College van burgemeester en schepenen
stad Herentals
Besluiten van 29 januari 2018
Aanwezigen: Bertels Jan - burgemeester en voorzitter
Van Olmen Mien, Bergen Liese, Michielsen Jan, Hendrickx Anne-Mie, Baeten Bieke en Michiels Fons schepenen
Mattheus Tanja - secretaris

001 Politiereglement brandveiligheid publiek toegankelijke gebouwen en evenementen:
kennisname en principieel akkoord
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het ontwerp van politiereglement op
de brandveiligheid van publiek toegankelijke gebouwen en evenementen.
Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met het ontwerp en vraagt de
voorzitter van de gemeenteraad om het ontwerp op een volgende gemeenteraad te agenderen.

002 Agenda gemeenteraad 6 februari 2018
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen verzoekt de voorzitter van de gemeenteraad de volgende
punten te agenderen voor de gemeenteraad van 6 februari 2018:
001
OCMW: meerjarenplan 2014-2020 en budget 2018: kennisname
002
Voorafgaande controle van de wettigheid en regelmatigheid van de voorgenomen
verbintenissen, rapport periode juli - december 2017: kennisname
003
Gemeentelijke saneringsbijdrage: kennisname tarieven 2018
004
Retributies 2018-2019: retributiereglement stedelijk kinderdagverblijf Hummeltjeshof
005
Politiereglement brandveiligheid publiek toegankelijke gebouwen en evenementen:
goedkeuring
006
Reglement kamerwonen: goedkeuring
007
Verkavelingsaanvraag nummer V2017/003: oplegging grondafstand en kosten voor
uitrusting nieuwe loten - 2 loten aan Pastoorbos
008
Aanvraag stedenbouwkundige vergunning SV2017/186: zaak van de wegen: Bertheide z/n
009
Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2017/188: zaak van de wegen - Stad
Herentals - Veldhoven
010
Aanvaarding kostenloze grondafstand in de verkaveling Armand Toremansstraat V2014/014
011
Aanvaarding kosteloze grondafstand verkaveling Peerdsbosstraat door nv Bertels-Voets
V2006/006
012
Grondverwerving Servaas Daemsstraat
013
Woning Markgravenstraat 105: definitief akkoord aankoop
014
Fietsostrade Herentals-Balen: gedeeltelijke afschaffing buurtwegen 19, 20, 21, 22 en
wijziging tracé buurtweg 13: bepalend voorstel
015
Sperperceel St.-Jobsstraat 53: definitief akkoord verkoop met wederzijdse aan- en
verkoopbelofte
016
Welzijnszorg Kempen: goedkeuring meerjarenplan 2014 - 2020 en kennisname budget 2018
017
Politieraad: aanstelling effectief lid
018
Douane-entrepot Danzas: aanstelling bestuurder
019
Commissie algemene zaken en veiligheid: aanstelling ondervoorzitter
020
IKA: aanstelling plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering

021

IVEKA: aanstelling plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering

003 Externe evenementen 2018: aanvraag organisatie carnavalstoet (W)Onderwijs
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan de kOsh Campus (W)Onderwijs
om een carnavalstoet te organiseren in de centrumstraten van Herentals op woensdag 7 februari 2018
tussen 10.30 uur en 11.30 uur. Het gooien van confetti en slingers wordt niet toegestaan.
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het jaarlijkse stadsspel op vrijdag
9 februari 2018 tussen 9 en 12 uur aan het jeugdcentrum 2200.

004 Fuifbeleid 2018: La Noche op 23 februari 2018
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen verleent zijn medewerking aan (X)* voor de organisatie
van de fuif La Noche op vrijdag 23 februari 2018 in zaal ’t Hof.
De technische dienst maakt een tijdelijk parkeerverbod op voor de eerste rij parkeerplaatsen op de
parking achter zaal t‘ Hof op vrijdag 23 februari 2018 vanaf 10 uur tot en met zaterdag 24 februari 2018
10 uur en geeft dit door aan de stedelijke werkplaats.
Het retributiereglement voor het verbruik van elektriciteit wordt toegepast. De veiligheidskoffer kan
niet ontleend worden, deze is reeds uitgeleend.

005 Bonsoir Herentals op 26 mei 2018
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen verleent geen toestemming aan Bazucca bvba uit
Zandhoven voor het organiseren van ‘Bonsoir Herentals’ op 26 mei 2018 op de Grote Markt
(noordkant).

006 Externe evenementen 2018: Spiegelfeesten
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen geeft de toelating aan de vzw Homahe om van vrijdag
9 maart 2018 tot en met zondag 11 maart 2018 Spiegelfeesten te organiseren op de zuidkant van de
Grote Markt. De organisatoren moeten een veiligheidsoverleg organiseren en de afspraken qua
uurregelingen, geluidsnormen en afvalbeheersing die in het overleg gemaakt worden, opvolgen. De
spiegeltent moet op maandag 12 maart 2018 afgebroken worden.
Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring van de afwijking van de geluidsnorm
op:
- vrijdag 9 maart 2018 - Afterwork party: er wordt een uitzondering op de geluidsnorm toegestaan
tot 95 dB (A) Laeq,15 minuten van 17 uur tot 1 uur
- zaterdag 10 maart 2018 - kindernamiddag van 14 uur tot 17 uur: het maximaal geluidsniveau
voortgebracht door muziek, mag maximum 85 dB(A) Laeq,15 minuten niet overschrijden – geen
uitzondering van de geluidsnorm.
- zaterdag 10 maart 2018 - Mirrorparty met DJ: er wordt een uitzonderling van de geluidsnorm
toegestaan tot 95 dB(A) Laeq,15 minuten van 20 uur tot 3 uur
- zondag 11 maart 2018 - optreden Decap en Diamond on the rocks: er wordt een uitzonderling van
de geluidsnorm toegestaan tot 95 dB(A) Laeq,15 minuten van 14 uur tot 22 uur.
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om het gevraagde uitleenmateriaal ter
beschikking te stellen aan de voorwaarden die gelden voor erkende Herentalse verenigingen. De
kabelgoten worden uitzonderlijk geleverd voor de veiligheid van de bezoekers.
De nota met parkeerverbod wordt tijdig opgemaakt door de technische dienst.

De organisatoren staan zelf in voor de afvalophaling en zorgen via toezicht dat er geen glas terecht
komt op de Grote Markt. De bezemwagen wordt na afloop van het evenement ingezet, bij overmatig
misbruik zal een onkostennota worden opgemaakt. De fietsrekken en paaltjes worden verwijderd op
maandag 5 maart 2018 en worden op donderdag 15 maart 2018 teruggeplaatst.

007 Sportelen voor senioren: maandelijkse seniorenactiviteiten 2018
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen organiseert in 2018 maandelijks een activiteit en
daarnaast nog enkele initiatiereeksen voor 55-plussers. De deelnameprijs is afhankelijk van de
activiteit en houders van een vrijetijdspas genieten een korting van 50 %.
Het gaat om volgende activiteiten en deelnameprijzen:
- dinsdag 20 maart 2018: tennis (3,20 euro)
- dinsdag 17 april 2018: boogschieten (3,20 euro)
- dinsdag 15 mei 2018: minigolf (0 euro)
- dinsdag 19 juni 2018: kajak (5 euro)
- dinsdag 18 september 2018: fietsbehendigheid (3,20 euro)
- dinsdag 16 oktober 2018: rugscholing (3,20 euro)
- dinsdag 20 november 2018: curve bowls (3,20 euro)
- dinsdag 18 december 2018: bowlen (4 euro).

008 Samenwerking Kempens Karakter: project ‘Erfgoedkampioenen - Kampioenenerfgoed’
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen ondertekent het subsidiedossier van Kempens Karakter
voor hun project ‘Erfgoedkampioenen – Kampioenenerfgoed’.

009 Charter ‘Ook wij sporten geestig gezond’
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen ondertekent het charter ‘Ook wij sporten geestig gezond’.

010 Bibliotheek: aanpassing retributiereglement
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen keurt het voorstel van aangepast retributiereglement
voor het gebruik en ontlening van materialen van de bibliotheek principieel goed en vraagt aan de
voorzitter van de gemeenteraad om dit dossier te agenderen op een volgende gemeenteraadszitting.

011 Bibliotheek: contract met Cultuurconnect in verband met de verderzetting van de
aansluiting van de bibliotheek op het Provinciaal Bibliotheeksysteem
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen keurt de overeenkomst tussen Cultuurconnect vzw en
het stadsbestuur van Herentals over de voortzetting van de aansluiting van de openbare bibliotheek
op de omgeving van het Provinciaal Bibliotheeksysteem goed als volgt:
“Cultuurconnect vzw, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Priemstraat 51, ingeschreven in de
Kruispuntbank voor ondernemingen onder het nummer 0629.858.909, vertegenwoordigd door haar
algemeen directeur, de heer Bart Beuten,
hierna 'Cultuurconnect’ genoemd,
enerzijds,
en anderzijds

de stad Herentals, gevestigd Augustijnenlaan30, 2200 Herentals, rechtsgeldig vertegenwoordigd door
het college van burgemeester en schepenen, voor wie optreden, de heer Jan Bertels, burgemeester en
mevrouw Tanja Mattheus, de gemeentesecretaris handelend in uitvoering van het besluit van de
gemeenteraad van 31 maart 2015 en het college van burgemeester en schepenen van 29 januari 2018,
hierna ‘stad’ genoemd,
Gelet op het decreet houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering van de
provincies van 18 november 2016;
Gelet op de statuten van vzw Cultuurconnect van 1 juli 2016;
Overwegende dat de Vlaamse overheid aan Cultuurconnect de opdracht heeft gegeven om de
uitbating van de PBS-omgevingen per 1 januari 2018 over te nemen van de provinciebesturen en te
consolideren in een Eengemaakt Bibliotheeksysteem (EBS) en het platform Bibliotheekwebsites;
wordt overeengekomen wat volgt:
Definities
Basispakket metacontent: Pakket verrijkende content bestaande uit een aantal digitale bronnen die in
de Bibliotheekportalen worden geïntegreerd en vrij toegankelijk zijn (zonder login), zoals fragmenten
of informatie over werken, auteurs of onderwerpen in de catalogus die gebruikers helpen bij het
zoeken en oriënteren doorheen de collectie.
Bibliotheekportalen: Bovenlokale oplossing die het publiek één transparante digitale zoekomgeving
aanbiedt waarin het volledige aanbod van alle deelnemende bibliotheken terug te vinden is, per
bibliotheek of per groep bibliotheken.
Digitale Bibliotheeketalages: Platform voor het aanmaken van digitale etalages van diensten,
producten en nieuwsberichten voor de eindgebruiker.
Eengemaakt Bibliotheeksysteem (EBS): Het eengemaakt bibliotheeksysteem voor openbare
bibliotheken (EBS) voor Vlaanderen dat de provinciale bibliotheeksystemen zal vervangen, en
geïmplementeerd en uitgerold zal worden door Cultuurconnect tussen 2018-2021.
Mijn Bibliotheek: Webtoepassing voor de gepersonaliseerde online diensten van de bibliotheek
(verlengen, reserveren, uitleenhistoriek raadplegen, toegang tot digitale bronnen, enz.). De toepassing
brengt alle diensten waarvoor een gebruiker moet aanmelden samen achter één login en biedt zo het
comfort van een online one-stop-shop.
Open VLACC: Open Vlaamse Centrale Catalogus. Een open en rijk catalografisch instrument in beheer
bij het Bibliografisch Centrum van vzw Cultuurconnect. Bevat de beschrijvingen van de collecties van
de zes grote Vlaamse openbare bibliotheken: Antwerpen, Brugge, Brussel, Gent, Hasselt en Leuven.
Provinciaal Bibliotheeksysteem (PBS): Bovenlokale oplossing voor de automatisering van
administratieve bibliotheekprocessen waarbij meerdere bibliotheken via een netwerk tegelijkertijd
gebruik maken van server(s) en toepassingen die centraal geplaatst zijn en centraal beheerd worden.
Het bibliotheeksysteem staat als dienst ter beschikking van alle bibliotheken van de Provincie met als
doelen: de samenwerking tussen de bibliotheken te bevorderen, de dienstverlening aan de
bibliotheekgebruikers te optimaliseren, de lokale administratieve werklast te beperken en met
vergelijkbare middelen een kwalitatief meer hoogstaande dienstverlening te realiseren.
Provinciale Bibliotheeksysteem omgeving: Cluster van bovenlokale IT-toepassingen voor openbare
bibliotheken, bestaande uit het Provinciaal Bibliotheeksysteem, de online catalogus
Bibliotheekportalen, het e-loket Mijn Bibliotheek, de digitale bibliotheeketalages, en het Basispakket
Metacontent.
Hoofdstuk 1 - Voorwerp van de overeenkomst
Artikel 1
Deze overeenkomst vervangt de voorgaande overeenkomst tussen de stad en de provincie Antwerpen.
Artikel 2
De PBS omgeving is een bovenlokale oplossing voor de automatisering van administratieve
bibliotheekprocessen en gebruikersdiensten waarbij meerdere bibliotheken via een netwerk
tegelijkertijd gebruik maken van server(s) en toepassingen die centraal geplaatst zijn en centraal
beheerd worden. Het PBS biedt aan de deelnemende openbare bibliotheken een technologische en
functionele schaalvergroting aan op het vlak van automatisering van de bibliotheekadministratie en
de daarbij horende diverse gebruikersdiensten.
Artikel 3

In opdracht van de Vlaamse overheid stelt Cultuurconnect de PBS omgeving, onder de in deze
overeenkomst beschreven voorwaarden, als dienst ter beschikking van alle bibliotheken van de
provincie Antwerpen, met als doel:
- de samenwerking tussen de bibliotheken te bevorderen;
- de dienstverlening aan de bibliotheekgebruikers te optimaliseren;
- de lokale administratieve werklast te beperken;
- door centralisatie met vergelijkbare middelen een kwalitatief meer hoogstaande dienstverlening te
realiseren;
- het toetreden tot de centrale Vlaamse Digitale bibliotheekinfrastructuur via o.a. de diensten
Bibliotheekportalen en Mijn Bibliotheek.
Artikel 4
Cultuurconnect en de stad verbinden er zich door deze overeenkomst toe om dit gemeenschappelijk
project, met gedeelde verantwoordelijkheden, rechten en verplichtingen, samen verder uit te bouwen.
Hierbij staat Cultuurconnect in voor de centrale hardware en software, onderhoud, opleidingen,
helpdesk, ontwikkelingskosten, personeel, uitbouw enz. en is de Stad/Gemeente verantwoordelijk
voor de aansluiting op de PBS-server, het lokale netwerk, de lokale hardware en de nodige
deskundigheid bij gebruik van de toepassing.
De stad engageert zich principieel voor deelname aan sectorale schaalvergroting en consolidatie van
het PBS in een Vlaams Eengemaakt Bibliotheeksysteem. Bij aansluiting op het Vlaams Eengemaakt
Bibliotheeksysteem wordt een nieuwe overeenkomst gesloten tussen de gemeente en
Cultuurconnect.
Artikel 5
De PBS omgeving is van en voor de bibliotheken van de provincie Antwerpen. De aangesloten
bibliotheken krijgen inspraak in de praktische organisatie en de dienstverlening van de PBS omgeving
via project- en werkgroepen en overlegmomenten.
De stad engageert zich om actief mee te werken aan de uitbouw van het PBS door deelname en
vertegenwoordiging in één van de project- en werkgroepen en overlegmomenten.
Artikel 6
Na aansluiting op het PBS krijgt een bibliotheek, eenmaal geconverteerd, voor de duur van haar
aansluiting het gebruiksrecht voor:
1) navolgende standaard aangeboden modules:
a) catalogusverzorging,
b) besteladministratie,
c) tijdschriftenadministratie,
d) uitleenadministratie,
e) web-georiënteerde publiekscatalogus, inclusief digitale etalage
f) rapportering en statistieken.
2) extra functionaliteiten onder de vorm van een specifieke webinterface voor medewerkers en
communicatieprotocollen voor zelfbediening.
3) nieuwe release 4.3 in de loop van 2018
4) prestaties die te maken hebben met (i) implementatie, parametrisering, configuratie van Brocade
of (ii) consultancy of opleiding in Brocade
5) ondersteuning door de helpdesk, telefonisch en per e-mail bereikbaar van maandag tot en met
vrijdag van 8.00 u tot 18.00 u, en voor noodmeldingen van maandag tot met zaterdag van 8.00 u.
tot 20.00 u. en op zondag van 8.00 u tot 14.00 u.
6) Elke stad/gemeente die aansluit op het PBS heeft een eigen publiekscatalogus. De
publiekscatalogus van het PBS heeft twee versies:
- Een publiekscatalogus die eigen is aan de software waarmee het PBS werkt. Deze
publiekscatalogus wordt verder ondersteund voor een optimale werking van het PBS maar
wordt niet meer gebruikt naar het publiek.
- Een web-georiënteerde publiekscatalogus in het kader van het project Bibliotheekportalen. De
stad gaat akkoord met het gebruik van de web-georiënteerde publiekscatalogus in het kader van
het project bibliotheekportalen als publiekscatalogus binnen de Openbare Bibliotheek.

7) De aanmeldingspagina van de PBS-software die dient om lenersgegevens op te vragen en
lenersactiviteiten te registreren is vervangen door de ‘Mijn Bibliotheek’ toepassing die in het kader
van het project Bibliotheekportalen werd ontwikkeld als online-registratie voor digitale
dienstverlening. De stad gaat akkoord met het gebruik van de ‘Mijn Bibliotheek’-toepassing voor
het registreren van acties in het kader van digitale dienstverlening.
Artikel 7
Cultuurconnect is verantwoordelijk en draagt tevens alle kosten voor:
1) het ter beschikking stellen van de modules en functionaliteiten, aangeboden door het PBS, zoals
beschreven in artikel 6.
2) de initiële aansluiting, tuning, conversie van de noodzakelijke gegevensbestanden en de
consolidatie na grondig nazicht door de bibliotheek van de geconverteerde lokale
catalogusgegevens;
3) de benodigde licenties voor het gebruik van het PBS, inbegrepen het noodsysteem;
4) het bewaren en beveiligen van alle gegevensbestanden van de aangesloten bibliotheken op de
centrale server;
5) de organisatie van de vereiste opleiding en bijscholing;
6) de installatie, het onderhoud en de upgrades van de centrale hardware en de centrale netwerk- en
beveiligingsinfrastructuur (d.w.z. centrale servers met de hierbij horende centrale firewall én de
verbinding tussen de servers en de provider);
7) de organisatie van de helpdesk voor het melden en opvolgen van problemen met de software, de
centrale hardware en de centrale netwerk- en veiligheidsvoorzieningen van het PBS (de firewall die
de toegang tot de centrale server-uitrusting controleert is hierbij inbegrepen).
Artikel 8
De Stad/Gemeente is verantwoordelijk en draagt tevens de kosten voor initiële aanschaf en
onderhoud van:
1) de verbinding en de beveiliging van de communicatie tussen de lokale bibliotheek/ bibliotheekpost
en de firewall die het centrale serverpark afschermt;
2) het lokale interbibliothecaire netwerk, waaronder wordt verstaan: de verbinding tussen
hoofdbibliotheek en andere vestigingspunten;
3) het lokale netwerk van de bibliotheek, d.i. het netwerk binnen de hoofdbibliotheek en/of het filiaal
of de uitleenpost;
4) de lokale hardware (PC’s, scanners, printers, routers, …)
5) de internetverbinding naar de werkstations voor het publiek;
6) alle burotica- en andere toepassingen die geen deel uitmaken van het PBS.
De stad is verantwoordelijk voor:
7) het eerste contact met bibliotheekgebruikers die problemen zouden ondervinden met de werking
van het PBS. Wanneer de bib de gebruikers niet zelf kan helpen, kan ze problemen doorgeven aan
de PBS-helpdesk van Cultuurconnect. Bibliotheekgebruikers kunnen niet rechtstreeks contact
opnemen met de PBS-helpdesk of met Cultuurconnect.
Artikel 9
Cultuurconnect zal verder uitvoering geven aan de engagementen die de provincie Antwerpen is
aangegaan t.a.v. de stad met betrekking tot de tijdelijke subsidiëring van de bewezen kosten voor de
communicatie en communicatiebeveiliging tussen bibliotheek en centrale serverinfrastructuur met
een maximum van 5.000 EUR per jaar per gemeente, voor een termijn van 5 jaar, te rekenen vanaf het
eerste volledige jaar van aansluiting.
Artikel 10
De stad is voor de in artikels 6 en 7 opgesomde rechten en diensten aan Cultuurconnect een jaarlijkse
bijdrage van 0,17889 EUR per inwoner verschuldigd.
De berekening van deze bijdrage gebeurt jaarlijks op basis van het inwonersaantal van de gemeente
van 1 januari van het betrokken kalenderjaar min twee. Voor deze berekening gelden de
bevolkingscijfers zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad als basis.
De bijdrage is verschuldigd vanaf 1 januari van het kalenderjaar volgend op het jaar waarin de
aansluiting plaatsvond en wordt gefactureerd op het einde van dat jaar.

De facturen zijn betaalbaar tot 30 dagen na factuurdatum. Na deze termijn heeft Cultuurconnect van
rechtswege en zonder ingebrekestelling recht op de betaling van de wettelijke intresten.
Bij een stad/gemeente die met haar bibliotheekwerking ook een andere stad/gemeente bedient,
wordt de integrale factuur gestuurd naar de beherende Stad/Gemeente en zorgt de beherende
Stad/Gemeente zelf voor de interne verrekening.
Bij een stad/gemeente die voor de openbare bibliotheekwerking beroep doet op een organisatie (een
vzw, autonoom gemeentebedrijf of ander verzelfstandigd agentschap) kan de facturatie rechtstreeks
via de organisatie verlopen mits er een overeenkomst bestaat tussen de Stad/Gemeente en de
organisatie en dat deze overeenkomst toegevoegd is aan deze PBS-overeenkomst.
Om ten volle gebruik te kunnen maken van een moderne publiekscatalogus, kan de gemeente ook het
‘Basispakket Metacontent’ afnemen bij Cultuurconnect vzw. Alle nuttige informatie hierover is
beschikbaar op de website van Cultuurconnect. Deze samenaankoop wordt geregeld in een aparte
overeenkomst.
Artikel 11
Alle inkomsten die Cultuurconnect genereert uit het PBS worden besteed aan het onderhoud, de
uitbouw, de vernieuwing of de inhoud van het PBS en/of het Eengemaakt Bibliotheeksysteem.
Artikel 12
Alle vermelde bedragen zijn inclusief BTW en worden jaarlijks aangepast aan de gezondheidsindex
0,17×𝑔𝐼
volgens de formule: 𝑛𝑃 =
𝑎𝑎𝑛𝑣𝑎𝑛𝑔𝑠𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥

Waarbij:
nP= nieuwe prijs
gI= gezondheidsindex
aanvangsindex= indexcijfer gezondheidsindex op 1 januari 2014 (basis 2004)
De jaarlijkse aanpassing geschiedt telkens op 1 januari op basis van het indexcijfer van de maand
december voorafgaand aan de indexaanpassing. De eerste indexaanpassing gebeurt op 1 januari 2019.
Artikel 13
De stad verbindt zich ertoe om:
1) uitsluitend de door de PBS-werkgroepen opgestelde lijsten van ledencategorieën, uitleensoorten
en documentsoorten te gebruiken;
2) haar volledige ledenbestand toe te voegen aan het centrale ledenbestand van het PBS;
3) alle gegevens met betrekking tot haar bezit toe te voegen aan de catalogus van het PBS;
4) haar bezitsgegevens te onderhouden en actueel te houden;
5) inzake catalografie uitsluitend de door de PBS-werkgroepen opgestelde regels en
referentiebestanden te gebruiken;
6) uitsluitend bijdragen te innen die betrekking hebben op het gebruik van haar eigen collecties en
diensten.
Artikel 14
De stad blijft als enige bevoegd voor het bepalen van:
1) de tarieven, uitleentermijnen en alle andere regels voor het gebruik van haar bibliotheek;
2) de plaatskenmerken van haar collecties;
3) de invulling van de aangeboden publieksinterface (digitale etalage) met eigen informatie.
Artikel 15
Cultuurconnect is als enige bevoegd voor het bepalen van:
1) het niveau van de toegang van de aangesloten bibliotheken tot de beschikbare modules;
2) de opmaak en vormgeving van de centraal aangeboden publiekscatalogus van het PBS.
Hoofdstuk 2 Intellectuele rechten en eigendom
Artikel 16
De systeemomgeving alsmede de software gebruikt voor het PBS blijven ten alle tijde eigendom van
Cultuurconnect.
Artikel 17
De licenties die, in het kader van de instap van de bibliotheek in het PBS, door Cultuurconnect aan de
stad ter beschikking worden gesteld, blijven te allen tijde eigendom van Cultuurconnect.
Artikel 18

De data van de stad, die tijdens de integratie van de bibliotheek in het PBS worden ingelezen, blijven
eigendom van de stad. Uitzondering hierop vormen de toevoegingen aan de data uit externe
gegevensbronnen die door Cultuurconnect zijn gefinancierd in het kader van het PBS.
Voor de verwerking van persoonsgegeven zijn de bepalingen van de Wet van 8 december 1992 ter
bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van persoonsgegevens van toepassing.
Cultuurconnect verwerkt op basis van deze overeenkomst persoonsgegevens ten behoeve van de
gemeente. Deze gegevens worden uitsluitend ten behoeve van het doel bepaald door de gemeente
verwerkt. Vanaf 26 mei 2018 is de nieuwe Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van
toepassing. In dit kader werkt Cultuurconnect als verwerker aan een nieuw Eengemaakt
Bibliotheeksysteem dat volledig conform de AVG is. Daarnaast doet Cultuurconnect redelijke
inspanningen om te bekomen dat het bestaande PBS zoveel mogelijk aan de heersende
privacyregulering voldoet.
Artikel 19
De stad draagt aan Cultuurconnect het recht over om:
- alle reeds bestaande inhoudelijke gegevens van haar lokale bibliotheeksysteem
EN
- alle tijdens de duur van deze overeenkomst nog op te stellen inhoudelijke gegevens
hierna de ‘lokale inhoudelijke gegevens’ genoemd, te exploiteren op de hierna omschreven wijzen.
Artikel 20
De overdracht van rechten, vermeld in artikel 19 omvat het recht om het werk op de volgende wijzen
te exploiteren:
a) De opname van het geheel van de ‘lokale inhoudelijke gegevens’ in het PBS of een ander werk zoals
databank, boek, documentatiemap, multimediawerk … en de verspreiding van laatstgenoemde
creaties.
b) De grafische reproductie van de ‘lokale inhoudelijke gegevens’ in om het even welke vorm en voor
om het even welk doel en de verspreiding van de tot stand gebrachte exemplaren in functie van
specifieke doelen (bijvoorbeeld collectiemanagement).
c) De verveelvoudiging van een deel of het geheel van de ‘lokale inhoudelijke gegevens’ via geluidsen/of beelddragers (ondermeer via het internet) en de openbaarmaking en de verspreiding van de
aldus tot stand gebrachte verveelvoudigingen.
d) Het bewerken van de ‘lokale inhoudelijke gegevens’ conform de catalografische regelgeving.
e) Het verwijderen van de ‘lokale inhoudelijke gegevens’ wanneer deze gegevens niet langer actueel
of foutief zijn.
f) Het recht om, indien de ‘lokale inhoudelijke gegevens’ geëxploiteerd worden overeenkomstig de
hierboven genoemde exploitatiewijzen en hierdoor exemplaren van het werk tot stand komen,
deze exemplaren te verhuren of uit te lenen aan derden.
Artikel 21
De ingevolge de bepalingen van de artikelen 19 en 20 van deze overeenkomst overgedragen rechten
worden overgedragen voor de volledige periode van de duur van deze overeenkomst. Zij worden
overgedragen voor gebruik en raadpleging over het internet en voor de uitleenfunctionaliteit via het
internet voor gebruikers die zich inschrijven in één van de bij het PBS aangesloten steden/gemeenten.
Artikel 22
Voor de overdracht van de in artikel 20a), 20b), 20c), 20d), 20e) en 20f) vermelde rechten is
Cultuurconnect aan de stad/gemeente geen enkele vergoeding verschuldigd.
Artikel 23
De stad/gemeente verleent aan Cultuurconnect het recht om alle of een gedeelte van de rechten die
Cultuurconnect bij toepassing van de bepalingen van de artikelen 19 en 20 van deze overeenkomst
verwerft, verder over te dragen aan derden en/of om in verband met de totaliteit of een gedeelte van
deze rechten al dan niet exclusieve licenties te verlenen aan derden.
Artikel 24
Cultuurconnect verleent aan de stad een niet-exclusief licentierecht op:
- alle reeds bestaande inhoudelijke gegevens van het PBS
EN

- alle tijdens de duur van deze overeenkomst nog op te stellen inhoudelijke gegevens van het PBS,
te exploiteren op de hierna omschreven wijzen.
Artikel 25
Op de ter beschikking gestelde Open VLACC titelbeschrijvingen van muziekdragers gelden intellectuele
eigendomsrechten en databankrechten. De titelbeschrijvingen mogen enkel in functie van de opdracht
van de openbare bibliotheek worden gebruikt. Buiten dit toegestane gebruiksdoel mogen de data niet
ter beschikking gesteld worden aan derden, noch op actieve wijze door toegang te organiseren of data
door te geven, noch op passieve wijze door toegang niet te beveiligen voor downloaden, bewaren en
opslaan, hetzij op digitale wijze, hetzij op papier of op welke andere drager ook. Het geheel of een
gedeelte van de data mogen op geen wijze commercieel worden gebruikt.
Artikel 26
Het verlenen van het niet-exclusief licentierecht aan de Stad/Gemeente, vermeld in artikel 24, omvat
het recht om het werk op de volgende wijzen te exploiteren:
a) Het recht om nieuwe inhoudelijke gegevens toe te voegen aan het PBS.
b) Het recht om lokale bezitskenmerken en plaatskenmerken toe te voegen, aan te passen en te
verwijderen aan titelbeschrijvingen in het PBS.
c) Het recht om lenersgegevens toe te voegen en aan te passen in het PBS.
d) Het recht tot grafische reproductie in om het even welke vorm en voor om het even welk doel en
de verspreiding van inhoudelijke gegevens van het PBS waaraan de eigen lokale bezits- en
plaatskenmerken zijn gekoppeld (bijvoorbeeld in functie van initiatieven rond
collectiemanagement en statistieken).
e) Het recht tot opname van (een gedeelte van) de inhoudelijke gegevens van het PBS waaraan de
eigen lokale bezitskenmerken en plaatskenmerken gekoppeld zijn (ongeacht de taal van het werk)
in een documentatiemap, boek, multimediawerk … en de verspreiding van laatstgenoemde
creaties.
Artikel 27
De, ingevolge van de bepalingen van de artikelen 24, 25 en 26 van deze overeenkomst, niet-exclusieve
licentie wordt verleend voor de volledige periode van de duur van deze overeenkomst. Zij wordt
overgedragen voor gebruik en raadpleging via internet via de catalogus van de bibliotheek en
uitleenfunctionaliteit via internet.
Artikel 28
Voor het verlenen van de in artikel 26a), 26b), 26c), 26d) en 26e) vermelde rechten is de stad aan
Cultuurconnect geen enkele vergoeding verschuldigd.
Artikel 29
Cultuurconnect verleent de sad niet het recht om alle of een gedeelte van de rechten die de stad bij
toepassing van deze overeenkomst verwerft, verder te verdelen aan derden. Enige uitzondering hierop
is wanneer de stad voor de openbare bibliotheekwerking beroep doet op een organisatie (een vzw,
autonoom gemeentebedrijf of ander verzelfstandigd agentschap). In dit geval kunnen de nietexclusieve licentierechten verdeeld worden aan deze organisatie mits er een overeenkomst bestaat
tussen de Stad/Gemeente en de organisatie en deze overeenkomst toegevoegd wordt aan deze PBSovereenkomst.
Hoofdstuk 3 Slotbepalingen
Artikel 30
De looptijd van de overeenkomst is 1 jaar. Gedurende deze termijn is de overeenkomst niet opzegbaar.
De overeenkomst start vanaf 01/01/2018 en niet vanaf datum van ondertekening.
Artikel 31
Tenzij één van de partijen uiterlijk 3 maanden voor het verstrijken van de duurtijd van het contract via
aangetekende brief (waarbij de datum van verzending gelijk staat aan de datum van opzegging) ter
kennis geeft het contract niet te willen verlengen, wordt de overeenkomst telkens stilzwijgend
verlengd voor een duur van 6 maanden. Dergelijke verlenging kan vanaf de start ervan voortijdig
stopgezet worden door één van de partijen, via aangetekende brief (waarbij de datum van verzending
gelijk staat aan de datum van opzegging), mits inachtname van een opzegtermijn van 3 maanden. Bij
gebreke van een voortijdige stopzetting zoals hierboven bedoeld uiterlijk 3 maanden voor het einde
van de verlengingsduur, zal de overeenkomst telkens opnieuw stilzwijgend verlengd worden voor een

duur van 6 maanden, waarbij voortijdige stopzetting mogelijk is volgens de systematiek hierboven
bepaald.
Artikel 32
In geval van stopzetting door de gemeente krijgt de gemeente de beschikking over alle
gegevensbestanden, aangeleverd in een algemeen gebruikelijk formaat, die moeten toelaten de
werking van haar bibliotheek verder te zetten.
Alle kosten verbonden aan het stopzetten van voorliggende overeenkomst zijn voor de gemeente die
de overeenkomst stopzet.
Artikel 33
Cultuurconnect is in geen geval aansprakelijk voor de schade aan personen of goederen die
rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van activiteiten in het kader van de uitvoering van deze
overeenkomst.
Artikel 34
Bij een stad die voor de openbare bibliotheekwerking beroep doet op een organisatie (een vzw,
autonoom gemeentebedrijf of ander verzelfstandigd agentschap) wordt er toch met de stad een
contract afgesloten. De stad dient in dit geval via een overeenkomst aan te tonen dat deze organisatie
de openbare bibliotheekwerking voor de stad organiseert. De facturatie kan in dit geval en op verzoek
ook rechtstreeks aan de instantie gericht worden. Zie Artikel 10.
Artikel 35
Tenzij anders voorzien, kan elke kennisgeving of mededeling in het raam van deze overeenkomst
schriftelijk gebeuren of langs elektronische weg indien de ontvangst van de elektronische
mededeling door de bestemmeling wordt bevestigd.
Artikel 36
Deze overeenkomst vervangt alle eerdere mondelinge of schriftelijke afspraken met betrekking tot
de exploitatie van de PBS omgeving.
Artikel 37
Partijen bevestigen bij de onderhandeling en het opstellen van de onderhavige overeenkomst te
goeder trouw te hebben gehandeld, en verbinden er zich toe bij de uitvoering ervan te goeder
trouw te blijven handelen.
Artikel 38
De nietigheid van enige bepaling van deze overeenkomst tast de geldigheid van de overige
bepalingen niet aan. In voorkomend geval verbinden de partijen er zich toe om de nietige bepaling
te vervangen door een geldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit op de gemeenschappelijke
bedoeling van partijen en op de geest van de onderhavige overeenkomst in het algemeen.
Artikel 39
Bij eventuele geschillen zal na eenvoudige aanvraag door één van de partijen binnen de tien
werkdagen een evaluatievergadering plaatsvinden tussen beide partijen om het probleem te
bespreken en oplossingen te zoeken.
Artikel 40
Deze overeenkomst is onderworpen aan het Belgische recht. Alle geschillen met betrekking tot
deze overeenkomst die niet opgelost geraken op hogervermelde evaluatievergadering, behoren
tot de exclusieve bevoegdheid van de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel.”

012 Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst en Stedelijke Academie voor Muziek, Woord,
Dans: procedure ABOC
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen keurt principieel de procedure voor de organisatie van
het Afzonderlijk Bijzonder Onderhandelings- en Overlegcomité (ABOC) voor de academies goed en
vraagt deze te presenteren op het volgende ABOC.

013 Subsidies 2018 - initiatieven maatschappelijk kwetsbare jongeren: aanvraag 1
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen verleent een subsidie van 156 euro aan (X)* voor de
deelname van (X)* aan de bosklassen in Durbuy van 13 tot 17 november 2017 georganiseerd door haar
school.

014 Subsidies 2018 - initiatieven maatschappelijk kwetsbare jongeren: aanvraag 2
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen verleent een subsidie van 175 euro aan (X)* voor de
deelname van (X)* aan de danslessen georganiseerd door de Dansschool Catchy in het jaar 2017.

015 Subsidies 2018 - initiatieven maatschappelijk kwetsbare jongeren: aanvraag 3
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen verleent een subsidie van 175 euro aan (X)* voor de
deelname van (X)* aan de danslessen georganiseerd door de Dansschool Catchy in het jaar 2017.

016 Rode Kruis: cursus reanimatie en defibrillatie 2017 - receptie
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen organiseert een receptie voor de deelnemers van de
cursus reanimeren en defibrilleren in 2017. Deze vindt plaats op 28 februari 2018 om 20 uur in de
Lakenhal.

017 Scholencommissie: kennisname verslag van 7 november 2017
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de scholencommissie
van 7 november 2017.

018 Nieuwe federale financiering van de functie van gemeenschapswacht
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de wijziging van de wetgeving in de 6de
Staatshervorming, waarin de vroegere federale activeringsmaatregel ACTIVA-PVP wordt
geregionaliseerd voor de financiering van de gemeenschapswachten.
In het kader van de strategische veiligheids- en preventieplannen ontvangt de stad Herentals vanaf
2018 een jaarlijkse toelage.

019 Iveka: kennisname verslag buitengewone algemene vergadering van 21 december 2017
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de buitengewone
algemene vergadering van Iveka van 21 december 2017.

020 Selectieprocedure schoonmaker: wijziging selectiecommissie
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen schrapt (X)* de ploegbaas schoonmaak, als lid van de
selectiecommissie voor de selectieprocedure van schoonmaker.
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021 Selectieprocedure meewerkend ploegbaas groen: kennisgeving eindproces-verbaal
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het eindproces-verbaal van de
selectieprocedure voor de functie van meewerkend ploegbaas groen.

022 Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMGP_20170156: advies - Electrabel Plassendonk
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen geeft een ongunstig advies voor de aanvraag voor een
omgevingsvergunning nummer OMG_2017008799 van de provincie Antwerpen voor het bouwen van
3 windturbines inclusief verhardingen en toegangswegen en het exploiteren van een windturbinepark,
omvattende 3 transformatoren van elk 6500 kVA en 3 windturbines van elk 5MW.
De aanvraag situeert zich Plassendonk, 2200 Herentals ten zuiden van de E313.
De aanvraag heeft betrekking op het perceel kadastraal gekend als:
WT1: in Herentals, 3de afdeling, sectie A, perceelnummers 371, 355D, 347B en 347A.
WT2: in Herentals, 3de afdeling, sectie A, perceelnummers 510, 320A, 317 en 316.
WT3: in Herentals, 3de afdeling, sectie A, perceelnummer 496B.
Het college van burgemeester en schepenen verleend dit advies omdat:
Ruimtelijk: ongunstig advies omwille van volgende redenen:
- In het dossier wordt geen antwoord gegeven op de vraag: hoe past dit voorstel binnen een ruimer
geheel?
- De draagkracht van deze omgeving zal worden overschreden door het gebrek van een totaalvisie
en een grondige afweging van een zorgvuldige inplanting van de windturbines en hun
aanhorigheden.
- Landschappelijke impact van voorliggend project is groot, in het bijzonder de inplanting van
turbines op deze concrete locatie. Het terrein is gelegen in HAG-gebied. Het industriegebied
waarnaar verwezen wordt in de gegeven documenten (dat planologisch niet op een hele grote
afstand ligt) wordt op de plaatsen van de nieuwe turbines niet ervaren (visueel) doordat de
vroegere spoorwegbedding (nu fietspad) boven het maaiveld op een hoger gelegen groene
berm is aangelegd, door de vele bomen in het landschap en door de bebouwing. Op die manier
wordt ter plaatse een duidelijke buffer gevormd tussen het industriegebied en voorliggend open
agrarisch gebied. De voorliggende terreinen zijn effectief fysisch en ruimtelijk afgescheiden van
de industriegebieden van Herentals.
- Economisch Netwerk Albertkanaal (ENA): Volgens de gegevens van de provincie Antwerpen kan
het ENA ruimtelijk gezien versterkt worden door het plaatsen van windturbines. De afstand
tussen de turbines en het Albertkanaal is minimaal 1.300 m. Deze afstand is groot. Daarom is
een ruimer kader voor het plaatsen van windturbines in Herentals noodzakelijk om deze relatie
nog te kunnen ervaren.
- Beeldkwaliteit: Algemeen: Het is aangewezen om de windturbines van de verschillende
projecten voor Herentals en omliggende gemeenten op elkaar af te stemmen en ruimtelijk een
verantwoordbare skyline te genereren. Concreet: De voorgestelde windturbines worden
opgericht in het open agrarisch gebied. Er worden grote oppervlakten aan verhardingen
(werkzones en toegangswegen) voorgesteld. De impact hiervan op hun omgeving wordt
onvoldoende verantwoord in voorliggend dossier.
- De voorliggende aanvraag loopt parallel met een andere aanvraag van windturbines in deze
omgeving. Mogelijk hypothekeren deze windturbines de bouw van andere windturbines in deze
omgeving of wordt geen optimale inplanting bereikt. Door de afzonderlijke aanvraag kan niet
nagegaan worden welke de cumulatieve hinder is die deze turbines zullen veroorzaken. Daarom
wordt gevraagd om alle mogelijke locaties voor windturbines samen te onderzoeken en zo tot

een optimale inplanting en een realistisch aantal te komen. De optimalisatie van de inplanting
en het aantal windturbines kan dan overwogen worden met een maximale beperking van hinder
voor omwonenden tot een minimum.
- Verbetering mogelijk voor de relatie van voorliggende infrastructuren en verhardingen ten aanzien
van KLE's.
- Toegangswegen vormen in voorliggende ontwerp geen meerwaarde voor deze landelijke
omgeving: waarom wordt geen gebruik gemaakt van de opportuniteit om deze niet als
doodlopende toegangswegen te realiseren, maar als meerwaarde voor de beleving van deze
omgeving, bijvoorbeeld als trage weg voor fietsers en voetgangers, landbouwvoertuigen, …
- Beperking van hinder voor omwonenden wordt onvoldoende gegarandeerd: dit met betrekking tot
geluid (en cumulatief met E313, …), beperking van de werking van zonnepanelen, slagschaduw,
invloed op vee in dit landbouwgebied, impact op het open landschap, nabijheid van woningen en
scholen, fysieke klachten ten gevolge van hinder, beperkt rendement van de turbines door vaak
stilliggen en omgevingsfactoren, afstandsregels, …
Milieutechnisch: ongunstig advies omwille van volgende redenen:
- Het advies van IOK opgemaakt op 12 januari 2018 als ondersteuning bij het beoordelen van het
milieutechnische deel van deze omgevingsvergunningsaanvraag heeft alle milieuaspecten
besproken. Aanvullend op dit advies kan worden gesteld dat voor geluid het een mogelijk
bridagescenario is voor een mogelijk windturbinetype. Een verdere verfijning van het
bridagescenario afhankelijk van het gekozen turbinetype alsook naar maximalisatie van de
energieproductie is mogelijk. Uit de aanvraag kan niet worden afgeleid welk scenario zal worden
toegepast en hoe deze geluidsreductie zal functioneren waardoor er geen garanties zijn dat er een
afdoende geluidsreductie zal zijn om de geluidsnormen te halen of respecteren. Doordat heel wat
woningen in de omgeving van de windturbines in zones liggen waar geluidshinder en slagschaduw
ontstaat, zullen de reducerende maatregelen door gaan wegen op de energieproductie en de
rendabiliteit waardoor de goede werking van de reducerende maatregelen onder druk komen te
staan. De geluidstudie en de reducerende voorstellen zijn onvoldoende uitgewerkt om de aanvraag
correct te kunnen afwegen en beoordelen of de risico's voor de hinder, de effecten op het
leefmilieu, op de natuur en op de mens buiten de inrichting, veroorzaakt door de gevraagde
exploitatie, tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt.
Volledigheid: de volgende gegevens ontbreken in voorliggend dossier:
- Archeologienota.
- Milieueffectenrapport: voor alle mogelijke windturbines binnen het ruimere kader van Herentals
en in het bijzonder de 3 nu voorliggende windturbines en de 2 hierbij geclusterde aan de overzijde
van de snelweg.
- Ook de toegangswegen tot de windturbines zijn vergunningsplichtig.
- Aanpassingen aan openbare wegen moeten op de plannen aangeduid worden, zodat de
gemeenteraad een beslissing kan nemen over de zaak van de wegen.
- Aanhorigheden bij de voorliggende windturbines, zoals elektriciteitscabines moeten deel uitmaken
van de betrokken aanvraag en mogen geen deel uitmaken van een afzonderlijke
vergunningsaanvraag.
- Bespreking, toepassingen en gevolgen van de reducerende maatregelen en scenario's in de
geluidstudie voor deze concrete aanvraag en locatie.
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023 Indisponibiliteitstelling wegens ziekte: (X)*
BESLUIT
(X)*

024 Ambtelijke schrapping: (X)*
BESLUIT
(X)*

025 Uitgaven 2017: week 4
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen keurt de kosten goed.

026 Bestelbons 2018: week 4
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen keurt als hoofdbudgethouder de bestellijst met datum 22
januari 2018 (bestelbons 2018000056, 2018000112, 2018000115, 2018000116, 2018000129,
2018000182, 2018000369, 2018000371 en 2018000372) goed.

027 Ontvangsten 2018: week 4
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen keurt de opbrengsten goed.

028 Uitgaven 2018: week 4
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen keurt de kosten goed.

029 Niet-betaalde parkeerretributies: verzoek tot verzoening
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen vraagt de vrederechter om de parkeerders die hun
retributie niet betaald hebben, op te roepen om via de verzoeningsprocedure de achterstallige
retributies op parkeren vermeerderd met aanmaningskosten en dossierkosten te betalen.
Het college van burgemeester en schepenen geeft de financieel beheerder de opdracht de stad te
vertegenwoordigen in deze zaken.

030 Belasting op leegstand van woningen en gebouwen: bezwaar Fraikinstraat 18
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het bezwaar van (X)* tegen de
aanslagbelasting op leegstaande gebouwen en woningen, Fraikinstraat 18, met kohierartikel
805710000361. Het college van burgemeester en schepenen verklaart het bezwaar ontvankelijk en
ongegrond. De belasting van 1.300 euro blijft verschuldigd. De financieel beheerder wordt op de
hoogte gebracht van deze beslissing.

031 Belasting op leegstand van woningen en gebouwen: bezwaar Bovenrij 48
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het bezwaar van (X)* tegen de
aanslagbelasting op leegstand gebouwen en woningen, Bovenrij 48, met kohierartikel 805710000967.
Het college van burgemeester en schepenen verklaart het bezwaar ontvankelijk en gegrond. De
belasting van 1.300 euro is niet verschuldigd. De financieel beheerder wordt op de hoogte gebracht
van deze beslissing.

032 Belasting op leegstand van woningen en gebouwen: bezwaar Zandstraat 75
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het bezwaar van (X)* tegen de
aanslagbelasting op leegstaande gebouwen en woningen, Zandstraat 75, met kohierartikel
805710000260.
Het college van burgemeester en schepenen verklaart het bezwaar ontvankelijk en ongegrond. De
belasting van 1.300 euro blijft verschuldigd. De financieel beheerder wordt op de hoogte gebracht van
deze beslissing.

033 Leveren van een tijdsregistratie voor de stad en OCMW samen - dossier 2018-012: gunning
van de opdracht
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de 2 voorstellen voor de levering van
een uniform systeem van tijdsregistratie voor de stad en het OCMW samen.
Het college van burgemeester en schepenen gunt deze opdracht aan de economisch meest voordelige
bieder, zijnde GET nv, Antwerpsesteenweg 107, 2390 Malle, tegen het bedrag van 32.668 euro
exclusief btw of 39.528,28 euro inclusief btw.
De overeenkomst van de firma Protime zal aangepast worden in die mate dat de software enkel nog
gebruikt zal worden in het woonzorgcentrum Sint-Anna. De maandelijkse kostprijs zal hierdoor herleid
worden tot 705 euro exclusief btw.

034 Kunstencampus: archeologienota - 2018-009: goedkeuring gunning en lastvoorwaarden
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de opmaak van de archeologienota voor de
kunstencampus tot stand komt bij wijze van de aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte
waarde).
Het college van burgemeester en schepenen gunt deze opdracht aan de economisch meest voordelige
bieder, ABO nv, Derbystraat 55 in 9051 Gent, met een inschrijvingsbedrag van 3.150 euro exclusief btw
of 3.811,50 euro inclusief 21 % btw.

035 Kunstencampus: sloopinventaris - 2018-010: goedkeuring gunning en lastvoorwaarden
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de opmaak van de sloopinventaris voor de
kunstencampus tot stand komt bij wijze van de aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte
waarde).
Het college van burgemeester en schepenen gunt deze opdracht aan de economisch meest voordelige
bieder, ABESIM sprl, Rue Provinciale 62, 1301 Bierges, met een inschrijvingsbedrag van 3.200 euro
exclusief btw of 3.872 euro inclusief btw.

036 Onderhoudscontract verkeerssignalisatie - 2018-011: goedkeuring lastvoorwaarden,
gunningswijze en uit te nodigen firma’s
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen keurt het bestek 2018-011 en de raming voor de opdracht
‘onderhoudscontract verkeerssignalisatie’ goed. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals
voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten.
De raming bedraagt 10.000 euro inclusief 21 % btw per jaar.
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.

Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking:
- VSE nv, Kerklaan 57, 1830 Machelen
- Trafiroad nv, Nieuwe Dreef 17, 9160 Lokeren
- Jacops nv, Nijverheidslaan 31, 8540 Deerlijk.
Het onderhoudscontract wordt afgesloten voor 1 jaar, met aanvang op de datum van sluiting van de
opdracht. Na het einde van de oorspronkelijke duur van het contract (1 jaar) wordt het contract telkens
stilzwijgend met 1 jaar verlengd, tenzij de stad de overeenkomst 1 maand voor het verstrijken van de
lopende termijn opzegt. Er zijn maximum 3 verlengingen mogelijk.

037 RUP recreatiecluster Morkhoven - 2012/119: verbreking opdracht
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen beslist de opdracht ‘RUP recreatiecluster Morkhoven’ te
verbreken en Stramien cvba, Mechelsesteenweg 271 bus 5, 2018 Antwerpen een tegemoetkoming
voor de verbreking te betalen van 2.972,76 euro.

038 Herinrichting binnengebied Schaliken - W-063-2017: werfverslag 3
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de werfvergadering van
19 januari 2018 van het dossier ‘herinrichting binnengebied Schaliken’.

039 Onderhouds- en herstellingswerken aan asfalt- en betonwegen dienstjaar 2017 - W-0612017: proces verbaal van voorlopige aanvaarding van de werken
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan het proces verbaal van voorlopige
aanvaarding van de onderhouds- en herstellingswerken aan asfalt- en betonwegen dienstjaar 2017.

040 Herwaardering stationsomgeving fase 2: voorlopige aanvaarding van de werken
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen keurt het proces verbaal van voorlopige aanvaarding van
de wegenwerken ‘herwaardering stationsomgeving – fase 2’ goed.

041 Telenet: uitvoeren van grondwerken - Poederleeseweg
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Telenet om grondwerken uit te
voeren om het ondergrondse kabelnet ten gevolge van een defect in de Poederleeseweg ter hoogte
van nummer 144 tot en met 148 te vervangen.
De werken mogen uitgevoerd worden onder volgende voorwaarden:
- Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250.
- De aannemer moet de start van de werken 14 dagen vooraf schriftelijk melden aan de technische
dienst van de stad.
- De aannemer moet een plaatsbeschrijving opmaken. Gebeurt dat niet, dan veronderstelt de stad
dat de stoep en het wegdek in goede staat waren voordat de werken begonnen.
- Tijdens de werken moet de aannemer alle maatregelen nemen om de hinder voor de voetgangers
en fietsers tot een minimum te beperken. Hierbij moet bijzondere aandacht gaan naar personen
met een handicap.
- Als de aannemer verdeelkasten op het voetpad plaatst, moet er op het voetpad een zone van 1,5
m vrij blijven.

- De aannemer moet minstens 14 dagen voor de start van de werken een signalisatievergunning
aanvragen bij de stad.

042 Telenet: uitvoeren van grondwerken - Stadsveld
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Telenet om grondwerken uit te
voeren om het ondergrondse kabelnet ten gevolge van een defect in Stadsveld ter hoogte van nummer
6 tot en met 16 te vervangen.
De werken mogen uitgevoerd worden onder volgende voorwaarden:
- Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250.
- De aannemer moet de start van de werken 14 dagen vooraf schriftelijk melden aan de technische
dienst van de stad.
- De aannemer moet een plaatsbeschrijving opmaken. Gebeurt dat niet, dan veronderstelt de stad
dat de stoep en het wegdek in goede staat waren voordat de werken begonnen.
- Tijdens de werken moet de aannemer alle maatregelen nemen om de hinder voor de voetgangers
en fietsers tot een minimum te beperken. Hierbij moet bijzondere aandacht gaan naar personen
met een handicap.
- Als de aannemer verdeelkasten op het voetpad plaatst, moet er op het voetpad een zone van 1,5
m vrij blijven.
- De aannemer moet minstens 14 dagen voor de start van de werken een signalisatievergunning
aanvragen bij de stad.

043 Aanvullend verkeersreglement: Stationsplein (ter hoogte van het station NMBS) - invoeren
blauwe zone - maximaal 30 minuten parkeren
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen keurt het aanvullend verkeersreglement voor het
invoeren van een ‘blauwe zone’ met maximumtijd van ‘30 minuten’ op het Stationsplein ter hoogte
van het station NMBS goed:
Artikel 1
Alle voorgaande verkeersreglementen in verband met parkeren op het Stationsplein ter hoogte van
het station NMBS worden opgeheven en vervangen door onderstaand aanvullend verkeersreglement.
Artikel 2
De ‘blauwe zone’ en het kort parkeren wordt aan het begin van de parkeerstrook aangegeven met de
verkeersborden E9a + picto ‘parkeerschijf’ en de onderborden ‘maximum 30 minuten’, ‘alle dagen van
5 uur tot 22 uur’ en pijl ‘type Xa’.
De ‘blauwe zone’ en het kort parkeren wordt aan het einde van de parkeerstrook aangegeven met de
verkeersborden E9a + picto ‘parkeerschijf’ en de onderborden ‘maximum 30 minuten’, ‘alle dagen van
5 uur tot 22 uur’ en pijl ‘type Xb’.
Artikel 3
Een afschrift van deze beslissing wordt toegestuurd aan de afdeling Beleid Mobiliteit en
Verkeersveiligheid van het Departement Mobiliteit.
Het college van burgemeester en schepenen beslist om de parkeerstrook met belijning te verdelen in
9 parkeervakken om de maximum capaciteit aan de bieden.

044 Groenstraat - SV 2015/00276: goedkeuring definitief ontwerp
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen keurt het ontwerp, de meetstaat en het bestek voor de
aanleg van grasbetontegels in de Groenstraat goed.
De kosten zijn voor rekening van Gustave bvba.

045 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2017/209: verlening – (X)* Doornstraat z/n
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen verleent de digitale stedenbouwkundige vergunning
reguliere procedure nummer SV2017/209 aan (X)* voor het terrein gelegen in Doornestraat z/n in
Herentals met kadastrale omschrijving 3e afdeling, sectie E, perceel 283A.
De aanvraag betreft het bouwen van een vrijstaande woning met een bijgebouw.
Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:
- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken doorgeven aan de dienst
omgeving van de stad Herentals.
- De bouwlijn moet worden uitgezet door de technische dienst van de stad.
- De voorwaarden gesteld in het voorwaardelijk gunstig advies van de technische dienst (LM18005)
van 10 januari 2018 moeten strikt worden nageleefd.
- De duurzaamheidklasse van het hout voor de gevelafwerking moet gekozen worden in functie van
de blootstelling aan het buitenklimaat.
- Buiten de toegang tot de gebouwen moeten de voortuinstrook en bouwvrije zijtuinstroken als tuin
worden aangelegd met streekeigen groen en als dusdanig gehandhaafd. Het niet-bebouwde deel
van het terrein moet als tuin worden aangelegd en als dusdanig gehandhaafd.

046 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2017/219: verlening – (X)* Zandkuil 34
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen verleent de stedenbouwkundige vergunning reguliere
procedure nummer SV2017/219 aan (X)* voor het terrein gelegen in Zandkuil 34 in 2200 Herentals
met kadastrale omschrijving 3e afdeling, sectie D, perceel 57G.
De aanvraag betreft het kappen van een boom in de achtertuin en het vervangen door een laagstam
Catalpa.
Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:
- Het voorwaardelijk gunstig advies van technische dienst, afdeling groen, moet worden
gerespecteerd.
- De boom betekent vooral een reëel risico op schade aan de aanwezige serre binnen het perceel.
De uitheemse boom mag daarom geveld worden. Er moet wel een nieuwe hoogstammige
loofboom aangeplant worden ter compensatie van de grote boom. Door de aanvrager is een
laagstammige Catalpa – vermoedelijk bolvormige – voorgesteld, maar omdat er zowel op dit
perceel als op het aanpalend perceel voldoende ruimte is, kadastraal gekend als afdeling 3,
sectie D nummer 56f, kan ook een hoogstammige loofboom aangeplant worden. Dit betekent
een loofboom die op één meter hoogte een stamomtrek van minstens één meter kan bereiken.
Er zijn ook hoogstammige bomen die maximaal 10 à 15 m worden.

047 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning SV2017/184: verlening – (X)* - Poederleeseweg
50
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen verleent de digitale stedenbouwkundige vergunning
reguliere procedure nummer SV2017/184 aan (X)* voor het terrein gelegen in Poederleeseweg 50 in
Herentals met kadastrale omschrijving 1e afdeling, sectie B, perceel 667T.
De aanvraag betreft het bouwen van kantoorruimte, 2 duplexappartementen en een tuinberging.
Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:
- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken doorgeven aan de dienst
omgeving van de stad Herentals.
- De bouwlijn moet worden uitgezet door de technische dienst van de stad.

- Parkeren is niet toegestaan in de voortuinstrook.
- Het reliëf in de achtertuin mag niet hoger worden gebracht dan de aanpalende percelen.
- De zij- en achtergevels van het bijgebouw moeten met voldoende residentiële materialen worden
afgewerkt.
- Het voorwaardelijk gunstig advies van Brandweerzone Kempen - Hulpverleningszone 5 (Geel) van
18 januari 2018 met kenmerk BWDP/2017-0558/001/01/HADVA moet worden gerespecteerd. De
voorwaarden moeten strikt nageleefd worden.
- De geldende veiligheidsregels inzake de Air Liquide leiding ter hoogte van de Poederleeseweg
moeten steeds nageleefd worden.
- Het voorwaardelijk gunstig advies van de technische dienst van 29 december 2017 met kenmerk
EL17176 moet gerespecteerd worden. Volgende voorwaarden moeten strikt nageleefd worden:
- Ter hoogte van het perceel is een wachtaansluiting voor de afvoer van het huishoudelijk
afvalwater aanwezig. In het belang van een goede afwatering van de privéwaterafvoer is het
noodzakelijk dat de bouwheer zich vergewist van de juiste locatie en diepte van deze
wachtaansluiting, vóór de start van de bouwwerken. Hiervoor neemt de bouwheer contact
op met de technische dienst via technische.dienst@herentals.be.
- De noodoverlaat van de infiltratieput op de openbare riolering wordt toegestaan maar moet
op het eigen terrein gekoppeld worden met de vuilwaterriolering. Een ontkoppeling moet
wel steeds mogelijk blijven voor het geval gescheiden openbare riolering wordt aangelegd.
- De inrit en het tuinpad moeten aangelegd worden in waterdoorlatende materialen, het
hemelwater afkomstig van het terras moet afvloeien naar de omliggende tuinzone.
- Er mag een tuinpad - maximale breedte 3 meter en in waterdoorlatend materiaal - aangelegd
worden dat het appartementsgebouw verbindt met de tuinberging maar de rest van het
perceel moet aangelegd worden in grasdals zodat het hemelwater maximaal ter plaatse kan
blijven en infiltreren op het eigen terrein.
- Vóór de ingebruikname van private riolering, moet het stelsel gekeurd worden volgens het
ministerieel besluit van 28 juni 2011 over de verplichte keuring van de privéwaterafvoer.
- De overdekte autostaanplaatsen moeten 1 op 1 gekoppeld worden met de appartementen in dit
woonproject zodat de druk niet naar het openbaar domein wordt verlegd. Zo zal de verkoop van
een appartement steeds ook de overdracht van een autostaanplaats inhouden. Een bewoner
zonder wagen kan en mag zijn parkeerplaats enkel ten dienste laten staan voor andere bewoners
uit dit project of voor bezoekers. Er kan een clausule opgenomen worden in de statuten/aktes in
het kader van overdracht met hierin de beschrijving van deze koppeling.

048 Aanvraag stedenbouwkundig attest nummer SA2017/006: verlening – (X)* - Sterrebos z/n
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen geeft een gunstig stedenbouwkundig attest met nummer
SA2017/006 af (X)* voor het terrein gelegen in Sterrebos in 2200 Herentals met kadastrale
omschrijving 3e afdeling, sectie B, perceel 248G2.
De aanvraag betreft het bouwen van een vrijstaande ééngezinswoning.
Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:
- De voorwaarden gesteld in het voorwaardelijk gunstig advies van het Agentschap voor Natuur en
Bos van 22 december 2017 met kenmerk 17-223094 moeten strikt worden nageleefd.
- De voorwaarden gesteld in het voorwaardelijk gunstig advies van de technische dienst van 9 januari
2018 met kenmerk LM18002 moeten strikt worden nageleefd.
- De voorwaarden gesteld in het voorwaardelijk gunstig advies van de groenambtenaar van 21
december 2017 moeten strikt worden nageleefd.
- De verhardingen moeten beperkt worden tot het minimum.
- Indien men van het voorstel gebruik wil maken om een plat dak te voorzien op de woning moet
hiervoor een afwijking worden aangevraagd op de geldende verkavelingsvoorschriften bij een
omgevingsaanvraag.

- Indien men van het voorstel gebruik wil maken om materialen te gebruiken die verschillen van het
materiaalgebruik voorzien in de geldende verkaveling moet hiervoor een afwijking op de geldende
verkavelingsvoorschriften worden aangevraagd bij een effectieve omgevingsaanvraag.
- Er moet minimaal één overdekte autostaanplaats worden voorzien op eigen terrein.
- Bij een aanvraag tot omgevingsvergunning moet de woning beschikken over correct geïnstalleerde
rookmelders conform het decreet van 8 mei 2009 over de beveiliging van woningen door optische
rookmelders.

049 Aanvraag voor vrijstelling van belasting op leegstaande gebouwen: Fraikinstraat 15
Besluit
Het college van burgemeester en schepenen beslist dat het pand Fraikinstraat 15, 2200 Herentals kan
geschrapt worden uit de inventaris van leegstaande gebouwen.

050 Vraag tot schrapping uit inventaris van leegstaande gebouwen: Zandstraat 87
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen beslist dat het gebouw Zandstraat 87, 2200 Herentals uit
de inventaris van leegstaande gebouwen of woningen kan worden geschrapt.

051 Milieueffectrapport Golfclub Witbos: ontwerp-MER
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de aangepaste
ontwerpmilieueffectrapportage voor het plan van Golf Club Witbos bvba (met referentie: Plan-MER
PL0243).
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de voormelde opgestelde opmerkingen
en besluit om de opmerkingen over ‘objectivering van de alternatieven’, ‘noodzaak aftoetsingskader
evenementen’, ‘uitgebreidere definitie van laagdynamisch’ en ‘noodzaak objectief kader voor
inventarisatie landschappelijke kwalititeiten’ over te maken aan de dienst milieueffectenrapportage
(MER).

052 Beroep tegen de stedenbouwkundige vergunning nummer SV2017/117: inname standpunt
- Landbouwvennootschap Maarten Hertogs - Hulzen 5
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de twee beroepschriften, ingediend bij
het Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit – Dienst Stedenbouwkundige Beroepen van de
provincie Antwerpen en de vraag om een standpunt in te nemen inzake deze bouwberoepen tegen de
verlening van de vergunning voor het omvormen van bos naar agroforestry (ontbossing) in Hulzen 5 in
Herentals met kadastrale omschrijving 1e afdeling, sectie B, perceel 192A.
Het college van burgemeester en schepenen beslist om haar standpunt van 23 oktober 2017 over de
verlening van de vergunning te behouden.
Het college van burgemeester en schepenen beslist om zich niet te laten vertegenwoordigen op de
hoorzitting.
Door het college
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