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001 Stormloop van 9 mei tot 26 mei 2019 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan Galerij STORM voor het 
organiseren van STORMloop, een kunstenparcours met exposities op verschillende locaties in 
Herentals, van 9 mei tot 26 mei 2019 in Herentals. 
 
 

002 Recreatieve fietstocht WTC Platten tuub op 2 juni 2018 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan WTC Platten Tuub voor het 
organiseren van een recreatieve fietstocht over het grondgebied van Herentals op 2 juni 2018. 
Er moet voldaan worden aan de voorwaarden voor het plaatsen van bewegwijzering.  
 
 

003 Wielerwedstrijd nieuwelingen op 10 juni 2018 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan Ciclismo Mundial voor het 
organiseren van een wielerwedstrijd voor nieuwelingen op 10 juni 2018 in Morkhoven. 
 
 

004 Recreatieve fietstocht ‘fusierit’ op 10 juni 2018 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan KW Heist Zuiderkempen 
Wielertoeristen vzw voor het organiseren van een recreatieve fietstocht over het grondgebied van 
Herentals op 10 juni 2018. 
De organisator moet voldoen aan de voorwaarden voor het ophangen van bewegwijzering. 
 
 

005 Europese Week van de Sport/Maand van de Sportclub 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord om Golfclub Witbos te 
ondersteunen met hun project in het kader van de Europese Week van de Sportclub / Maand van de 
Sportclub door: 
- te fungeren als tussenpersoon tussen Sport Vlaanderen en Golfclub Witbos voor het ontvangen van 

subsidies 
- het project doelgericht te promoten en specifiek te communiceren naar de sportverenigingen en 

de sportraad 
- de communicatie van het project mee op te nemen in de stedelijke communicatiekanalen 
- logistieke ondersteuning te bieden volgens de mogelijkheden van het evenementenloket. 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om de overeenkomst tussen de stad Herentals en 
Sport Vlaanderen voor de financiële afhandeling van het project te agenderen op een volgend college 



van burgemeester en schepenen na overleg tussen de financieel beheerder, de jurist en de afdeling 
sport, jeugd & internationale samenwerking. 
 
 

006 Intern evenement 2018: Summer Kick Off: medewerking 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen organiseert op 23 juni 2018 Summer Kick Off op de 
parking achter zaal ’t Hof van 16 uur tot 22 uur met aansluitend een afterparty tot 3 uur in zaal ’t Hof.  
Het college van burgemeester en schepenen keurt een afwijking van de geluidsnorm tot 95 dB(A) L 
Aeq 15 min van 16 uur tot 22 uur goed. 
 
 

007 Kennisgeving van de brief van ACV-openbare diensten van 2 mei 2018 over de 24-
urenstaking van 16 mei 2018 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de brief van 2 mei 2018 van ACV-
openbare diensten waarin het ACV-openbare diensten meedeelt dat ze een stakingsaanzegging indient 
voor woensdag 16 mei 2018. 
 
 

008 Ontslag wegens pensionering vanaf 1 maart 2019: (X)*, administratief assistent telefonist 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen verleent vanaf 1 maart 2019 ontslag wegens pensionering 
aan (X)*, statutair administratief assistent telefonist, geboren in Turnhout op 5 februari 1954. 
 
Schepen Bergen verlaat de zitting 
 
 

009 Selectieprocedure administratief assistent sport, jeugd & internationale samenwerking: 
wijziging selectiecommissie 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen duidt (X)*,de beheerder zwembaden & recreatiedomein 
Netepark, aan als bijkomend lid van de selectiecommissie. 
 
Schepen Bergen neemt terug deel aan de zitting 
 
 

010 Gemeenschapswacht: aanleg van een wervingsreserve 
BESLUIT 
1. Het college van burgemeester en schepenen beslist om een wervingsreserve voor de functie van 

gemeenschapswacht in het niveau D aan te leggen voor een periode van twee jaar. Kandidaten 
kunnen deelnemen aan deze wervingsreserve bij aanwerving, bevordering en externe mobiliteit bij 
bevordering.  
Geïnteresseerde kandidaten kunnen zich tot en met 30 mei 2018 schriftelijk kandidaat stellen bij 
het college van burgemeester en schepenen.  
De vacature wordt bekend gemaakt volgens de regels die zijn vastgesteld in de 
rechtspositieregeling. 

2. Het college van burgemeester en schepenen stelt de selectieprocedure voor de functie van 
gemeenschapswacht vast als volgt: 
A. Praktische test  

Toetsing van de praktische vaardigheden en competenties zoals voorzien in de 
functiebeschrijving. 



Om geslaagd te zijn, moet de kandidaat 50 % van de punten behalen op de praktische test. Enkel 
de kandidaten die geslaagd zijn voor de praktische test komen in aanmerking voor deelname 
aan het interview. 

B. Interview 
In het interview peilt de selectiecommissie op basis van het cv naar de maturiteit, de motivatie, 
de leerbereidheid en de flexibiliteit van de kandidaat en naar de concrete competenties uit het 
verleden van de kandidaat. Verder peilt de selectiecommissie of de te verwachten 
loopbaanontwikkeling van de kandidaat in overeenstemming is met de loopbaanontwikkeling 
die het stadsbestuur kan aanbieden.  
Enkel de kandidaten die geslaagd zijn voor de schriftelijke test komen in aanmerking voor 
deelname aan het interview.  
Om geslaagd te zijn, moet de kandidaat 50 % van de punten halen op het interview. 

3. Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de praktische test en het interview 
plaatsvinden op dinsdag 19 juni en woensdag 20 juni 2018.  

4. Het college van burgemeester en schepenen duidt: 
- (X)*, de werkvoorbereider gemeenschapswachten, (X)*, het diensthoofd personeel & organisatie, 

(X)*, de commissaris politiezone Neteland en (X)* van de dienst Preventie Turnhout, coördinator 
gemeenschapswachten aan als leden van de selectiecommissie voor de selectieprocedure voor de 
functie van gemeenschapswacht. 

- (X)*, de coördinator personeelsadministratie, aan als secretaris van de selectiecommissie voor de 
functie van gemeenschapswacht.  

 
 

011 Jaarrekening 2017: vaststellen ontwerp door college van burgemeester en schepenen en 
voorleggen aan gemeenteraad 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen stelt de jaarrekening 2017 van de stad Herentals vast. 
Bijlage 1: Balans 

Activa Passiva 

Vlottende activa 34 140 125,23 Schulden 37 116 066,33 

Vaste activa 129 128 832,39 Nettoactief 126 152 891,29 

Totaal Activa 163 268 957,62 Totaal passiva 163 268 957,62 

Bijlage 2: Staat van opbrengsten en kosten 

Totaal kosten     41 640 090,72 

Totaal opbrengsten     44 856 714,51 

Overschot van het boekjaar   3 216 623,79 

Bijlage 3: Financiële toestand van de jaarrekening 
RESULTAAT OP KASBASIS Jaarrekening Eindbudget Initieel 

budget 

I. Exploitatiebudget (B-A) 7 823 702 2 929 351 3 295 314 

  A. Uitgaven 35 955 834 38 839 089 38 481 060 

  B. Ontvangsten 43 779 535 41 768 440 41 776 374 

II. Investeringsbudget (B-A) -5 741 938 -21 675 097 -10 696 266 

  A. Uitgaven 6 354 368 28 084 136 13 055 514 

  B.  Ontvangsten 612 430 6 409 039 2 359 248 

III. Andere (B-A) -3 929 157 -1 210 438 -2 949 299 

  A. Uitgaven 3 957 068 4 257 692 3 531 693 

  B. Ontvangsten 27 911 3 047 254 582 394 

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) -1 847 393 -19 956 184 -10 350 251 

V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar  27 632 979 27 632 979 17 843 995 

VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)  25 785 586 7 676 795 7 493 744 

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 2 557 004 2 557 004 2 557 004 

  A. Bestemde gelden voor de exploitatie 1 057 004 1 057 004 1 057 004 

  B. Bestemde gelden voor investeringen 1 500 000 1 500 000 1 500 000 



  C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0 0 0 

VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) 23 228 582 5 119 791 4 936 740 

AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening Eindbudget Initieel 
budget 

Autofinancieringsmarge (I-II) 5 287 342 253 455 654 558 

I. Financieel draagvlak (A-B) 8 298 137 3 622 435 3 988 398 

  A. Exploitatieontvangsten 43 779 535 41 768 440 41 776 374 

  B. Exploitatie-uitgaven excl.nettokosten schulden 
(1-2) 

35 481 399 38 146 005 37 787 976 

    1. Exploitatie-uitgaven 35 955 834 38 839 089 38 481 060 

    2. Nettokosten van de schulden 474 435 693 084 693 084 

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B) 3 010 795 3 368 980 3 333 840 

  A. Netto-aflossingen van schulden 2 536 359 2 675 896 2 640 756 

  B.  Nettokosten van schulden 474 435 693 084 693 084 

 
 

012 Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2020 en budgetwijziging 2018: vaststellen van het 
ontwerp door college van burgemeester en schepenen en voorleggen aan gemeenteraad 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen stelt het ontwerp van de aanpassing van het 
meerjarenplan 2014-2020 en de budgetwijziging voor het dienstjaar 2018 vast. 
Het college van burgemeester en schepenen vraagt aan de voorzitter van de gemeenteraad om de 
aanpassing van het meerjarenplan 2014-2020 en de budgetwijziging voor het dienstjaar 2017 ter 
goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad. 
 
 

013 Ontvangsten 2018: week 19 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen keurt als budgethouder de opbrengsten goed. 
 
 

014 Uitgaven 2018: week 19 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen keurt als budgethouder de kosten goed. 
 
 

015 Leveren van allerhande elektrisch gereedschap voor de technische dienst - dossiers 2018-
042 tot en met 2018-047: aanpassing van het gunningsbesluit van 30 april 2017 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen wijzigt het gunningsbesluit van 30 april 2017 over de 
levering van allerhande elektrisch gereedschap voor de stedelijke werkplaats. 
De dompelpomp Lowara Domo 15 VXT/B 1,1 kW wordt niet besteld bij de firma Santens omdat deze 
firma die niet meer kan leveren. Het bedrag van de gunning vermindert hierdoor met 765,17 euro 
exclusief btw. 
Het college van burgemeester en schepenen bestelt een alternatief voor deze pomp, de Arven Arvex 
150T 1,5 HP bij de firma Van den Broeck Prolians, Welvaartstraat 2, 2200 Herentals met een bedrag 
van 396,05 euro exclusief btw of 479,22 euro inclusief btw. 
 
 



016 Leveren van een schrobzuigmachine voor zaal ‘t Hof - dossier 2018-051: gunning van de 
opdracht 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de offertes voor het leveren  van een 
schrobzuigmachine voor zaal ’t Hof. 
Het college van burgemeester en schepenen gunt deze opdracht aan de firma Verpa Benelux nv, 
Nikelaan 4 in 2430 Laakdal, met een bedrag van 4.680 euro exclusief btw of 5.662,80 euro inclusief 
btw. 
 
 

017 Herinrichting binnengebied Schaliken - W-063-2017: werfverslag 12 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het werfverslag 12 van de 
werfvergadering van 27 april 2018 van het dossier ‘herinrichting binnengebied Schaliken’. 
 
 

018 Herinrichting binnengebied Schaliken - W-063-2017: goedkeuring vorderingsstaat 3 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 3 van Hegrola, Industrieweg 84, 
2260 Westerlo voor de opdracht ‘Herinrichting binnengebied Schaliken’ voor een bedrag van 
112.573,26 euro exclusief btw en exclusief prijsherzieningen, goed. 
 
 

019 Kasteel Le Paige: dringende onderhoudswerken - W-070-2017: goedkeuring 
vorderingsstaat 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 1 van Renotec nv, Acaciastraat 14C, 
2440 Geel voor de opdracht ‘Kasteel Le Paige: dringende onderhoudswerken’ goed met een bedrag 
van 10.923,65 euro exclusief btw. 
 
 

020 Wegen- en rioleringswerken Lierseweg N13 met de aanleg van vrijliggende fietspaden: 
vorderingsstaat 4 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 4 goed voor het aandeel van 
Herentals voor een bedrag van 131.225,31 euro, exclusief btw. 
 
 

021 Wegen- en rioleringswerken Servaas Daemsstraat, Woud, Mussenblok en Brouwerijstraat: 
verslag coördinatievergadering van 3 mei 2018 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de 
coördinatievergadering van 8 mei 2018 over de nakende wegen- en rioleringswerken in Servaas 
Daemsstraat, Woud, Mussenblok en Brouwerijstaat. 
 
 

022 Onverharde wegen 2018: voorstel wegen 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen beslist in volgende onverharde wegen onderhouds- en 
herstellingswerken uit te voeren: 

- Alenblok 
- Bosbergen (verbinding naar Hulzen) 
- Duipt (doodlopend aan huisnummer 26 en 28) 



- Greestraat (Fluxys) 
- Herendaliapad 
- Kennedeylaan (tussen nummer 16 en 18) 
- Parking Herenthoutseweg (bib) 
- Parking Rode Kruisstraat 
- Parking Wijngaard 
- Prinsenstraat 
- Rode-Leeuwstraat (naar Goorstraat) 
- Rode-Leeuwstraat - Tempels (tussen Berteneinde en Hoevedreef) 
- Wijngaard (van boskantien tot Watervoort) 
Het college van burgemeester en schepenen vraagt op korte termijn de gesprekken met Den Brink op 
te starten voor het uitklaren van het statuut van de wegenis daar. 
 
 

023 Telenet: uitvoeren van grondwerken - Nonnenvest 
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 Nonnenvest ter hoogte van 
nummer 25 tot en met 29, 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 
meter vrij blijven. 

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

- De kosten zullen verrekend worden indien de voorwaarden niet worden nageleefd.  
 
 

024 Telenet: uitvoeren van grondwerken - Nijverheidsstraat 
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 Nijverheidsstraat tussen 
nummer 8 tot en met 14, 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. 

- De kosten zullen verrekend worden indien de voorwaarden niet worden nageleefd.  



025 Telenet: uitvoeren van grondwerken - Augustijnenlaan 
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 Augustijnenlaan ter hoogte 
van nummer 84 en 86, 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. 

- De kosten zullen verrekend worden indien de voorwaarden niet worden nageleefd.  
 
 

026 Telenet: uitvoeren van grondwerken - Toekomstlaan 
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 Toekomstlaan ter hoogte van 
nummer 38, 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. 

- De kosten zullen verrekend worden indien de voorwaarden niet worden nageleefd.  
 
 

027 Tijdelijk verkeersreglement: Garageverkoop en kindermarkt aan de ‘Boekerij’ in de 
Berkenlaan op zaterdag 19 mei 2018 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende verkeersmaatregelen goed voor de 
organisatie van de garageverkoop en kindermarkt op zaterdag 19 mei 2018: 
Er is geen doorgaand verkeer mogelijk in de Berkenlaan op zaterdag 19 mei 2018 van 10 uur tot 18 
uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door de plaatsing van dranghekken met verlichting en 
verkeersborden C3, “uitgezonderd plaatselijk verkeer” en F45c. Hulpdiensten krijgen doorgang. 
 
 



028 Tijdelijk verkeersreglement: Schoolfeest (W)onderwijs op zaterdag 26 mei 2018 - afsluiten 
voet- en fietspad Lantaarnpad 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende verkeersmaatregelen goed voor de 
organisatie van het schoolfeest van (W)ondewijs op zaterdag 26 mei 2018: 
Op zaterdag 26 mei 2018 zal het voet- en fietspad van het Lantaarnpad (tussen Nonnenstraat en 
Helikopterpleintje) tussen 10 uur en 19 uur worden afgesloten voor fietsers en bromfietsen. Deze 
maatregel wordt meegedeeld door het plaatsen van nadarhekken met verkeersborden C9 en ‘fietsers 
afstappen’. Hulpdiensten krijgen doorgang. 
 
 

029 Vlaams Loket Woningkwaliteit - afsprakenkader: goedkeuring 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen beslist de online applicatie VLOK (Vlaams loket 
woningkwaliteit) te gebruiken vanaf 1 juni 2018 volgens het bijgevoegde afsprakenkader met 
betrekking tot woonkwaliteit. 
Het college van burgemeester en schepenen keurt het afsprakenkader met Wonen Vlaanderen voor 
het gebruik van het Vlaams loket Woningkwaliteit (VLOK) goed. 
Het college van burgemeester en schepenen duidt volgende gebruikers voor VLOK aan als 
toepassingsbeheerder: 
- teamleider omgeving: (X)* 
- het diensthoofd omgeving 
- sectormanager stadsontwikkeling: (X)*  
- teamleider omgeving: (X)* 
- GIS-coördinator: (X)* 
- administratief medewerker: (X)* 
 

Door het college 
 

Bij verordening 
 
de secretaris                       de burgemeester 
 
 
 
 
 
Tanja Mattheus                      Jan Bertels  


