afdwingbaarheid blijft onverminderd tot wat wettelijk 
toegelaten is. 
Ingeval van ongeldigheid of onafdwingbaarheid van enige bepaling van de overeenkomst 
zullen partijen te goeder trouw onderhandelen teneinde deze te vervangen door een 
bepaling die zoveel mogelijk hetzelfde effect teweegbrengt als de ongeldige of 
onafdwingbare bepaling. 
Evenzo zullen partijen te goeder trouw onderhandelen teneinde een voor iedere partij 
aanvaardbare oplossing te vinden indien zich een situatie voordoet, die niet voorzien is in de 
overeenkomst. 
Aldus opgemaakt en ondertekend te Herentals op […] in twee originele exemplaren, waarvan 
elke partij erkent er één te hebben ontvangen. 
 
Stemmen voor: Peeters, Bertels, Hendrickx, Bergen, Vervloesem, Vervoort, Baeten, Van 
Olmen, Ryken, Michielsen, Michiels, Van den Broeck, De Cat, Caers, Moons, Marcipont, 
Sterckx, Verpoorten en Snauwaert 
Onthouding: Verellen, Verraedt, Cleymans, Laureys Koen, Laverge, Vanooteghem, 
Tegenbos, Laureys Pieter en Van Thielen 
 

                
015 Leningsovereenkomst AGB Sport en Recreatie Herentals transactiekredieten 

investeringsenveloppe 2017 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
Op 07/09/2004 heeft de gemeenteraad van de stad Herentals de oprichting en de statuten 
van het autonoom gemeentebedrijf AGB Sport en Recreatie Herentals goedgekeurd. 
Voor het uitvoeren van de doelstellingen van het bedrijf kan de stad middelen ter beschikking 
stellen van het autonoom gemeentebedrijf via een renteloze lening. 
In het voorstel van budget 2017 van het AGB Sport en Recreatie Herentals worden de 
transactiekredieten in de investeringsenveloppe 2017 geraamd op 808.542,10 euro. 
De liquiditeitspositie van het autonoom gemeentebedrijf laat geen integrale en onmiddellijke 
financiering van de transactiekredieten toe. Daarom is het aangewezen dat de stad ter 
financiering een lening toestaat aan het autonoom gemeentebedrijf. 
De voorafgaande beslissing nr. 2010.047 van 30/03/2010 bevestigt dat het renteloze 
karakter van een lening die wordt verstrekt door een gemeente aan een autonoom 
gemeentebedrijf, niet wordt aangemerkt als een verkregen abnormaal of goedgunstig 
voordeel in hoofde van het autonoom gemeentebedrijf. 
Op 06/12/2016 keurde de gemeenteraad en de raad van beheer van het AGB Sport en 
Recreatie Herentals de leningsovereenkomst AGB Sport en Recreatie Herentals 
transactiekredieten investeringsenveloppe 2016 goed. 
Op 06/12/2016 keurde de raad van beheer van het AGB Sport en Recreatie Herentals de 
leningsovereenkomst AGB Sport en Recreatie Herentals transactiekredieten investerings-
enveloppe 2017 goed en legde deze ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad. 
Juridische grond 
- Gemeentedecreet 
Argumentatie 
Ter financiering van de investeringen geeft de stad Herentals een renteloze lening aan het 
AGB Sport en Recreatie Herentals met een aflossingsduur gelijk aan de afschrijvingsduur 
van de activa. 
BESLUIT 
De gemeenteraad keurt de leningsovereenkomst AGB Sport en Recreatie Herentals 
transactiekredieten investeringsenveloppe 2017 goed als volgt: 
Leningsovereenkomst AGB Sport en Recreatie Herentals transactiekredieten investerings-
enveloppe 2017 
Tussen 



- de stad Herentals, vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen, 
voor wie optreden de heer Jan Peeters, burgemeester, en mevrouw Tanja Mattheus, 
stadssecretaris, hierna genoemd “Uitlener”, 
enerzijds, 

en 
- het autonoom gemeentebedrijf ‘AGB Sport en Recreatie Herentals’, afgekort AGB Sport 

en Recreatie Herentals, autonoom gemeentebedrijf met rechtspersoonlijkheid, opgericht 
bij gemeenteraadsbesluit van 7 september 2004 en goedgekeurd bij besluit van de 
Vlaamse minister van binnenlands bestuur, stedenbeleid, wonen en inburgering van 
8 december 2004, met zetel in 2200 Herentals, Augustijnenlaan 30, vertegenwoordigd 
door de raad van bestuur, voor wie optreedt Jan Peeters, voorzitter, hierna genoemd 
“Lener”, 
anderzijds, 

hierna samen genoemd “de partijen” 
wordt een leningsovereenkomst gesloten met volgende voorwaarden: 
Artikel 1 – Voorwerp 
De Uitlener verleent een lening aan de Lener, die de lening aanvaardt, gelijk aan de 
hoofdsom, met de duurtijd en volgens de regeling en de voorwaarden, zoals die hierna 
worden bepaald. 
Artikel 2 – Hoofdsom 
De Lener erkent aan de Uitlener de som van 808.542,10 euro verschuldigd te zijn. Dit bedrag 
wordt evenwel aangepast aan het effectief opgenomen bedrag. 
Artikel 3 – Doel van de lening 
De lening zal uitsluitend worden aangewend voor de financiering van de transactiekredieten 
van de investeringsenveloppe 2017. 
Het bedrag van de lening wordt aan de Lener ter beschikking gesteld door opnamen via de 
rekening-courant tussen de Uitlener en de Lener. 
Elke aanwending van het ontleende bedrag in strijd met deze overeenkomst heeft van 
rechtswege de onmiddellijke opeisbaarheid van het openstaande bedrag voor gevolg. 
Artikel 4 – Duurtijd 
Deze lening is toegestaan voor een termijn tot 31 december 2031. 
Tussen partijen is uitdrukkelijk overeengekomen dat al de bepalingen van de huidige 
overeenkomst na de vervaltijd van toepassing zullen blijven ingeval de terugbetaling, om het 
even welke reden, niet op de vastgestelde datum zou geschieden, en dit zonder alsdan 
afbreuk te doen aan de opeisbaarheid. 
Artikel 5 - Vaststelling renteloosheid 
Er is door de Lener geen enkele rente verschuldigd gedurende de volledige periode dat de 
lening loopt. 
Artikel 6 – Terugbetaling 
De Lener verbindt zich er toe om het ontleende bedrag als volgt terug te betalen: 
hoofdsom 808.542,10 euro     
aantal jaren 15     
rentevoet 0%     
jaarnummer vervaldag aflossing intrest kapitaal uitstaand saldo 

1 31/12/2017 59.678,42 0,00 59.678,42 748.863,68 
2 31/12/2018 59.678,42 0,00 59.678,42 689.185,26 
3 31/12/2019 59.678,42 0,00 59.678,42 629.506,84 
4 31/12/2020 59.678,42 0,00 59.678,42 569.828,42 
5 31/12/2021 59.678,42 0,00 59.678,42 510.150,00 
6 31/12/2022 53.640,00 0,00 53.640,00 456.510,00 
7 31/12/2023 53.640,00 0,00 53.640,00 402.870,00 
8 31/12/2024 53.640,00 0,00 53.640,00 349.230,00 
9 31/12/2025 53.640,00 0,00 53.640,00 295.590,00 

10 31/12/2026 53.640,00 0,00 53.640,00 241.950,00 
11 31/12/2027 48.390,00 0,00 48.390,00 193.560,00 
12 31/12/2028 48.390,00 0,00 48.390,00 145.170,00 



13 31/12/2029 48.390,00 0,00 48.390,00 96.780,00 
14 31/12/2030 48.390,00 0,00 48.390,00 48.390,00 
15 31/12/2031 48.390,00 0,00 48.390,00 0,00 

Afhankelijk van het bedrag dat effectief door de Lener wordt opgenomen, wordt de definitieve 
aflossingstabel opgesteld. De eerste vervaldag is 31 december van het jaar van 
ingebruikname van het actief. 
De terugbetaling gebeurt in eerste instantie door middel van schuldvergelijking met de 
prijssubsidies die door de Uitlener aan de Lener verschuldigd zijn. De Lener machtigt de 
Uitlener om het passende bedrag op de prijssubsidies in te houden en te boeken als schuld 
aan de Lener. Deze inhoudingen worden gelijk gespreid over de vier kwartalen (behoudens 
akkoord van het directiecomité met een afwijking op de gelijke spreiding over de kwartalen). 
Indien de prijssubsidies, die door de Uitlener aan de Lener worden toegekend, niet volstaan 
om de terugbetalingen te voldoen, is het saldo op de vervaldag betaalbaar op rekening BE79 
0910 0008 7733 van de Uitlener. 
Artikel 7 - Boete bij te late terugbetaling 
Over te laat terugbetaalde bedragen is door de Lener bij wijze van boete rente verschuldigd 
tegen het op dat ogenblik geldende Euribor rentepercentage (minimaal 0,00%), verhoogd 
met 100 basispunten, en zulks ten belope van het aantal maanden laattijdigheid waarbij 
iedere begonnen maand als een volledige maand zal worden aangerekend. De Uitlener is 
bevoegd onmiddellijke betaling daarvan te verlangen. 
Ingeval van niet betaling binnen de vijftien (15) dagen na aanmaning bij ter post 
aangetekende brief wordt het volledige bedrag der lening onmiddellijk opeisbaar en zal het 
gehele nog verschuldigde bedrag vermeerderd worden met de rente zoals in vorige alinea 
berekend. 
Artikel 8 – Opeisbaarheid 
Alle uit hoofde van de lening verschuldigde bedragen kunnen met onmiddellijke ingang 
worden opgeëist, en de lening geldt bij opeising als opgezegd indien: 
- de Lener in strijd handelt met deze overeenkomst en het verzuim niet is te herstellen; 
- de Lener in strijd handelt met deze overeenkomst en de Lener niet alsnog nagekomen 

heeft binnen 30 dagen na sommatie per aangetekend schrijven of een langere termijn in 
de sommatie genoemd, zich in regel te stellen. 

Bij niet-naleving door de Lener van haar verplichting(en) heeft de Uitlener het recht 
onverminderd alle persoonlijk vorderingen en dwangmaatregelen in het algemeen verhaal uit 
te oefenen op al de goederen van de Lener zowel roerende als onroerende. Alle kosten van 
beslag, inbegrepen van bewarend beslag, zijn ten laste van de Lener. 
Artikel 9 - Wijzigingen 
Deze leningsovereenkomst bevat de integrale overeenkomst tussen de Uitlener en de Lener 
en vervangt alle andere mondelinge - of schriftelijke overeenkomsten tussen de Partijen. 
Deze overeenkomst kan enkel schriftelijk en via uitdrukkelijk akkoord tussen de Partijen 
worden gewijzigd. 
Artikel 10 - Niet-overdraagbaarheid 
Behoudens in gevallen, vermeld in onderhavige overeenkomst, kan deze overeenkomst, 
noch enige rechten daarin, geheel of gedeeltelijk worden overgedragen aan derde partijen. 
Artikel 11 - Toepasselijk recht 
Deze Leningsovereenkomst renteloze lening is onderworpen aan het Belgisch recht. Enkel 
de hoven en rechtbanken van de woonplaats van de Uitlener zijn bevoegd. 
Artikel 12 – Splitsbaarheid 
De nietigheid van één der artikelen van deze overeenkomst of een deel daarvan, tast de 
geldigheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst niet aan, noch van de 
overeenkomst in haar geheel. Hun afdwingbaarheid blijft onverminderd tot wat wettelijk 
toegelaten is. 
Ingeval van ongeldigheid of onafdwingbaarheid van enige bepaling van de overeenkomst 
zullen partijen te goeder trouw onderhandelen teneinde deze te vervangen door een 
bepaling die zoveel mogelijk hetzelfde effect teweegbrengt als de ongeldige of 
onafdwingbare bepaling. 
Evenzo zullen partijen te goeder trouw onderhandelen teneinde een voor iedere partij 
aanvaardbare oplossing te vinden indien zich een situatie voordoet, die niet voorzien is in de 



overeenkomst. 
Aldus opgemaakt en ondertekend te Herentals op […] in twee originele exemplaren, waarvan 
elke partij erkent er één te hebben ontvangen. 
 
Stemmen voor: Peeters, Bertels, Hendrickx, Bergen, Vervloesem, Vervoort, Baeten, Van 
Olmen, Ryken, Michielsen, Michiels, Van den Broeck, De Cat, Caers, Moons, Marcipont, 
Sterckx, Verpoorten en Snauwaert 
Onthouding: Verellen, Verraedt, Cleymans, Laureys Koen, Laverge, Vanooteghem, 
Tegenbos, Laureys Pieter en Van Thielen 
 
 

016 Samenwerking stad en OCMW Herentals - terbeschikkingstelling 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
De voorbije jaren is er al heel wat gediscussieerd over de positie van de OCMW’s in de 
gemeentelijke context. Sommigen pleiten voor een totale integratie van de OCMW’s in de 
gemeentebesturen, anderen houden dan weer een pleidooi voor een rechtstreekse 
verkiezing van OCMW-raadsleden en voor eigen fiscale bevoegdheden voor OCMW’s 
(Suykens, 2010). De Vlaamse Regering maakte intussen een einde aan dit debat en stelt in 
haar regeerakkoord 2014-2019 de contouren vast: “We integreren de OCMW’s uiterlijk tegen 
de start van de volgende lokale bestuursperiode volledig in de gemeentebesturen. We 
werken hiervoor modellen uit die de gemeenten bij deze integratie kunnen hanteren zodat ze 
de taken die ze in het kader van de federale wetgeving moeten uitvoeren, kunnen blijven 
uitoefenen.”  
In Herentals werden de grote lijnen voor het samenwerkingstraject uitgezet door de 
secretarissen van beide organisaties. Hun nota werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 
31/03/2015 en door de OCMW-raad op 28/04/2015 en stelt een formele samenwerking 
voorop waarbij er maximaal gebruik wordt gemaakt van de bestaande juridische 
instrumenten om deze formele samenwerking vorm te geven. Hiervoor moet de mogelijkheid 
om medewerkers ter beschikking te stellen van de stad naar het OCMW en omgekeerd 
juridisch verankerd worden. 
Het college van burgemeester en schepenen ging op 17/10/2016 principieel akkoord met de 
regeling rond terbeschikkingstelling en besliste om het punt te agenderen op een volgende 
gemeenteraad. 
Adviezen 
Kernmanagementteam 
De nota terbeschikkingstelling werd besproken op het kernmanagementteam op 05/09/2016. 
Representatieve vakorganisaties  
Het dossier werd geagendeerd op het overleg- en onderhandelingscomité op 21/11/2016. 
Het protocol van akkoord is bijgevoegd als bijlage bij het dossier. 
Juridische grond 
- Besluit van de Vlaamse regering over de minimale voorwaarden voor de 

personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het 
gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en over enkele bepalingen betreffende de 
rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn van 07/12/2007, Belgisch Staatsblad 24/12/2007 

- Besluit van de Vlaamse regering over de minimale voorwaarden voor de 
personeelsformatie en het mandaatstelsel van het personeel van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn en over de minimale voorwaarden voor sommige aspecten van 
de rechtspositieregeling van bepaalde personeelsgroepen van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn van 12/11/2010, Belgisch staatsblad 03/12/2010 

- De Lange, M. (2016). FAQ over terbeschikkingstelling 
- Gemeentedecreet van 15/07/2005, Belgisch Staatsblad 31/08/2005 
- Nieuwe gemeentewet van 24/06/1988, Belgisch Staatsblad 03/09/1988 
- Organieke wet van 08/07/1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk 

welzijn, Belgisch Staatsblad 05/08/1976 



- Suykens, M. (2010). Gemeente en OCMW: tweespalt of tweespan? In: S. Van Garsse 
(Red.), Verzelfstandiging en samenwerking op lokaal vlak. Brussel: Politeia 

- Wet betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van 
werknemers ten behoeve van gebruikers van 24/07/1987, Belgisch Staatsblad 20/08/1987  

Argumentatie 
In een eerste deel worden de juridische mogelijkheden aangereikt voor zowel contractuele 
als statutaire werknemers. Het tweede deel gaat verder in op wat er concreet moet gebeuren 
om een terbeschikkingstelling tussen de stad en het OCMW Herentals mogelijk te maken. 
De rechtspositieregeling moet aangepast worden en een algemene samenwerkingsovereen-
komst en individuele terbeschikkingstellingovereenkomsten moeten opgemaakt worden. 
Daarnaast worden enkele concrete en praktische afspraken tussen beide besturen gemaakt.  
Juridische mogelijkheden voor terbeschikkingstelling 
Een terbeschikkingstelling van medewerkers tussen de stad en het OCMW is juridisch 
mogelijk en dit zowel voor contractuele als voor statutaire werknemers.  
1. Contractuele werknemers 

Voor contractuele werknemers van het OCMW en de stad gelden uitzonderingen op het 
algemene verbod op detachering (BS 20/08/1987). Contractuele medewerkers van het 
OCMW kunnen ter beschikking gesteld worden wanneer er een overeenkomst wordt 
afgesloten tussen beide partijen (BS 05/08/1976). Ook voor het detacheren van 
contractuele werknemers van de stad naar het OCMW moet er een overeenkomst 
afgesloten worden (BS 03/09/1988). Het opstellen van een soort samenwerkingsover-
eenkomst is dus in beide gevallen nodig om contractuele medewerkers ter beschikking te 
kunnen stellen van het OCMW naar de stad en omgekeerd.  
Naast deze gelijkenis zijn er ook verschillen. Bij het ter beschikking stellen van 
contractuele werknemers van de stad naar het OCMW moet de duurtijd beperkt zijn, 
terwijl deze verplichting omgekeerd niet geldt. Gezien de intentie van de Vlaamse 
regering, om het OCMW op (langere) termijn te laten verdwijnen als afzonderlijke 
rechtspersoon, lijkt dit probleem niet echt te spelen. Daarnaast vallen terbeschikking-
gestelde medewerkers van het OCMW onder het arbeidsreglement van de juridische 
werkgever (BS 05/08/1976), maar terbeschikkinggestelde medewerkers van de stad 
vallen onder het arbeidsreglement van de gebruiker (BS 03/09/1988). Beide regelingen 
zullen dus op elkaar afgestemd moeten worden. 
Contractuele werknemers kunnen in principe niet weigeren om onder het gezag van een 
andere werkgever te werken. Wel is er instemming nodig wanneer er wijzigingen worden 
aangebracht aan de contractueel overeengekomen arbeidsvoorwaarden.  

2. Statutaire werknemers 
Voor statutaire werknemers gelden er momenteel geen specifieke voorwaarden en zijn de 
juridische vereisten soepeler: voor statutaire medewerkers is terbeschikkingstelling 
nergens expliciet verboden. Enkel voor de terbeschikkingstelling van statutaire 
werknemers van de stad naar het OCMW is er een passage terug te vinden in het 
gemeentedecreet waarin gesteld wordt dat er een goedkeuring vereist is van zowel de 
gemeente- als de OCMW-raad én dat de rechtspositieregeling van de werkgever 
nageleefd moet worden (BS 31/08/2005). 
Statutaire werknemers kunnen, net als contractuele werknemers, niet weigeren om onder 
het gezag van een andere werkgever te werken. Een statutaire werknemer kan ingezet 
worden volgens de behoeften van de dienst. Dat gebeurt eenzijdig en is inherent aan een 
statutaire tewerkstelling. Dit houdt in dat het bestuur eenzijdig wijzigingen kan aanbrengen 
in het takenpakket en in de arbeidsomstandigheden. Uiteraard moet er hierbij rekening 
gehouden worden met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur (algemene maat-
regel) en met de motiveringsverplichting (bestuurshandeling met individuele draagwijdte). 

Wat moet er gebeuren? 
In het kader van de terbeschikkingstelling is het streefdoel dat er een identieke regeling 
bestaat voor terbeschikkingstelling van de stad naar het OCMW en omgekeerd, maar ook 
een identieke regeling voor terbeschikkingstelling van contractuele werknemers én statutaire 
werknemers. Juridisch is dit perfect mogelijk. Het is noodzakelijk dat de regeling rond 
terbeschikkingstelling verankerd wordt in de rechtspositieregeling. Daarnaast moet een 



algemene samenwerkingsovereenkomst tussen beide besturen opgemaakt worden, waarna 
er individuele terbeschikkingstellingovereenkomsten kunnen afgesloten worden. 
De terbeschikkingstelling houdt in dat het werkgeversgezag gedeeltelijk wordt overgedragen 
aan de gebruiker. De grote lijnen, met concrete afspraken rond verloning en sociale 
zekerheidsbijdragen, worden vastgelegd in de rechtspositieregeling en in de samenwerkings-
overeenkomst. Andere zaken zijn nog niet vastgelegd en worden ook best concreet 
afgestemd tussen beide besturen. Enkele praktische afspraken in het kader van de 
terbeschikkingstelling worden gemaakt.  
3. Lokale regeling terbeschikkingstelling  

A. Wijziging rechtspositieregeling 
De regeling rond terbeschikkingstelling moet ingeschreven worden in de 
rechtspositieregeling. De bevoegdheid om over een wijziging van de rechts-
positieregeling te beslissen, ligt bij de gemeente- en de OCMW-raad. Daarnaast is een 
dergelijke wijziging onderhandelingsmaterie. Onderhandelingen met de representatieve 
vakorganisaties zijn dus vereist. 
De mogelijkheid tot terbeschikkingstelling is niet opgenomen in het Vlaams Besluit 
Rechtspositieregeling voor medewerkers van de stad (BS 24/12/2007) en OCMW (BS 
03/12/2010). Vlaamse voorbeeldteksten zijn dan ook niet beschikbaar. De dienst 
personeel & organisatie maakt daarom gebruik van teksten die opgesteld zijn door 
VVSG. De concrete aanpassingen aan de rechtspositieregeling voor de stad zijn 
opgenomen in een nota. 

B. Opstellen overeenkomsten en afsprakennota’s met taakafspraken 
Algemene samenwerkingsovereenkomst 
In een algemene samenwerkingsovereenkomst worden enkele globale afspraken 
gemaakt rond werkgeversgezag, evaluatie, tucht et cetera. Deze bepalingen zullen 
grotendeels overlappen met de bepalingen in de rechtspositieregeling. “We raden aan 
om deze overlapping te laten bestaan omdat de bepalingen op die manier ook naar de 
gebruiker toe worden verduidelijkt. Het is daarbij wel belangrijk dat de tekst van de 
rechtspositieregeling en van de individuele terbeschikkingstellingovereenkomst identiek 
blijven. Bij latere wijzigingen moet men dus de reflex blijven hebben om ook de 
individuele overeenkomsten te wijzigen”, aldus Marijke De Lange van VVSG (2016).  
Beide samenwerkingsovereenkomsten, één met de stad als werkgever en één met het 
OCMW als werkgever, worden zowel door de gemeenteraad als door de OCMW-raad 
goedgekeurd, elk voor zijn eigen bevoegdheid. Een uitgewerkte samenwerkings-
overeenkomst, die de stad als werkgever en het OCMW als gebruiker kent, is 
opgenomen in een nota. 
Individuele terbeschikkingstellingovereenkomst en afsprakennota 
Voor individuele terbeschikkingstellingen moet er, naast de algemene samenwerkings-
overeenkomst, ook een individuele terbeschikkingstellingovereenkomst opgemaakt 
worden die gebaseerd wordt op de bepalingen in de rechtspositieregeling en in de 
algemene samenwerkingsovereenkomst. Deze individuele overeenkomst moet een 
welomlijnde einddatum bevatten en wordt ondertekend door de betrokken werknemer, 
de gebruiker en de werkgever. Bij deze individuele overeenkomst wordt een 
afsprakennota met concrete taken gevoegd als bijlage. In de praktijk zal die bijlage 
opgemaakt worden door betrokken medewerker en zijn leidinggevende.  
Een individuele terbeschikkingstellingovereenkomst is bijgevoegd in een nota.  

C. Bevoegdheid om ter beschikking te stellen 
De aanstellende overheid is in principe bevoegd om over de terbeschikkingstelling van 
de individuele werknemers te beslissen. Het individueel ter beschikking stellen van 
medewerkers kan echter door het college van burgemeester en schepenen als 
onderdeel van de aanstellingsbevoegdheid gedelegeerd worden aan de secretaris op 
basis van artikel 58 derde lid van het gemeentedecreet (BS 31/08/2005). De dienst 
personeel & organisatie stelt voor dat het schepencollege de bevoegdheid om 
individuele werknemers ter beschikking te stellen, delegeert aan de secretarissen.  

4. Concrete afspraken en praktische toepassing  
Een deel van de afspraken rond het werkgeversgezag wordt vastgelegd in de 
rechtspositieregeling en in de algemene samenwerkingsovereenkomst. Andere concrete 



afspraken en praktische toepassingen worden aangereikt. Hier volgt een korte 
opsomming, de concrete afspraken (en de praktische toepassing) zijn opgenomen in de 
nota van de dienst personeel & organisatie. 
A. Rechtspositieregeling 

Algemeen is het vaststellen van de rechtspositie van werknemers de bevoegdheid van 
de juridische werkgever. Daarnaast worden afspraken gemaakt over het 
werkgeversgezag, maar ook over functioneren & evalueren van de medewerkers, over 
vorming, training & opleiding, de functionele loopbaan, welzijn op het werk en 
disciplinaire maatregelen en tucht: 
- salaris, toelagen, vergoedingen en sociale voordelen: de juridische werkgever is 

verantwoordelijk voor de uitbetaling van de lonen, toeslagen, vergoedingen en 
sociale voordelen (en dus ook de bijhorende aangiften aan de sociale zekerheid, de 
fiscale verplichtingen, …) 

- ook rond verloven en afwezigheden worden praktische afspraken gemaakt 
- verzekeringen: de juridische werkgever is verantwoordelijk voor het afsluiten van 

een arbeidsongevallenverzekering en een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid. 
B. Arbeidsreglement 

Naast afspraken en praktische toepassingen rond de rechtspositie van werknemers 
worden ook afspraken gemaakt rond deontologie, arbeidstijden, bevoegdheden en 
plichten van het toezichthoudend personeel, strafbare tekortkomingen en gezondheid, 
veiligheid en welzijn op het werk. 

C. Werkingsmiddelen 
Tenslotte worden ook enkele zaken rond het gebruik, de controle en de kosten van de 
werkmiddelen opgenomen. 

BESLUIT 
1. De gemeenteraad keurt volgende wijzigingen aan de rechtspositieregeling van het 

gemeentepersoneel (goedgekeurd door de gemeenteraad op 30/06/2015) goed. 

De volgende bepalingen worden ingevoegd onder titel II (loopbaan), hoofdstuk XIV 
(specifieke bepalingen met betrekking tot de externe personeelsmobiliteit voor 
werknemers van overheden met hetzelfde toepassingsgebied). 
Hoofdstuk XV Terbeschikkingstelling 
Artikel 139.13 
§1. De werknemer kan ter beschikking gesteld worden aan een gebruiker voor zover deze 
gebruiker valt binnen de in organieke wetten en decreten bepaalde groep van mogelijke 
gebruikers of mogelijke werkzaamheden en voor zover er tussen de gebruiker en de 
gemeente een overeenkomst wordt opgemaakt over de modaliteiten van de 
terbeschikkingstelling. 
§2. De statutaire werknemer kan ter beschikking gesteld worden van een gebruiker onder 
de voorwaarden die in dit hoofdstuk en in het gemeentedecreet bepaald worden. 
§3. In toepassing van artikel 144bis van de Nieuwe Gemeentewet kan de contractuele 
werknemer ter beschikking gesteld worden van een gebruiker, onder de voorwaarden 
bepaald in artikel 144bis van de Nieuwe Gemeentewet, en aangevuld met de 
voorwaarden die in dit hoofdstuk verder bepaald worden. 
§4. Tenzij de arbeidsrelatie tussen gemeente en de werknemer intuitu personae werd 
afgesloten, kan de werknemer zich niet verzetten tegen een gehele of gedeeltelijke 
overdracht van het werkgeversgezag.  
Artikel 139.14 
§1. Naast de gemeente oefent ook de gebruiker werkgeversgezag uit over de 
terbeschikkinggestelde werknemer. De gebruiker kan instructies en bevelen geven en 
afspraken maken met de werkgever.  
§2. De terbeschikkinggestelde werknemer is onderworpen aan de arbeidsorganisatie van 
de gebruiker. Met arbeidsorganisatie wordt in dit geval onder meer bedoeld: de 
arbeidsduur, de feestdagenregeling, de zondagsrust, de vrouwenarbeid, de arbeid van 
jeugdige personen, de nachtarbeid en het welzijn op het werk.  
§3. Het arbeidsreglement van de gebruiker is van toepassing op de werknemer tijdens de 
tijd dat hij ter beschikking staat van de gebruiker voor zover het reglement niet strijdig is 
met de rechten en plichten bepaald in het arbeidsreglement van de gemeente en voor 



zover de uitvoering van de rechtspositieregeling (waarvan de toepassing van bepaalde 
artikelen geregeld is in het arbeidsreglement) gegarandeerd blijft.  
§4. De werknemer krijgt van de gebruiker verlof en soortgelijke rechten conform de 
rechtspositieregeling van de gemeente. Het verlof wordt opgenomen rekening houdend 
met de praktische werking zoals voorzien bij de gebruiker. De gemeente zoekt in overleg 
met de gebruiker naar een oplossing om de tijdelijke of definitieve afwezigheid op te 
vangen. 
§5. De gemeente evalueert de terbeschikkinggestelde werknemer op basis van een 
verslag van de gebruiker. 
§6. De gemeente kan in voorkomend geval een tuchtprocedure tegen de 
terbeschikkinggestelde werknemer opstarten op basis van een verslag van de gebruiker.  
Artikel 139.15 
De terbeschikkingstelling van de werknemer is onderworpen aan volgende voorwaarden. 
De terbeschikkingstelling moet een beperkte tijd hebben. 
De arbeidsvoorwaarden, het salaris, met inbegrip van de vergoedingen en voordelen, van 
de terbeschikkinggestelde werknemer worden exclusief vastgesteld door de gemeente. 
De gemeente betaalt het salaris, eventueel aangevuld met toeslagen en vergoedingen, 
rechtstreeks aan de terbeschikkinggestelde werknemer. In een overeenkomst tussen 
gemeente en gebruiker wordt de eventuele terugbetaling van de werkgeverskost 
geregeld. 
Gedurende de periode waarin de werknemer ter beschikking van de gebruiker wordt 
gesteld, is de gebruiker verantwoordelijk voor de toepassing van de bepalingen van de 
wetgeving inzake de reglementering en de bescherming van de arbeid die gelden op de 
plaats van het werk zoals bedoeld bij artikel 19 van de wet van 24/07/1987 betreffende de 
tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten 
behoeve van gebruikers. 
De werknemer ontvangt nog voor het begin van de terbeschikkingstelling een individuele 
terbeschikkingstellingovereenkomst die gebaseerd is op een algemene samenwerkings-
overeenkomst voor terbeschikkingstellingen van werknemers van de gemeente aan de 
gebruiker, goedgekeurd door de gemeenteraad. De individuele terbeschikking-
stellingovereenkomst omvat behalve de voorwaarden van de terbeschikkingstelling, die 
ook in de algemene overeenkomst tussen gemeente en gebruiker zijn opgenomen, ook 
de duur en de aard van de opdracht. De individuele terbeschikkingstellingovereenkomst is 
ondertekend door de werkgever, de gebruiker en de werknemer.  
Artikel 139.16 
§1. De gemeenteraad beslist over de algemene samenwerkingsovereenkomst voor 
terbeschikkingstellingen van werknemers aan een bepaalde gebruiker.  
§2. De aanstellende overheid beslist over de individuele terbeschikkingstellingen. Het 
college vertrouwt deze bevoegdheid voor individuele terbeschikkingstellingen, in 
toepassing van artikel 58 van het gemeentedecreet van 15/07/2005, toe aan de 
gemeentesecretaris, uitgezonderd voor werknemers die lid zijn van het managementteam 
waarover het college beslist.  
§3. In toepassing van artikel 86 van het gemeentedecreet van 15/07/2005 beslist de 
gemeentesecretaris in overleg met de gebruiker en de werknemer over de taakafspraken. 
Deze taakafspraken worden toegevoegd als bijlage bij de individuele 
terbeschikkingstellingovereenkomst (die gebaseerd is op de overeenkomst vermeld in §1 
van dit artikel) en maken er integraal deel van uit.  
Artikel 139.17 
Dit hoofdstuk is niet van toepassing op werknemers die voorafgaand aan deze invoering 
van dit hoofdstuk al aan een gebruiker werden ter beschikking gesteld. Op die 
werknemers blijft de door hen ontvangen samenwerkingsovereenkomst volledig van 
toepassing voor de gehele duur van die overeenkomst.  

2. De gemeenteraad sluit volgende algemene samenwerkingsovereenkomst met OCMW 
Herentals af. 
Tussen het stadsbestuur van Herentals, hierbij vertegenwoordigd door Jan Peeters, 
burgemeester, en Tanja Mattheus, secretaris, hierna de werkgever genoemd en het 



OCMW van Herentals, hierbij vertegenwoordigd door Fons Michiels, voorzitter, en Dirk 
Soentjens, secretaris, hierna de gebruiker genoemd.  
Wordt overeengekomen wat volgt: 
Artikel 1 
De werkgever kan in toepassing van titel II hoofdstuk XV van de rechtspositieregeling van 
het gemeentepersoneel werknemers ter beschikking stellen van de gebruiker. De 
beslissing over de terbeschikkingstelling van de individuele werknemers gebeurt volgens 
de bepalingen van de rechtspositieregeling en van artikel 10 van deze overeenkomst. 
Deze algemene samenwerkingsovereenkomst voor terbeschikkingstelling van 
werknemers werd opgemaakt ter uitvoering van het door de secretarissen van beide 
besturen opgestelde ‘samenwerkingstraject stadsbestuur en OCMW Herentals’, 
goedgekeurd door de gemeenteraad op 30/03/2015 en door de OCMW-raad op 
28/04/2015. 
Artikel 2 
De werkgever verbindt er zich toe gedurende de periode van terbeschikkingstelling alle 
verplichtingen als werkgever na te komen, onder meer: uitbetaling van het loon, de 
aangiften van de sociale zekerheid, de fiscale verplichtingen, de verzekering 
arbeidsongevallen,… 
Artikel 3 
De werkgever is verantwoordelijk voor het afsluiten van de verzekering burgerlijke 
aansprakelijkheid voor werknemers. 
Artikel 4  
De werkgever oefent het gezag uit dat toekomt aan de werkgever. 
Artikel 5  
Conform artikel 31 §1 eerste lid van de wet van 24/07/1987 betreffende de tijdelijke 
arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van 
gebruikers van rechtswege oefent de gebruiker gedurende de periode van de 
terbeschikkingstelling het functionele gezag uit over de terbeschikkinggestelde 
werknemer, met name:  
- het naleven door de gebruiker van de verplichtingen die op hem rusten op het gebied 

van welzijn op het werk; 
- de instructies over de uitvoering van het overeengekomen werk, opgenomen in de 

taakomschrijving (opgemaakt in overleg tussen de werkgever en de gebruiker) als 
bijlage bij deze overeenkomst; 

- de instructies over de arbeids- en rusttijden die toekomen aan de gebruiker.  
De werkgever is verantwoordelijk voor de evaluatie en tuchtmaatregelen en zal zich 
hiervoor baseren op een verslag van de gebruiker. 
Artikel 6 
De gebruiker stelt de werknemer tewerk volgens de bij de gebruiker geldende uurregeling 
en de voorwaarden van de uitgeoefende opdrachten voor zover deze uurregeling en deze 
gebruiken niet afwijken van het arbeidsreglement van de werkgever.  
Artikel 7 
De werknemer krijgt van de gebruiker verlof (en soortgelijke rechten) conform de 
rechtspositieregeling van de werkgever. Het verlof wordt opgenomen rekening houdend 
met de praktische werking zoals voorzien bij de gebruiker. De werkgever zoekt in overleg 
met de gebruiker naar een oplossing om de tijdelijke of definitieve afwezigheid op te 
vangen. 
Artikel 8 
De werkgever heeft tegenover de werknemer de verplichting tot het betalen van het loon 
en de andere vergoedingen. De kosten die echter voortvloeien uit de taakuitoefening ten 
dienste van de gebruiker zoals de reis- en verblijfkosten, de kosten voor opleidingen,… 
zijn ten laste van de gebruiker. Deze kosten worden door de werkgever aan de 
werknemer betaald na goedkeuring door de gebruiker. De werkgever vordert deze 
bedragen terug van de gebruiker. 
De werkingskosten betreffende materialen die nodig zijn om de taken uit te oefenen 
(werkkledij, werkmiddelen, …) worden opgesplitst tussen de gebruiker en de werkgever. 
De gebruiker koopt deze aan en vordert het afgesproken gedeelte terug bij de werkgever. 



Artikel 9 
Deze algemene samenwerkingsovereenkomst tussen werkgever en gebruiker gaat in 
vanaf 01/01/2017 en geldt voor onbepaalde duur. De overeenkomst kan altijd beëindigd 
worden door de gebruiker en door de werkgever met inachtname van een opzegtermijn 
van drie maanden. De individuele terbeschikkingstellingovereenkomsten voor 
werknemers (zie artikel 10) die op basis van deze algemene overeenkomst worden 
opgesteld hebben wel steeds een bepaalde duur die daarin ook wordt opgenomen. 
Artikel 10 
In toepassing van artikel 139.16 van de rechtspositieregeling beslist de secretaris over de 
individuele terbeschikkingstellingen van werknemers aan de gebruiker, uitgezonderd voor 
werknemers die lid zijn van het managementteam waarover het college van burgemeester 
en schepenen beslist.  
De terbeschikkinggestelde werknemer ontvangt voorafgaand aan de terbeschikking-
stelling een individuele terbeschikkingstellingovereenkomst die gebaseerd is op deze 
algemene overeenkomst en waarbij als bijlage de taakafspraken voor de 
terbeschikkingstelling zijn gevoegd. De secretaris beslist over deze taakafspraken in 
overleg met de gebruiker en de werknemer. De taakafspraken maken integraal deel uit 
van de individuele terbeschikkingstellingovereenkomst. 

3. De gemeenteraad keurt het sjabloon van de individuele terbeschikkingstelling-
overeenkomst goed. 
Tussen het stadsbestuur van Herentals, hierbij vertegenwoordigd door Jan Peeters, 
burgemeester, en Tanja Mattheus, secretaris, hierna de werkgever genoemd, het OCMW 
van Herentals, hierbij vertegenwoordigd door Fons Michiels, voorzitter, en Dirk Soentjens, 
secretaris, hierna de gebruiker genoemd en [naam werknemer] wonende in [adres 
werknemer], geboren op [geboortedatum werknemer], in dienst bij de werkgever als 
[functie en tewerkstellingsbreuk werknemer], hierna de werknemer genoemd.  
Wordt overeengekomen wat volgt: 
Artikel 1 
De werkgever stelt in toepassing van titel II hoofdstuk XV van de rechtspositieregeling van 
het gemeentepersoneel met ingang van [ingangsdatum] de werknemer ter beschikking 
van de gebruiker voor de uitvoering van de taken omschreven in de taakomschrijving die 
als bijlage bij deze overeenkomst is gevoegd. De bepalingen in de individuele 
overeenkomst over de rechten en plichten zijn dezelfde dan deze voorzien in de 
rechtspositieregeling.  
Artikel 2 
De overeenkomst geldt tot [einddatum] en kan altijd beëindigd worden door de gebruiker 
en door de werkgever met inachtname van een opzegtermijn van drie maanden. 
Artikel 3 
Deze overeenkomst werd opgemaakt op basis van de algemene 
samenwerkingsovereenkomst stad en OCMW Herentals in verband met de 
terbeschikkingstelling van werknemers van het stadsbestuur aan het OCMW, 
goedgekeurd door de gemeenteraad op [datum beslissing gemeenteraad] en door de 
OCMW-raad op [datum beslissing OCMW-raad] en kwam tot stand naar aanleiding van 
een beslissing van de secretaris op [datum beslissing secretaris] na overleg met de 
werknemer en de gebruiker. 
Als bijlage bij deze overeenkomst zijn de taakafspraken voor de terbeschikkingstelling 
gevoegd. Deze bijlage maakt integraal deel uit van de overeenkomst. 
 
De gemeenteraad keurt de beslissing unaniem goed.  

 
                

017 Wijziging rooilijn van een deel van voetweg nr. 66 te Herentals - Noorderwijk: 
voorlopig voorstel 
MOTIVERING  
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 20/04/2015 een verkaveling 
goedgekeurd in de Servaas Daemsstraat te Noorderwijk, 3de afdeling sectie B 



perceelnummers 59s/deel, 48f, 59w/deel en 150t, dossiernummer V2014/014. Het betreft 
een verkaveling van 4 loten voor ééngezinswoningen (open bebouwing met gekoppelde 
garages). Op het terrein situeert zich een deel van voetweg nr. 66 (1 m. breed) die 
momenteel nog volledig in gebruik is. Om deze voetweg te integreren in de nieuw aan te 
leggen openbare weg moet er een procedure tot wijziging rooilijn van een deel van voetweg 
nr. 66 te Noorderwijk worden opgestart.  
Het deel van de voetweg nr. 66 begrepen in de verkaveling is nog in gebruik, nu is er een 
smalle verharding in asfalt. Voor de percelen of delen van percelen huidige nrs. 150/T, 48/F, 
59/W, 59/Z is op 20/04/2015 een verkaveling met wegenaanleg goedgekeurd. In lot 5 wordt 
de voetweg 66 volledig opgenomen en overlapt door de nieuw aan te leggen weg. De nieuw 
aan te leggen weg en de wegbedding worden gratis overgedragen aan de stad Herentals. 
Zo wordt er ook een openbare weg gecreëerd vanaf woning Servaas Daemsstraat nr. 61 
naar de “hoofdbaan” Servaas Daemsstraat. Dit is nu een geasfalteerde servitudeweg (met in 
de bedding voetweg 66) met geasfalteerd keerpunt naast de woning nr. 61.  
Omdat er enkel door en voor de 4 loten van de verkaveling bijkomend verkeer gecreëerd 
wordt, kiest men voor een beperkte rooilijnbreedte van 8 m, met behoud van het bestaande 
keerpunt. 
Het deel van de voetweg in groene kleur ten westen wordt behouden in de huidige toestand. 
Dit deel paalt aan, of is deel van de tuinen van de woningen aan de Oude Dreef. Dit deel valt 
ook buiten de verkaveling. 
Het deel van de voetweg in groene kleur ten oosten wordt behouden in de huidige toestand. 
Dit deel valt buiten de verkaveling. Een verbreding van de rooilijnbreedte zou hier zeker 
sluipverkeer genereren tussen de Servaas Daemsstraat en de Oude Dreef om zo het 
centrum van Noorderwijk te vermijden.  
De voetweg wordt hier gebruikt als trage voet- en fietsweg, en ook als ontsluiting naar de 
Oude Dreef door de eigenaar/bewoner van de woning Oude Dreef nr. 12 op perceel nr. 43/E. 
Er is nu een openbare weg vanuit de Oude Dreef, tussen de woningen nrs. 10 en 14, naar 
de woning Oude Dreef nr. 12 (zie kadasterplan in bijlage).  
Openbaar onderzoek 
Het voornemen om over te gaan tot een gedeeltelijke wijziging van tracé van de voetweg nr. 
66 en het ontwerp van wijziging van de rooilijn van voetweg nr. 66  te Noorderwijk, 3de 
afdeling sectie B, delen van perceelnummers 59s/deel, 48f, 59w/deel en 150t, 
overeenkomstig het rooilijnplan van 3 augustus 2016, opgemaakt door landmeters Ludo Van 
Dun en Peter Liekens, wordt aan een openbaar onderzoek onderworpen.  
Juridische grond 
- Wet van 10/04/1841 op de Atlas van de Buurtwegen 
- Besluit van de Vlaamse regering van 20/06/2014 
Argumentatie 
Door het rechttrekken van de Servaas Daemsstraat, BW nr.1, werd het perceel B 48/f 
afgesneden van de openbare weg en de woningen op de percelen B 43/g en B 43/e waren 
nog slechts bereikbaar via voetweg nr. 66. Bestaande woningen worden nu ontsloten via een 
smalle private asfaltweg. Om het ingesloten perceel B 48/f te kunnen ontwikkelen, is het 
noodzakelijk om een nieuwe toegangsweg aan te leggen. Deze nieuwe toegangsweg valt 
gedeeltelijk samen met voetweg nr. 66. Voetweg 66, oorspronkelijk 1 m, werd voornamelijk 
gebruikt door fietsers en voetgangers. Ter hoogte van perceel B 48/f wordt het wegtracé nu 
verbreed naar 8 m om de te ontwikkelen percelen en de bestaande woningen te kunnen 
ontsluiten. De zwakke weggebruiker kan op een veilige en comfortabele manier gebruik 
maken van de nieuwe rijwegverharding, om zich te begeven en terug aan te sluiten op de 
bestaande voetweg van 1 m breed. Hiervoor worden er maatregelen genomen  waarbij de 
overgang van de bestaande breedte van de voetweg van 1 meter die overgaat in de 8 m 
breedte en westelijk een keerpunt voorziet voor het gemotoriseerd verkeer duidelijk kenbaar 
worden gemaakt. De bocht komende van de Servaas Daemsstraat en aansluitend op de 
nieuwe aan te leggen rijweg zal voor fietsers en voetgangers, komende van de trage 
voetweg, duidelijk worden aangegeven zodat dit een veilige doorsteek vormt. De dienst 
mobiliteit zal hiervoor een ontwerp opmaken en de genomen beslissingen zullen worden 
uitgevoerd in het belang van de veiligheid van de trage weggebruikers. 



Om tot de wijziging van de rooilijn van een deel van het tracé en rooilijn van voetweg nr. 66 
over te kunnen gaan, moet de gemeenteraad met dit voornemen instemmen en opdracht 
geven een openbaar onderzoek in te lassen dat voldoet aan de vereisten van het besluit van 
de Vlaamse regering van 20/06/2014 tot vaststelling van nadere regels voor de organisatie 
van het openbaar onderzoek inzake buurtwegen. 
BESLUIT 
De gemeenteraad stelt vast dat met het voornemen tot gedeeltelijke wijziging van het tracé 
van de voetweg nr. 66 te Noorderwijk, gelegen sectie B 3de afdeling perceelnummers 
59s/deel, 48f, 59w/deel en 150t, deel dat geïntegreerd wordt in de nieuwe openbare weg, 
kan worden ingestemd. Het in dit kader door landmeters Ludo Van Dun en Peter Liekens 
opgemaakt rooilijnplan van 03/08/2016 wordt voorlopig vastgesteld. 
De gemeenteraad beslist om het voornemen tot gedeeltelijke wijziging en het ontwerp van 
rooilijnplan van voetweg nr. 66 te onderwerpen aan een openbaar onderzoek dat 
beantwoordt aan de vereisten van het besluit van de Vlaamse Regering van 20/06/2014 tot 
vaststelling van nadere regels voor de organisatie van het openbaar onderzoek inzake 
buurtwegen. 
De gemeenteraad keurt de beslissing unaniem goed. 
Raadslid Jo Cleymans neemt niet deel aan de stemming. 
 

                
018 Intergemeentelijke vereniging Pontes: goedkeuring agenda algemene 

vergadering van 21/12/2016 en vaststelling mandaat 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
Pontes is een vereniging van lokale overheden die als publieke en onafhankelijke partner in 
de uitvaartsector, crematies en afscheidsmomenten verzorgt. Het stadsbestuur van 
Herentals neemt deel aan de intergemeentelijke vereniging Pontes. 
Pontes nodigt de stad uit om deel te nemen aan de algemene vergadering op 21/12/2016. 
De uitnodigingsbrief voor de algemene vergadering van 25/10/2016 bevat volgende punten 
met toelichting: 
- Algemene vergadering: verslag 15/06/2016 – goedkeuring 
- Bestuursorganen: samenstelling raad van bestuur – wijziging 
- Beleid: beleidsnota 2017 – goedkeuring 
- Financiën: budget 2017 – goedkeuring 
- Varia en rondvraag 
Juridische grond 
- Decreet van 06/07/2001 over de Intergemeentelijke samenwerking (DIS), artikels 44, 46, 

47 en 48 
- Gemeentedecreet van 15/07/2005, artikels 43, §2, 5° en 195 
Argumentatie 
Elke intergemeentelijke vereniging moet jaarlijks een algemene vergadering organiseren om 
de te ontwikkelen activiteiten en het budget voor het volgende dienstjaar te behandelen. 
In de gemeenteraad van 03/12/2013 werd de heer Ludo Van den Broeck aangeduid als 
vertegenwoordiger van de stad en in de gemeenteraad van 05/02/2013 werd de heer Patrik 
De Cat aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de stad voor deelname aan 
de algemene vergaderingen en de buitengewone algemene vergaderingen van Pontes voor 
de volledige lokale bestuursperiode. 
Het mandaat van deze gemeentelijke afgevaardigde moet voorafgaand aan elke vergadering 
vastgesteld worden. 
BESLUIT 
De gemeenteraad keurt de agenda van de algemene vergadering van Pontes van 
21/12/2016 goed als volgt: 
- Algemene vergadering: verslag 15/06/2016 – goedkeuring 
- Bestuursorganen: samenstelling raad van bestuur – wijziging 
- Beleid: beleidsnota 2017 – goedkeuring 
- Financiën: budget 2017 – goedkeuring 
- Varia en rondvraag 



De gemeenteraad keurt de voorstellen van beslissingen goed en draagt de 
vertegenwoordiger van de stad op zijn stemgedrag af te stemmen op de besluiten van de 
gemeenteraad. 
Het college van burgemeester en schepenen bezorgt een afschrift van deze beslissing aan 
de intergemeentelijke vereniging Pontes, Jules Moretuslei 2, 2610 Antwerpen-Wilrijk. 
 
Stemmen voor: Peeters, Bertels, Hendrickx, Bergen, Vervloesem, Vervoort, Baeten, Van 
Olmen, Ryken, Michielsen, Michiels, Van den Broeck, De Cat, Caers, Moons, Verpoorten, 
Snauwaert en Van Thielen 
Stemmen tegen: Verellen, Verraedt, Cleymans, Laureys Koen, Laverge, Vanooteghem, 
Tegenbos en Laureys Pieter 
Onthouding: Marcipont en Sterckx 
 

                
019 IOK: goedkeuring agenda buitengewone algemene vergadering van 20/12/2016 

en vaststelling mandaat 
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 buitengewone algemene 
vergadering van IOK op 20/12/2016 met volgende agendapunten: 
- Toetreding tot IOK van politiezones, hulpverleningszones en OCMW’s – wijziging 

aandelenregister 
- Ondernemingsplan 2017 
- Begroting 2017 
- Varia 
Juridische grond 
- Statuten van IOK 
- Decreet intergemeentelijke samenwerking artikel 44 over de samenstelling en 

samenroeping van de algemene vergadering 
Argumentatie 
IOK heeft de uitnodiging met toelichtende nota ter voorbereiding van de buitengewone 
algemene vergadering van IOK van 20/12/2016 op 25/10/2016 overgemaakt aan het 
stadsbestuur.  
De heer Erik Vervoort is op 02/12/2014 aangeduid als vertegenwoordiger en mevrouw Bieke 
Baeten is op 05/11/2013 aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de stad 
Herentals voor deelname aan de algemene en buitengewone algemene vergaderingen van 
de Intercommunale ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (IOK) voor de volledige 
lokale bestuursperiode. 
Conform artikel 44 van het DIS worden de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen 
strategie voor het volgende boekjaar besproken alsook de door de raad van bestuur van IOK 
opgestelde begroting. 
Op de algemene vergadering van IOK van december 2015 hebben de gemeenteraden het 
principe dat politiezones en hulpverleningszones statutair deelnemer kunnen worden van 
IOK eenparig goedgekeurd. 
Naar aanleiding van de decreetswijziging die deze mogelijkheid voorziet in functie van 
evidente synergiewinsten, wordt ook aan OCMW’s de mogelijkheid geboden om onder 
dezelfde modaliteiten als de politie- en hulpverleningszones toe te treden. 
Begin juni werden ontwerpbeslissingen van participatie overgemaakt voor de verschillende 
raden en besturen van mogelijke nieuwe vennoten. 
Op 24/10/2016 heeft IOK al enkele toetredingsbesluiten ontvangen. Andere 
participatiebesluiten worden verwacht en toegevoegd in functie van de besluitvorming op de 
algemene vergadering. 
Concreet houdt deze participatie in dat de nieuwe vennoten deelnemer worden van IOK met 
10 C aandelen met een nominale waarde van 250 euro. 



De financiële verbintenis van voorliggend besluit is dan ook beperkt tot 250 euro, die 
bovendien bij latere uittreding integraal wordt terugbetaald.  
Aan deze participatie wordt geen bestuurdersmandaat gekoppeld.  
Statutair is in december 2015 expliciet bepaald dat de deelnemers met C aandelen enkel 
aanspraak kunnen maken op de terugbetaling van het gestorte bedrag bij de 
kapitaalintekening. Dit betekent dat de deelnemers met C aandelen geen andere aanspraak 
kunnen maken op de bij IOK aanwezige reserves bij uittreding, ontbinding of vereffening. 
Deze participatie houdt geen verplichting in om gebruik te maken van de dienstverlening. 
Wel is de participatie een noodzakelijke voorwaarde om later gebruik te maken van deze 
dienstverlening. 
De verschillende besturen kunnen later bij individuele beslissing uitmaken of en in welke 
mate ze gebruik wensen te maken van de verschillende diensten en shared services van 
IOK. 
Er wordt op dit ogenblik nagedacht en overlegd met de verschillende nieuwe participanten 
over de synergiewinsten die kunnen worden bereikt, waarbij onder meer de dienstverlening 
van de juridische dienst, het faciliteren van groepsaankopen en de verankering van de 
bestaande dienstverlening binnen de gemeenschappelijke preventiedienst, de interlokale 
vereniging milieuhandhaving en het intercommunaal centrum voor geweldbeheersing aan de 
orde zijn. Ook de uitbreiding van de dienstverlening informatieveiligheid wordt in overleg met 
Welzijnszorg Kempen verder bekeken. 
De gemeenteraad moet zich aansluiten bij het voorstel tot toetreding tot IOK onder de 
voorgestelde modaliteiten van de politiezones, hulpverleningszones en OCMW’s die hiertoe 
een formele raadsbeslissing genomen hebben en bij het voorstel om het aandelenregister 
aan te passen. 
De gemeenteraad moet kennisnemen en zich aansluiten bij het ondernemingsplan 2017 dat 
in zitting van 18/10/2016 werd goedgekeurd door de raad van bestuur van IOK. 
De gemeenteraad moet kennisnemen en zich aansluiten bij de begroting 2017 en de hierin 
vervatte werkingsbijdragen voor de in-house dienstverlening en de kostendelende 
verenigingen die in zitting van 18/10/2016 werden goedgekeurd door de raad van bestuur 
van IOK. 
BESLUIT 
De gemeenteraad keurt het voorstel goed met de toetreding tot IOK van de politiezones, 
hulpverleningszones en OCMW’s die hiertoe een formele raadsbeslissing hebben genomen 
onder de voorgestelde modaliteiten met een participatie van 10 C aandelen per deelnemer. 
De gemeenteraad keurt het ondernemingsplan 2017 van IOK goed. 
De gemeenteraad keurt de begroting 2017 van IOK en de hierin vervatte werkingsbijdragen 
voor de in-house dienstverlening en de kostendelende verenigingen 2017 goed. 
De gemeenteraad mandateert de vertegenwoordiger die deelneemt aan de buitengewone 
algemene vergadering van IOK op 20/12/2016, om te handelen en te beslissen conform de 
besluiten die door de gemeenteraad zijn genomen over de agendapunten van de 
buitengewone algemene vergadering van IOK van 20/12/2016. 
Het college van burgemeester en schepenen bezorgt een afschrift van deze beslissing aan 
IOK, Antwerpseweg 1, 2440 Geel. 
 
Stemmen voor: Peeters, Bertels, Hendrickx, Bergen, Vervloesem, Vervoort, Baeten, Van 
Olmen, Ryken, Michielsen, Michiels, Van den Broeck, De Cat, Caers, Moons, Verpoorten, 
Snauwaert en Van Thielen 
Stemmen tegen: Verellen, Verraedt, Cleymans, Laureys Koen, Laverge, Vanooteghem, 
Tegenbos en Laureys Pieter 
Onthouding: Marcipont en Sterckx 
 

                



020 IOK Afvalbeheer: goedkeuring agenda buitengewone algemene vergadering 
van 20/12/2016 en vaststelling mandaat 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
Het stadsbestuur van Herentals neemt deel aan de Intercommunale Ontwikkelingsmaat-
schappij voor de Kempen Afvalbeheer (IOK Afvalbeheer). 
Het stadsbestuur wordt opgeroepen om deel te nemen aan de buitengewone algemene 
vergadering van IOK Afvalbeheer op 20/12/2016 met volgende agendapunten: 
- Ondernemingsplan 2017 
- Begroting 2017 
- Varia 
Juridische grond 
- Statuten van IOK Afvalbeheer, artikelen 34 en volgende over de organisatie van de 

algemene vergadering 
- Decreet intergemeentelijke samenwerking artikel 44 over de samenstelling en 

samenroeping van de algemene vergadering 
Argumentatie 
IOK Afvalbeheer heeft de uitnodiging met toelichtende nota ter voorbereiding van de 
buitengewone algemene vergadering van IOK Afvalbeheer van 20/12/2016 op 25/10/2016 
overgemaakt aan het stadsbestuur.  
De heer Erik Vervoort is op 02/12/2014 aangeduid als vertegenwoordiger en mevrouw Bieke 
Baeten is op 02/12/2014 aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de stad 
Herentals voor deelname aan de algemene en buitengewone algemene vergaderingen van 
IOK Afvalbeheer voor de volledige lokale bestuursperiode. 
Conform artikel 44 van het DIS worden de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen 
strategie voor het volgende boekjaar besproken alsook de door de raad van bestuur van IOK 
Afvalbeheer opgestelde begroting. 
De gemeenteraad moet kennisnemen en zich aansluiten bij het ondernemingsplan 2017 dat 
in zitting van 18/10/2016 werd goedgekeurd door de raad van bestuur van IOK Afvalbeheer. 
De gemeenteraad moet kennisnemen en zich aansluiten bij de begroting 2017 en de hierin 
vervatte werkingskosten en tarieven die in zitting van 18/10/2016 werden goedgekeurd door 
de raad van bestuur van IOK Afvalbeheer. 
BESLUIT 
De gemeenteraad keurt het ondernemingsplan 2017 goed. 
De gemeenteraad keurt de begroting 2017 en de hierin vervatte werkingskosten en tarieven 
2017 goed. 
De gemeenteraad mandateert de vertegenwoordiger die deelneemt aan de buitengewone 
algemene vergadering van IOK Afvalbeheer op 20/12/2016, om te handelen en te beslissen 
conform de besluiten die door de gemeenteraad zijn genomen over de agendapunten van de 
buitengewone algemene vergadering van IOK Afvalbeheer van 20/12/2016. 
Het college van burgemeester en schepenen bezorgt een afschrift van deze beslissing aan 
IOK Afvalbeheer, Antwerpseweg 1, 2440 Geel. 
 
Stemmen voor: Peeters, Bertels, Hendrickx, Bergen, Vervloesem, Vervoort, Baeten, Van 
Olmen, Ryken, Michielsen, Michiels, Van den Broeck, De Cat, Caers, Moons, Verpoorten, 
Snauwaert en Van Thielen 
Stemmen tegen: Verellen, Verraedt, Cleymans, Laureys Koen, Laverge, Vanooteghem, 
Tegenbos en Laureys Pieter 
Onthouding: Marcipont en Sterckx 
 



                
021 Snelheidsregime Ringlaan 

BESLUIT 
Raadslid Daniël Marcipont heeft volgend punt toegevoegd aan de agenda van de 
gemeenteraad:  
‘’Snelheidsregime Ringlaan 
De Vlaamse regering heeft enige tijd beslist de norm voor de gewestwegen op 70km/uur te 
leggen met ingang op 1 januari 2017. Dit met in het achterhoofd dat op de meeste plaatsen 
toch al een maximum van 70km/uur geldt en er hiermee een groot deel van de 
verkeersborden kunnen verdwijnen. Op 6000 van de 8000 kilometer wegen is momenteel de 
70km/uur-regel immers van toepassing. Op 2000 kilometer geldt de huidige norm van 
90km/uur. Het stadsbestuur neemt deze gelegenheid aan om op de Herentalse Ringlaan 
over zijn ganse lengte de maximumsnelheid te verlagen tot 70km/uur. Nochtans is de huidige 
regeling niet zo slecht. Ter hoogte van kruispunten geldt er 70 km, op de langere stukken 
zonder obstakels 90 km/uur. De wijziging van de norm houdt niet per sé in dat de snelheid 
overal verplicht dient te dalen naar 70. Plaatsen die een hogere maximumsnelheid 
rechtvaardigen kunnen immers nog steeds, al zal net daar dan een verkeersbord dienen te 
komen met vermelding van de toegelaten (hogere) maximale snelheid. Daarom stel ik voor 
de huidige snelheidsregeling te behouden. De Ringlaan moet immers op de eerste plaats 
zorgen voor een snelle en vlotte verbinding rond de stadskern. Elk obstakel en elke 
vertraging zal immers mensen aanzetten niet te kiezen voor de langere afstand over de 
ringlaan rond de stadskern, maar voor de kortere weg recht door het centrum.  En dat is toch 
iets wat we absoluut moeten vermijden.’’ 
 
Schepen Jan Michielsen antwoordt.  
Het is inderdaad zo dat vanaf 1 januari de snelheid op de ganse ring beperkt zal worden tot 
70 km/uur. Wij zijn van mening dat dat een zeer goede zaak is. Er is nu een wirwar van 
70 km/uur en 90 km/uur. Mensen die graag hard rijden, collega Van Thielen, tot spijt wie het 
benijdt. Wij staan hier achter. We hebben dit al enkele malen besproken in de mobiliteitscel. 
De politie is ook vragende partij naar die eenvormigheid. Zij geven daar volgende redenen 
voor. In de periode 2007-2014 gebeurden er buiten de kruispunten 26 verkeersongevallen 
met gewonden en 44 met materiële schade. De snelheid verlagen zal ook het aantal 
ongevallen verminderen en de ernst van de ongevallen. Een bijkomende zaak is dat inzet 
van politiepersoneel bij uitzonderlijke transporten niet meer nodig is als we naar 70 km/uur 
gaan. Mensen zullen ook geruster rijden, de eenvormigheid is van belang. Door naar 70 km 
te gaan, zal er minder uitstoot en minder lawaai zijn. U verwijst, meneer Marcipont, naar de 
tijdswinst die men zou kunnen boeken. Het stukje waar u het over hebt is 900 m, vanaf de 
St.-Jobsstraat tot ovonde van Wellens.  
 
Raadslid Daniël Marcipont: De ringlaan is veel langer.  
 
Schepen Jan Michielsen: Het stukje waar je 90km/uur zou mogen rijden is 900 m. Als  je dat 
zou uitrekenen, als je ook bij de verkeerslichten zou mogen doorrijden, heb je een  tijdswinst 
van maximaal 10’. Je kan dat narekenen met de regel van 3. Ik denk dat dat 
verwaarloosbaar is. Dan kijk ik naar collega van Thielen die zeer goed is in rekenen.  
 
Raadslid Van Thielen: Dan moeten we naar 120 km gaan om winst te maken. 
 
Raadslid Marcipont: Ik ben het daar uiteraard niet mee eens. Ik vraag me af hoeveel 
ongevallen er minder zouden zijn. De ergste of zwaarste ongevallen zijn met mensen die 
zich niet aan de snelheid houden, niet aan 90 en dus ook niet aan 70. Ten tweede over de 
ongevallencijfers: Hoeveel ongevallen zijn er door files? Ik denk dat er ook wel ongevallen 
worden veroorzaakt door mensen die de witte lijn overrijden om de file te vermijden? Ook op 
korte termijn zijn er een aantal ingrepen mogelijk. De files die er staan, zorgen voor meer 
uitstoot.  

                



022 Afzonderlijke inzameling restplastiek 
BESLUIT 
Raadslid Daniël Marcipont heeft volgend punt toegevoegd aan de agenda van de 
gemeenteraad:  
‘’Afzonderlijke inzameling restplastiek 
Motivatie: 
Met de invoering van Diftar in Herentals werd de afzonderlijke ophaling van zogenaamd 
‘restplastiek’ stopgezet. De restplastiek hoorde voortaan thuis bij het restafval en diende mee 
in de grijze container meegegeven te worden. 
Toen ik hierover interpelleerde werd als voornaamste reden aangehaald dat de kostprijs voor 
de verwerking van restplastiek uiteindelijk duurder was dan de kostprijs voor restafval. 
Bovendien was het aanbod aan plastiek groter dan er kon worden gerecycleerd en zou een 
belangrijk deel ervan uiteindelijk toch gewoon mee verbrand worden in de verbrandsovens. 
Enkele weken geleden kwam minister Schauvliege, in het nieuws met het feit dat ze zou 
bekijken om deze afzonderlijke inzameling verplicht te maken in gans Vlaanderen. Op een 
aantal plaatsen bestaat er al (of nog steeds) een afzonderlijke inzameling. Ook IOK zamelt in 
de omliggende gemeenten deze afvalfractie afzonderlijk in. 
Vandaar mijn vraag of er in de aanvankelijke beweegredenen verandering is gekomen en of 
het nu wel zou lonen dit afzonderlijk in te zamelen. Zo ja, wil men dan overwegen dit ook in 
Herentals opnieuw te doen? Uiteraard dient de bevolking hiertoe ook aangemoedigd te 
worden en dient er een voldoende groot prijsverschil te bestaan. De prijs voor een dergelijke 
zak moet dan ook aanzienlijk lager liggen dan wat men nu betaald aan restafval.’’ 
 
Schepen Mien Van Olmen antwoordt.  
Er zijn inderdaad een aantal pilootprojecten in een aantal pilootgemeenten. Het OVAM 
onderzoekt of er meer plastic uit het restafval kan gehaald worden via een aparte inzameling. 
Wat men nu onderzoekt, hebben we in de Kempen heel lang uitgevoerd. Wij hebben de 
groene zak voor plastic lang in voege gehad. De meeste gemeenten hebben dat stopgezet 
omdat dat een hele dure inzamelmethode is. De inzamelfractie was zo hoog, dat men 
onvoldoende afzet had en dat dat samen met het restafval verwerkt werd. Daarom zijn we er 
ook mee gestopt. Sommige gemeenten doen die inzameling nog wel, maar niet huis aan 
huis. De burgers kunnen de groene zak aanbieden op het containerpark. De markt kan dat 
nu wel verwerken omdat de hoeveelheid veel minder is. Belangrijk om te weten is, dat de 
kost voor de burger hoger is om dat apart in te zamelen op het containerpark, dan het mee te 
geven met het restafval. De inzameling op deze manier gebeurt nog bij enkele gemeenten in 
het werkingsgebied van IOK. Maar het komt wel duurder uit. Wij wachten de resultaten af 
van OVAM. Wij gaan daar nu geen uitspraken over doen, ik meen dat de minister in 2018 
een conclusie zal trekken uit de proefprojecten. Wij gaan nu geen voorbarige conclusies 
doen.  
 
Burgemeester Jan Peeters: Nog een aanvulling. OVAM onderzoekt niet alleen of het zin 
heeft om een aparte inzameling te doen, maar ook of er technische mogelijkheden zijn om 
een scheiding te maken tussen plastic en restafval. Om dus de scheiding te doen in hun 
verwerkingsinstallaties. Dat zou een veel gebruiksvriendelijkere en goedkopere methode zijn, 
dan terug aparte inzamelingen te doen. Dat is de essentie van proefprojecten, zien wat dat 
geeft en dan bijsturen. We wachten tot we die beleidsconclusies krijgen.  
 
Raadslid Daniël Marcipont: De antwoorden die ik nu krijg, doen bij mij extra vragen rijzen. Ik 
dacht dat het proefproject een roze zak was? 
 
Schepen Mien Van Olmen: De essentie van het proefproject is om zoveel mogelijk plastic uit 
het restafval te halen. Men onderzoekt nu of het met een aparte zak mogelijk is. Om het 
plastic te integreren in de blauwe zak ofwel te werken met een roze zak. Bij de inzameling 
zal men dan de verschillende fracties kunnen sorteren. Ofwel in een nieuwe roze zak of met 
een uitbreiding van de blauwe zak. Het is voor de burgers efficiënter als alle plastic in één 
zak kan. Die zaken worden momenteel onderzocht. 
 



                
023 Aanpak stadskankers winkelcentrum 

BESLUIT 
Raadslid Peter Verpoorten doet afstand van dit agendapunt. 
 

                
024 Stimulering plaatsing zonnepanelen 

BESLUIT 
Raadslid Dirk Van Thielen heeft volgend punt toegevoegd aan de agenda van de 
gemeenteraad:  
‘’Stimulering plaatsing zonnepanelen 
Dit jaar werd in Vlaanderen de kaap van 250.000 particuliere installaties voor zonnepanelen 
overschreden. Er zijn echter merkbare verschillen per provincie. In de provincie Limburg zijn 
er momenteel 56 installaties per 1000 inwoners. De provincie Antwerpen hangt onderaan het 
lijstje met 33 installaties per 1000 inwoners. Ook binnen onze provincie zijn er grote 
verschillen. Als we onze buurgemeenten bekijken, komen we tot volgend resultaat: 
Kasterlee 70 
Lille 64 
Geel 61 
Westerlo 59 
Olen 58 
Vorselaar 53 
Herenthout 47 
Heist o/d Berg 44 
Grobbendonk 43 
Herentals 39 
Herentals hinkt hier toch wel een beetje achterop. Een beetje een ‘blinde’ vlek in onze 
Kempen. Als we mee willen werken aan de klimaatdoelstellingen 2020 kunnen we dit onder 
andere doen door de plaatsing van zonnepanelen. Uiteindelijk blijven zonnepanelen, ook 
zonder subsidies…, rendabel. Het lijkt me dan ook nuttig om de Herentalse bevolking hier 
verder en beter over te informeren. Mag ik U dan ook vragen of U hiervoor een sensibili-
seringscampagne kan opzetten. Dit kan via een infofolder of door er de nodige aandacht aan 
te schenken in de stadskrant. Uiteraard dienen we als stad ook het goede voorbeeld te 
geven. Kunt U me zeggen over hoeveel PV-installaties we als stad zelf beschikken en welke 
de jaaropbrengst Kwh is?’’ 
 
Schepen Mien Van Olmen antwoordt.  
Eerst wat betreft de cijfers, op het eerste gezicht lijkt de score niet zo goed, als u ons 
vergelijkt met de buurgemeenten. Maar de provincie Antwerpen is zeer dens. Dat geldt ook 
voor Herentals als u ons vergelijkt met Herenthout of Olen. Dat is een ander type gemeente 
waar veel meer vrijstaande gebouwen staan en waar het leggen van zonnepanelen 
efficiënter is. Als u ons gaat vergelijken met gelijkaardige steden, dan scoren wij niet zo 
slecht. Wij hebben in Herentals 39 PV-installaties per 1000 inwoners. Lier heeft er 25 en 
Turnhout 26. Als je een correcte vergelijking maakt, moet je ons vergelijken met stedelijke 
kernen. We willen wel ambitieus zijn, maar je moet ons vergelijken met stedelijke kernen 
bijvoorbeeld Antwerpen, zij hebben 8 PV-installaties per 1000 inwoners. Dus wij doen het 
helemaal niet slecht. Dat betekent niet dat we hier tevreden moeten mee zijn. We moeten die 
duurzame energie verder stimuleren. Er gebeuren vanuit de stad heel wat initiatieven rond. U 
vraagt om daar promotie voor te voeren. We hebben 2 maanden een tentoonstelling over 
duurzaam bouwen gehad in het AC, we hebben infosessies gehad over duurzaam bouwen in 
oktober en we hebben in onze stadskrant van april een artikel geplaatst. We hebben 
geparticipeerd aan de samenaankoop van PV-installaties van de provincie. We hebben een 
filmpje gelanceerd, waar het gebruik van zonnepanelen gestimuleerd wordt. Maar we 
bereiken nog te weinig burgers. De infosessies hebben te weinig bijval gekend van onze 
bevolking. De tentoonstelling werd niet echt gesmaakt. We doen veel inspanningen, maar 
komen niet op de juiste manier bij de burger. Wij hebben in Herentals het aanbod gedaan 
van 3 dagen gratis bouwadvies bij de gemeenten. Kamp C doet dat op hun site of op locatie. 



We hebben dat moeten annuleren omdat er geen interesse was. Als u onze acties bekijkt, 
hebben we heel wat initiatieven genomen. Wat betreft onze eigen installaties hebben wij 
momenteel enkel op Hemeldonk een PV-installatie liggen met een gemiddelde opbrengst 
van 2.000 kwh. Kort na de zomer is er door de gebouwenbeheerder bijkomend gratis advies 
gevraagd bij Eandis. Zij hebben opnieuw een analyse gemaakt om mogelijks volgend jaar 
conclusies te trekken in het kader van het accommodatiebeleidsplan. Momenteel zijn er 
enkel op Hemeldonk PV-installaties.  
 
Raadslid Dirk Van Thielen: Ik denk dat we een nuance moeten maken tussen Lille/Herentals 
en Antwerpen/Herentals, gezien de dichtheid van de gebouwen. Daar ben ik mee akkoord. 
Met de samenaankoop worden 14.000 PV-installaties aangekocht. Hopelijk zitten er daar 
voor Herentals ook tussen zodat we ons gemiddelde een beetje naar boven kunnen krijgen. 
Maar dat zullen we pas volgend jaar weten. Ik ben blij dat u inspanningen doet en erkent dat 
het beter kan. We moeten inspanningen blijven doen om onze burgers te overtuigen.  
 
Schepen Mien Van Olmen: Het is gewoon bijzonder jammer. Wij hebben samen met kamp C 
heel wat inspanningen gedaan. Het was een grote inspanning van onze medewerkers. Het 
kende weinig bijval bij de burgers maar er waren ook te weinig gemeenteraadsleden 
aanwezig. We blijven inspanningen doen rond klimaat.  
 
Burgemeester Jan Peeters: Wat je uit cijfers van Vlaanderen ziet, is dat gemeenten waar je 
veel appartementen en huurwoningen hebt, je een laag aandeel aan zonnepanelen hebt. 
Bijvoorbeeld Lier, Turnhout, Mortsel, Antwerpen, Herentals, dat is heel duidelijk. Wie legt 
zonnepanelen? Dat zijn eigenaars van eengezinswoningen. 
 

                
025 Klimaatakkoord Parijs 2015 - Marrakech 2016: Wat doet het stadsbestuur van 

Herentals 
BESLUIT 
Raadslid Lieve Snauwaert heeft volgend punt toegevoegd aan de  agenda van de gemeen-
teraad: 
‘’Klimaatakkoord Parijs 2015  – Marrakech 2016: 
Wat doet het stadsbestuur van Herentals? 
Op de gemeenteraad van 4 februari 2014 werd gestemd om het Burgemeesters-convenant 
te tekenen. Dit project wordt begeleid door IOK en is te volgen op de website kempen2020. 
We hebben rapporten gevonden van 4 jaar metingen… 
Hoe ver staat het met de cijfers van eigen gebouwen, openbare verlichting en vloot? Die 
hebben we daar niet op teruggevonden. Wanneer worden die geïnventariseerd? Zijn die 
reeds beschikbaar? 
Wanneer is het tussentijds evaluatierapport voorzien in 2016 beschikbaar? 
Welke is de evolutie van het energieverbruik van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare 
energie en de impact daarvan op de CO2-uitstoot van 2011 naar 2016 in onze Stad? Wat is 
de simulatie voor 2020?  
We willen zelf een aantal mogelijkheden op een rijtje zetten: 
1. Windenergie 
In het industriegebied is er plaats voor minstens 2 windturbines.  
In onze buurgemeenten Olen en Westerlo schieten de windmolens als paddenstoelen uit de 
grond. Waar blijft Herentals met beleidsplannen inzake windenergie? Het verhaal van het 
verleden kennen we uit de notulen van 6/10/2015 waar we die vraag ook stelden. In het 
verslag van de commissie ruimtelijke ordening van 29/9/2014 lezen: “de stad geeft aan waar 
windmolens komen”  Hoe ver staat het nu met de planning? En in datzelfde verslag lezen we 
dat er een “handhavingsdecreet ruimtelijke ordening” in de maak is. Hoe ver staat het 
hiermee? 
2. Zonne-energie 
Herentals heeft heel wat ambachtelijke en industriezones waar er op de daken van de 
bedrijven een groot potentieel is voor zonne-energie. Het stadsbestuur kan het voortouw 
nemen om een coöperatieve op te richten waarbij de inwoners van Herentals kunnen 



participeren om te investeren in PV-panelen op deze daken. Zo kan Herentals ook 
“zonnestad”worden. 
3. Duurzaam energie verbruik en geothermie 
Hoever staat het geothermie project Kempen dat recent met veel mediabelangstelling 
aangekondigd werd? Waarom staat het nu on hold? Dit vernamen we op de commissie 
financiën van 28 november ’16 en we krijgen daar graag wat meer uitleg over vanuit het 
schepencollege. 
Het budget van 33.640 EUR i.v.m. het klimaat wordt verschoven van 2016 naar 2017-2019. 
Wat  wil de stad realiseren voor de klimaatdoelstellingen met dit budget?  
Welke plannen heeft de stad zelf voor haar eigen patrimonium voor minder en duurzaam 
energieverbruik. Dit kan gerealiseerd worden met o.a. extra isolatie, duurzame verwarming, 
verlichting, en mobiliteit nodig. Zijn hieromtrent nog concrete acties gepland? 
Wordt de mogelijkheid overwogen om diepe en ondiepe geothermie aan te wenden in de 
toekomst, en voor welke projecten?’’ 
 
Schepen Mien Van Olmen antwoordt.  
Wat betreft uw vragen rond de nulmeting en de cijfers, het blijkt niet evident te zijn om die 
cijfers te vergelijken. Het VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek) heeft 
daar een tool voor uitgewerkt. Maar dit is nog werk in progress. Zij zijn nog altijd bezig met 
verbetertools. Het Burgemeestersconvenant gaat over heel het gebied. Er zijn momenteel 
nog geen goede vergelijkbare cijfers neergelegd door Kempen 2020. Dat is nu ook nog niet 
nodig voor de rapportage aan Europa. Wat betreft energieverbruik hebben we wel al 
vergelijkbare cijfers gekregen. Bijvoorbeeld het elektriciteitsverbruik is gedaald met meer dan 
5%, het verbruik van aardgas is ook gedaald.  
 
Raadslid Lieve Snauwaert: Zijn dat de cijfers voor het eigen patrimonium van de stad?  
 
Schepen Mien Van Olmen: Deze voorlopige cijfers van VITO zijn voor het ganse 
grondgebied. Het elektriciteitsverbruik is tussen 2014 en 2011 gedaald met 6% en het 
aardgasverbruik daalde tussen 2014 en 2011 met 14%. Voor het eigen patrimonium van de 
stad zien we dat het aardgasverbruik van onze gebouwen gedaald is in die periode met 16%, 
het elektriciteitsverbruik is gestagneerd. Maar deze cijfers zijn dus maar één onderdeel van 
de gehele meting in het kader van het burgemeestersconvenant. Het aantal zonneboilers en 
het opwekken van zonne-energie is bijna verdubbeld tussen 2011 en 2014. Het zijn goede 
elementen. Maar of dat we een daling van 20% gaan halen? Daar kunnen we de cijfers nog 
niet van geven. Wat betreft uw suggesties rond windenergie, de stad heeft nooit gezegd dat 
we een plan gaan maken met de mogelijkheden waar we de windmolens eventueel kunnen 
plaatsen. Wél dat we op industriezones windenergie kunnen promoten. Vorig jaar heb ik de 
hele historiek gegeven. Er zijn heel wat randvoorwaarden. Er zijn heel wat afstandsregels in 
verband met vogelroutes, aardgasleidingen en bebouwde kom waar we rekening mee 
moeten houden. Dat heeft er toe geleid dat er twee windmolens over een milieuvergunning 
beschikken, van de vijf aanvragen in 2008. Ik weet niet exact of er nog een procedure 
lopende is. Er is deze zomer nog een bouwvergunning verleend. We zijn verschillend qua 
ruimtegebruik dan Olen. Bij elke aanvraag zijn er wel bezwarende elementen, waardoor zij 
de toets voor vergunningen vaak niet doorstaan.  
 
Raadslid Lieve Snauwaert: Ik dacht dat de toets voor de vergunningen serieus was 
aangepast door minister Tommelein? 
 
Burgemeester Jan Peeters: De aanvragen zijn door de stad positief geadviseerd, zowel op 
de industrieterreinen als in de Honingstraat. Ze zijn in andere stadia gesneuveld.  
 
Raadslid Lieve Snauwaert: Laten we hopen dat het met vernieuwde vergunningsvoorwaar-
den wel kan lukken.  
 
Schepen Mien Van Olmen: Het feit dat we naar de omgevingsvergunning gaan, zal het 
duidelijk maken. Er is een decreet gestemd in 2014, dat gaat pas van kracht als de 



omgevingsvergunning van kracht gaat. We zijn ons volop aan het voorbereiden op de 
nieuwe omgevingsvergunning. Het handhavingsbeleid wordt vanaf dan ook aangepast. Wat 
zonne-energie betreft, heb ik daarnet informatie gegeven. We doen veel rond sensibilisering 
en samenaankoop maar de beslissing moet door burger gemaakt worden. Door de 
samenaankoop te promoten, wordt de prijs fors gedrukt. En is het – zonder de subsidies - 
nog altijd een rendabele investering. Wat uw vraag rond geothermie betreft, het klopt 
inderdaad dat wij jaarlijks een budget hebben voorzien voor acties van het 
Burgemeestersconvenant. Wij hadden een aanzienlijk deel gereserveerd voor een project 
om de bestaande put op het Netepark te testen voor herinschakeling en anderzijds om te 
kijken of er voldoende potentieel in de omgeving aanwezig is. We zijn daar mee gestart. 
VITO werkte met een Duitse firma om testen te doen. Er is een meerkost nodig voor 
aanpassingen van de put. VITO is op zoek naar eigen kanalen – bijvoorbeeld subsidies – 
maar ze zijn nog niet gevonden. Ze blijven geïnteresseerd. Als er op één of andere manier 
een subsidieprogramma beschikbaar is, zullen ze dat doen. Om die middelen niet verloren te 
laten gaan, hebben we die budgetten weggehaald uit het budget van 2016 en toegevoegd 
aan het budget van 2017 en de aanpassing van de meerjarenplanning, zodat we die 
middelen niet laten verloren gaan. Er zijn twee nieuwigheden. Via IOK is er een Europees 
programma voor wijkrenovatie, Herentals is daar voor geselecteerd. Binnenkort is er een 
startvergadering met de wijk Kleerroos. We gaan mensen samen begeleiden en met 
financiële stimuli de mensen overtuigen om een renovatieproject op te starten. Het is een 
project dat recent is toegekend en Herentals zit in de eerste ronde.  
 
Raadslid Lieve Snauwaert: Wat bedoelt u juist met renovatie van de wijk? Isolatie? 
Verwarming?  
 
Schepen Mien Van Olmen: Het is een breed gamma. Via begeleiding willen we niet alleen 
individuele burgers benaderen, maar een hele wijk met woningen die van dezelfde ouderdom 
en typologie zijn. Men denkt zo de prijzen te kunnen drukken, een nieuwe vorm van 
samenaankoop. Over dit project zal u meer horen de komende maanden. Met de 
structuurschets Wuytsbergen gaan we bekijken hoe we ook daar met duurzame energie iets 
doen, een goed evenwicht vinden tussen een veilige en groene omgeving, met goede 
mobiliteit. We bekijken of we een warmtenet kunnen ontwikkelen in die omgeving. Dat is een 
onderzoeksvraag die we willen meenemen. Je rolt niet zo vaak een traject uit voor 300, 500, 
600 of 900 woningen in een compacte omgeving. We willen dat duidelijk screenen naar 
duurzame energie. We onderzoeken of daar een warmtenet haalbaar is. Het gaat over de 
uitbreiding van woningen, sowieso komt dat bij op de teller van 0-meting. We doen er alles 
aan om het engagement van het burgemeestersconvenant te halen, binnen de moeilijke 
configuratie die we in Herentals kennen.  
 
Raadslid Lieve Snauwaert: Wanneer zal de 0-meting voor de eigen gebouwen van de stad er 
zijn?  
 
Schepen Mien Van Olmen: Voor onze gebouwen hebben wij een apart traject, het 
accommodatiebeleid, waar een eigen 0-meting opzit. 
 
Raadslid Lieve Snauwaert: Het is hoog tijd.  
 
Schepen Mien Van Olmen: Ik zou ook liever hebben dat het sneller ging. Eandis begeleidt 
ons in een energiezorgplan. Vorig jaar hebben wij op de gemeenteraad het lastenboek 
goedgekeurd van de technische installaties. Die firma heeft de opdracht gekregen om 
suggesties rond duurzaamheid te doen, zowel voor onze eigen werking als voor onze 
burgers.  
 
Raadslid Lieve Snauwaert: Bedankt. Ik hoop dat er massaal zonnepanelen in de 
wijkrenovatie komen, in de Wuytsbergen en in de Kleerroos. Dan zal het cijfer zeker omhoog 
gaan. En misschien zullen de windmolens voor het einde van de legislatuur geplaatst zijn. 
 



026 Het mobiliteitsplan 
BESLUIT 
Raadslid Rutger Moons heeft volgend punt toegevoegd aan de agenda van de 
gemeenteraad:  
‘’Beste Schepen, 
Het mobiliteitsplan is een aantal jaren geleden na een mobiliteitstoets grondig herzien 
(verdiept en verbreed). Hieruit volgend zijn er een heel aantal acties opgenomen op korte, 
middellange en lange termijn die door de stad of eventueel andere betrokken actoren zullen 
worden / zijn bestudeerd en in uitvoering gebracht. Aangezien het mobiliteitsplan in 2014 is 
goedgekeurd en we ondertussen eind 2016 naderen zijn er 3 jaar voorbij - de termijn waarop 
de korte termijn acties zouden zijn afgerond. Daarom graag een stand van zaken over deze 
korte (middellange en lange) termijn acties. Eventuele bijsturingen en een planning / 
streefdatum voor de volgende jaren. Aangezien deze voorbereiding wel wat tijd in beslag zal 
nemen graag een commissie mobiliteit ergens tegen maart? Dit geeft de dienst ruimschoots 
de tijd het één en ander voor te bereiden.’’ 
 
Schepen Jan Michielsen antwoordt. 
Wij gaan een commissie organiseren.  
 
Burgemeester Jan Peeters: Dus er komt een commissie in het voorjaar.  
 
Raadslid Rutger Moons: Wordt de hydronautstudie besproken in een aparte commissie of in 
de commissie mobiliteit?  
 
Burgemeester Jan Peeters: We hadden dat voorzien in de vorige commissie mobiliteit.  
 
Schepen Mien Van Olmen: Ja, maar toen was het programma al te vol.  
 
Burgemeester Jan Peeters: We zullen dat de volgende commissie van openbare werken en 
mobiliteit agenderen. We hebben daar nu meer gegevens over.  
 

                
027 Doeken aan ‘t Gildenhuis 

BESLUIT 
Raadslid Jasmine Tegenbos heeft volgend punt toegevoegd aan de agenda van de 
gemeenteraad:  
‘’Doeken aan ’t Gildehuis 
Zoals iedereen weet, is het Gildehuis, sinds meer dan een jaar afgebrand. De gevel aan het 
begin van de Zandstraat is niet erg aantrekkelijk. Het stadsbestuur had op de vorige 
gemeenteraad beloofd dat er kunstdoeken van de Academie zouden gehangen worden om 
de gevel te verfraaien.  
Vorige week zijn de prachtige doeken, dikke pluim voor de Academie, geplaatst. Maar tot 
onze spijt wordt er slechts een klein gedeelte van het gebouw bedekt.  
Wordt er nog iets toegevoegd of blijft het bij de reeds geplaatste doeken? Wat had het 
Stadsbestuur juist besteld? 
Na de uiteenzetting van vorige keer, hadden we net iets meer verwacht, namelijk een groter 
doek om het afgebrande gebouw te camoufleren aangezien de gevel geen fraai zicht is bij 
het begin van een kerstshopping. 
Bovendien kunnen de steunpunten van de Heras-hekken een gevaar vormen voor de 
voetgangers en mensen met een beperkte mobiliteit.’’ 
 
Schepen Jan Michielsen antwoordt.  
Inderdaad, vorige gemeenteraad is dat aan bod gekomen. Ik denk niet dat ik toen gezegd 
heb dat we dat op de gevel gingen hangen. We hebben wel met dat idee gespeeld. Wij zijn 
in overleg gegaan met de eigenaar van het gebouw en wij hebben, omwille van de veiligheid, 
herashekken geplaatst. Met veel wind, kan zo’n groot doek gevaarlijk zijn voor de stabiliteit 
van het gebouw. De betonnen voeten en zandzakjes onderaan zijn ook voor de veiligheid 



zodat de hekken niet zouden omwaaien. Het is geen fraai zicht, dat weet ik. Er is overal 1,5 
meter breedte als voetpad behouden.  
 
Raadslid Jasmine Tegenbos: Wij blijven het een gemiste kans vinden. Misschien kan het 
gevaarlijk zijn als er wind achter die doeken schiet, dat weet ik niet. Ik denk dat er meer in 
zat. Ik vind het een leuk initiatief van het stadsbestuur. En het is heel knap gedaan van de 
academie. Het had meer cachet gehad als het gebouw meer bedekt had geweest.  
 
Schepen Jan Michielsen: Wij moeten met de eigenaar overeenkomen. Als hij dat niet 
toelaat… 
 
Raadslid Jasmine Tegenbos: De eigenaar heeft gezegd dat het niet mag?  
 
Schepen Jan Michielsen: Neen, dat is in overleg gebeurd met de eigenaar.  
 

Door de raad 
Bij verordening 
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