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  college van burgemeester en schepenen 

 

 

 

Besluiten van 8 oktober 2018 

 
Aanwezig: 

de heer Jan Bertels, burgemeester en voorzitter; mevrouw Mien Van Olmen, schepen; mevrouw Ingrid 

Ryken, schepen; mevrouw Liese Bergen, schepen; de heer Jan Michielsen, schepen; mevrouw 

AnneMie Hendrickx, schepen; mevrouw Bieke Baeten, schepen; de heer Fons Michiels, schepen; de 

heer Dirk Soentjens, algemeen directeur 

 
 

1. Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2018097380: verlening - Lierseweg 19 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer 

OMV_2018097380 aan (X)*, op een terrein met adres Lierseweg 19 en met kadastrale omschrijving 

2de afdeling, sectie D, perceel 633Y4. 

De aanvraag betreft een functiewijziging van appartement 0.2 naar kinesistenpraktijk. 

Het college van burgemeester en schepenen legt de volgende voorwaarden op: 

• De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken melden aan de dienst 

omgeving van de stad Herentals. Dit kan door een mail te sturen naar 

omgeving@herentals.be. 

• De ondergrondse parkeerplaats en 2 fietsenstallingen die in het gebouw aanwezig zijn, 

moeten ingezet worden voor het personeel van de kinesistenpraktijk. De bezoekers moeten 

hun wagen en fiets op de openbare weg parkeren. 

• Er mag geen aparte woonruimte gecreëerd worden met de bestaande indeling van de unit. De 

functiewijziging naar een kinesistenpraktijk wordt daarom doorgevoerd voor de gehele 

oppervlakte van de unit. 

• De voorwaarden uit het advies van Brandweerzone Kempen van 18 september 2018 met als 

kenmerk BWDP/HA/95031/002/01/HADVA moeten strikt worden nageleefd. 

• Rookmelders moeten verplicht voorzien worden conform het decreet van 1 juni 2012 

houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders. 

 

 

2. Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2018067405: verlening - Kelna - 

Lindekensstraat 2 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer 

OMV_2018067405 aan mevrouw (X)*, handelend in naam van Kelna, op een terrein met adres 

Lindekensstraat 2 en met kadastrale omschrijving 3e afdeling, sectie D, perceel 62D3. 

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen: het uitbreiden van een winkel en het vernieuwen 

van gevelafwerking Coccas. 

Het college van burgemeester en schepenen legt de volgende voorwaarden op: 

• De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het 

omgevingsloket. 

• De voorwaarden uit het advies van Brandweer zone Kempen van 18 juli 2018 moeten strikt 

nageleefd worden. 

• De opgelegde voorwaarden uit het vooradvies van Toegankelijk Vlaanderen (Inter) moeten 

strikt nageleefd worden. 

 

 

3. Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2018091729: verlening - Aquafin - 

Lenteheide 6 
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Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer 

OMV_2018091729 aan (X)*, handelend in naam van Aquafin nv, op een terrein met adres Lenteheide 

6 met kadastrale omschrijving 1e afdeling, sectie E, percelen 33C en 34D. 

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen: het kappen van 141 bomen (Pinussen) in het 

kader van de biodiversiteit en in samenwerking met Natuurpunt en Regionaal Landbeheer. 

Het college van burgemeester en schepenen legt de volgende voorwaarden op: 

• De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het 

omgevingsloket. 

• Er moet een heraanplanting uitgevoerd worden met minstens 141 nieuwe hoogstammige 

bomen en/of struiken en binnen dezelfde zones, dit om de bufferende werking van de 

beplanting in deze zones ten aanzien van de achterliggende installaties te kunnen blijven 

garanderen. 

• De beplanting moet uitgevoerd worden in het eerstvolgende plantseizoen met inheemse 

streekeigen boomsoorten en/of struiken. De aanvrager neemt alle nodige 

voorzorgsmaatregelen met het oog op het welslagen van de nieuwe aanplant. Dit 

veronderstelt niet alleen een met zorg uitgevoerde aanplanting met kwalitatief degelijk 

plantgoed, maar ook het gebruik van een steunpaal of wortelverankering en het aanbrengen 

van een bescherming tegen wild- en/of veevraat. Bij uitval moet/moeten het eerstvolgende 

plantseizoen de opengevallen plaats/plaatsen terug worden ingevuld. In ieder geval is de 

aanvrager ertoe gehouden om op zijn perceel minstens evenveel nieuwe hoogstammige 

bomen tot volle wasdom te brengen. 

• De kapping mag niet uitgevoerd worden tijdens het broedseizoen (1 maart - 30 juni). Als 

nesten of rustplaatsen in het gedrang komen, moet de bouwheer contact opnemen met het 

Agentschap voor Natuur en Bos. 

 

 

4. Tijdelijk verkeersreglement: verkeersveilige omgeving - Freinetschool Ibis 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het tijdelijk verkeersreglement voor het afsluiten 

van de Acacialaan tijdens de organisatie van een 'verkeersveilige omgeving' van Freinetschool Ibis 

goed op volgende dagen en uren: 

• donderdag 8 november 2018 - van 8.30 uur tot 9 uur en van 15 uur tot 15.30 uur 

• donderdag 6 december 2018 - van 8.30 uur tot 9 uur en van 15 uur tot 15.30 uur 

• donderdag 10 januari 2019 - van 8.30 uur tot 9 uur en van 15 uur tot 15.30 uur 

• donderdag 7 februari 2019 - van 8.30 uur tot 9 uur en van 15 uur tot 15.30 uur 

• donderdag 14 maart 2019 - van 8.30 uur tot 9 uur en van 15 uur tot 15.30 uur 

• vrijdag 5 april 2019 - van 8.30 uur tot 9 uur en van 15 uur tot 15.30 uur 

• donderdag 2 mei 2019 - van 8.30 uur tot 9 uur en van 15 uur tot 15.30 uur 

• donderdag 6 juni 2019 - van 8.30 uur tot 9 uur en van 15 uur tot 15.30 uur. 

Deze maatregel wordt meegedeeld door het plaatsen van dranghekken met verlichting en de 

verkeersborden C3 en M3. 

De school zorgt zelf voor het plaatsen en verwijderen van de verkeersborden. De rijbaan wordt 

meteen terug opengesteld na het vertrek van de kinderen, de rijbaan wordt niet langer afgesloten dan 

noodzakelijk voor de veiligheid van de schoolkinderen.  

Freinetschool Ibis moet tijdig en schriftelijk communiceren met de ouders van de schoolkinderen en de 

bewoners van omliggende straten. 

 

 

5. Tijdelijk verkeersreglement: herfstshopping 2018 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende verkeersmaatregelen goed voor de 

organisatie van de ‘herfstshopping’ op zondag 14 oktober 2018: 

• Er is een stilstaan- en parkeerverbod in de Zandstraat op zondag 14 oktober 2018 van 12.30 

uur tot 18 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door het plaatsen van verkeersborden E3 

met onderbord. 



3/11 

• Er is geen doorgaand verkeer mogelijk in de Zandstraat op zondag 14 oktober 2018 van 13 

uur tot 18 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door de plaatsing van dranghekken met 

verlichting en verkeersborden C3 en wegneembare paaltjes. 

• Hulpdiensten krijgen doorgang. 

 

 

6. Kasteel Le Paige: dringende onderhoudswerken - W-0702018: goedkeuring verrekening 4 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen keurt verrekening 4 van de opdracht 'Kasteel Le Paige: 

dringende onderhoudswerken' goed voor het totaal bedrag in meer van 18.133,49 euro exclusief btw 

of 21.941,52 euro inclusief 21 % btw. De termijnverlenging van 19 kalenderdagen wordt 

goedgekeurd. 

 

 

7. Aanleg van fietsinfrastructuur en voetpaden in Veldhoven - W-074-2018: werfverslag 5 en 

6 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van werfverslag 5 van de werfvergadering 

van 18 september 2018 en werfverslag 6 van de werfvergadering van 25 september 2018 van het 

dossier 'de aanleg van fietsinfrastructuur en voetpaden in Veldhoven'. 

 

 

8. Wegen- en rioleringswerken Servaas Daemsstraat - W067-2017: werfverslag 14 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van werfverslag 14 over de wegen- en 

rioleringswerken in de Servaas Daemsstraat, Brouwerijstraat, Woud en Mussenblok. 

 

 

9. Herinrichting binnengebied Schaliken - W-063-2017 : goedkeuring verrekening 6 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen keurt verrekening 6 van het dossier 'herinrichting 

binnengebied Schaliken' goed voor een bedrag van 940,17 euro inclusief 21% btw. 

 

 

10. Herinrichting binnengebied Schaliken - W-063-2017: werfverslag 22 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van werfverslag 22 van de werfvergadering 

van 21 september 2018 van het dossier ‘herinrichting binnengebied Schaliken’. 

 

 

11. Binnengebied Schaliken: restauratie kiosk - 2018/056: goedkeuring voorlopige oplevering 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het bericht van de technische dienst 

dat de opdracht 'binnengebied Schaliken: restauratie kiosk' voorlopig werd opgeleverd op 17 

september 2018. 

 

 

12. Herstellen vangrail Diamantstraat - 2018-091: goedkeuring gunning 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de opdracht voor het herstellen van de 

vangrail in de Diamantstraat tot stand komt bij wijze van de aanvaarde factuur (overheidsopdracht 

van beperkte waarde). 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het verslag van nazicht van de offertes van 24 

september 2018 goed. Het verslag van nazicht van de offertes maakt deel uit van deze beslissing. 

Het college van burgemeester en schepenen gunt deze opdracht aan de economisch meest voordelige 

bieder (op basis van de prijs), Siemes NV, Nijverheidsstraat 49, 3580 Beringen, met een 

inschrijvingsbedrag van 2.722,50 euro inclusief 21 % btw. 
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13. Studieopdracht fietsinfrastructuur - 2018-090: opmaak unieke verantwoordingsnota 

Molenstraat 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de opmaak van een unieke 

verantwoordingsnota van de Molenstraat (deel tussen Dorp en Morkhovenseweg) te gunnen bij wijze 

van de aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte waarde). 

Het college van burgemeester en schepenen wijst deze opdracht toe aan Antea group Belgium, 

Roderveldlaan 1, 2600 Berchem, voor een bedrag van 11.555,50 euro inclusief btw. 

 

 

14. Proximus: uitvoeren van grondwerken - Nelson Mandelaplein 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Proximus grondwerken uit te 

voeren om nutsleidingen aan te leggen voor een nieuw bouwproject aan het Nelson Mandelaplein.  

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. 

 

 

15. Proximus: uitvoeren van grondwerken - Molenvest 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Proximus grondwerken uit te 

voeren om bestaande kabels te verwijderen in de Molenvest in het kader van de kunstencampus. 

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. 

 

 

16. Telenet: uitvoeren van grondwerken - Perronstraat 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Telenet grondwerken uit te 

voeren om een ondergrondse kabel te plaatsen in de Perronstraat tussen huisnummers 15 en 17. 
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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. 

 

 

17. Verhogen spoorwegbrug boven Albertkanaal: advies kwaliteitsadviseur Regionale 

Mobiliteitscommissie van 23 augustus 2018 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de Regionale 

mobiliteitscommissie (RMC) van 23 augustus 2018 met het gunstig advies van de kwaliteitsadviseur op 

de startnota van de verhoging van de spoorwegbrug over het Albertkanaal. 

 

 

18. Leveren, plaatsen en beheren van een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater 

(IBA) in het individueel te optimaliseren buitengebied - Servaas Daemsstraat 71 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen verleent gunstig gevolg aan de vraag van 

architectenbureau Mieke Van Herck voor het plaatsen van een IBA bij de woning in Servaas 

Daemsstraat 71. 

 

 

19. Commissie van openbare werken en mobiliteit: 30 oktober 2018 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen vraagt aan de voorzitter van de raadscommissie 

'openbare werken en mobiliteit' om de commissie bijeen te roepen op dinsdag 30 oktober 2018 om 20 

uur in de raadszaal van het administratief centrum. 

Het college van burgemeester en schepenen vraagt aan de voorzitter om de volgende dossiers op de 

agenda te plaatsen: 

• opdrachtomschrijving voor de opmaak van een masterplan voor de herinrichting van de as 

Augustijnenlaan-Belgiëlaan-Olympiadelaan 

• rapportage VMM. 

 

 

20. Wegen- en rioleringswerken Servaas Daemsstraat - W067-2017: vorderingsstaat 3 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 3 bij de werken 'wegen- en 

rioleringswerken Servaas Daemsstraat, Woud, Mussenblok en Brouwerijstraat’ goed voor een bedrag 

van 136.459,14 euro, exclusief btw. 

 

 

21. Dag en nacht van de jeugdbeweging 2018 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de gevraagde medewerking tijdens de ‘Dag en 

de Nacht van de jeugdbeweging’ op vrijdag 19 oktober 2018. 
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Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming om de officiële vlaggen van de 

jeugdverenigingen op te hangen op de Grote Markt tijdens de dag van de jeugdbeweging. 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan de jeugdraad om een 

fotowedstrijd te organiseren in het kader van de Dag van de Jeugdbeweging en stelt het groot 

springkasteel van de dienst sport, jeugd & internationale samenwerking voor één weekend ter 

beschikking aan de winnende jeugdvereniging mits er duidelijke afspraken en een overeenkomst 

wordt gemaakt tussen de winnende jeugdvereniging en de afdeling sport, jeugd & internationale 

samenwerking. 

 

 

22. Speelruimteplan 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om in 2019 een interne werkgroep een 

speelruimtekaart te laten ontwikkelen in samenwerking met een projectgroep van Thomas More 

Hogeschool Geel. 

 

 

23. Officiële ontvangst en huldiging Bernard Fonck  

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen organiseert een officiële ontvangst met receptie op 

vrijdag 26 oktober 2018 om 19 uur in de Lakenhal voor de wereldkampioen reining, Bernard Fonck. 

 

 

24. Rommelmarkt ten voordele van Alegria op 23 juni 2019 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan (X)* voor het organiseren van 

een 'rommelmarkt ten voordele van Alegria' op 23 juni 2019 in Laagland – Hemeldonk, Herentals. 

Het verkeersreglement wordt opgemaakt. 

Het materiaal kan slechts 6 maanden voor aanvang van het evenement aangevraagd worden. 

 

 

25. Kerstmarkt Noorderwijk 2018 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming en de gevraagde medewerking 

aan de Gemeenschapsraad van Noorderwijk bij de organisatie van de kerstmarkt op vrijdag 14 

december 2018 in Noorderwijk. 

 

 

26. Plaatsing kerststal Noorderwijk 2018 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen verleent haar medewerking en ondersteuning aan de 

Gemeenschapsraad van Noorderwijk bij het plaatsen van de kerststal in Noorderwijk. 

 

 

27. Vervoer uitleenmateriaal tijdens het weekend 15 - 16 juni 2019 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om het materiaal voor de schoolfeesten van 

basisschool Sint-Jozef en 't Klavertje op zaterdagavond te laten vervoeren door de stedelijke 

werkplaats van basisschool Sint-Jozef, waar het moet klaarstaan voor 20 uur, naar basisschool 't 

Klavertje. 

Indien basisschool Sint-Jozef de materialen niet wenst op te ruimen op zaterdagavond zal het 

materiaal verdeeld worden zodat beide scholen elk 50% van de materialen ter beschikking gesteld 

krijgen. 

 

 

28. Kunstencampus, stand van zaken, september 2018 
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Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de meest recente ontwerpen, 

documenten, planning en verslagen van de overlegmomenten van 30 juli 2018, 14 augustus 2018 en 

31 augustus 2018 met betrekking tot de kunstencampus. 

Het college van burgemeester en schepenen vraagt aan de voorzitter van de gemeenteraad om de 

goedkeuring van het aanbestedingsdossier van de kunstencampus te agenderen op een nog in te 

plannen gemeenteraad op 18 december 2018. De gemeenteraad van 11 december 2018 komt 

hierdoor te vervallen. 

Het college van burgemeester en schepenen vraagt om in het komende overleg met FVWW in het 

verslag te laten notuleren dat de stad vraagt aan FVWW om niet met een erratadossier te werken. 

 

 

29. Mantelzorgpremie 2018: toekenningen deel 2 

Besluit 

Het college van burgermeester en schepenen beslist de mantelzorgpremie van 200 euro toe te kennen 

aan de volgende mantelzorgers: 

(X)* 

 

 

30. Ambtelijke inschrijving: (X)* 

Besluit 

(X)* 

 

 

31. Ambtelijke schrapping: (X)* 

Besluit 

(X)* 

 

 

32. Ambtelijke schrapping: (X)* 

Besluit 

(X)* 

 

 

33. Ambtelijke schrapping: (X)* 

Besluit 

(X)* 

 

 

34. Verkiezingen 14 oktober 2018: schrapping van kiezers van de kiezerslijst 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om volgende burgers te schrappen van de 

kiezerslijst: (X)*. 

 

 

35. Aanvraag nieuwe buurtvrijwilligers - (X)* 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om een buurtvrijwilligerscontract af te sluiten met 

(X)* voor de ophaling van zwerfvuil. De dienst participatie en preventie zal de contracten in orde 

maken en biedt hen de nodige ondersteuning, materiaal en vuilzakken aan. 

Verder wordt een buurtvrijwilligerscontract opgemaakt voor (X)*. Zij houden het gebied rond de vijver 

in Diependaal proper. De dienst participatie en preventie bezorgt hen vuilzakken en het nodige 

materiaal. Buurtwerking de Link zorgt voor de ondersteuning. 

 

 

36. Selectieprocedure expert omgeving - kennisgeving eindproces-verbaal 
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Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het eindproces-verbaal van de 

selectieprocedure voor de functie van expert omgeving specialiteit handhaving. 

 

 

37. Aanstelling expert omgeving specialiteit handhaving met een arbeidsovereenkomst van 

onbepaalde duur - Liselotte Sips 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen stelt Liselotte Sips, (X)*, aan als expert omgeving 

specialiteit handhaving met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. De datum van 

indiensttreding zal aan een later college van burgemeester en schepenen meegedeeld worden. 

 

 

38. Selectieprocedure deskundige boekhouding (niveau B4) - samenstelling van de 

selectiecommissie 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen duidt (X)*, financieel directeur, (X)*, diensthoofd 

personeel & organisatie, en (X)*, boekhouder OCMW Westerlo, aan als leden van de 

selectiecommissie voor de functie van deskundige boekhouding en (X)*, medewerker dienst personeel 

& organisatie, aan als secretaris van de selectiecommissie voor de functie van deskundige 

boekhouding. 

 

 

39. Selectieprocedure deskundige boekhouding: aanvaarding kandidaten 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen stelt vast dat volgende medewerker voldoet aan de 

bevorderingsvoorwaarden en nodigt haar uit om deel te nemen aan de bevorderingsprocedure: 

• (X)*. 

 

 

40. Teamleider technieken gebouwen stad en OCMW (niveau C4) - openverklaring, 

vaststelling van de voorwaarden, de functiebeschrijving & de selectieprocedure 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om een gezamenlijke aanwervingsprocedure stad 

en OCMW in te richten voor de functie van teamleider technieken gebouwen stad en OCMW in het 

niveau C4 en om een gezamenlijke wervingsreserve aan te leggen voor een periode van twee jaar. De 

resultaten van deze procedure en de wervingsreserve zijn geldig voor zowel stad als OCMW. 

Kandidaten kunnen deelnemen bij aanwerving en bevordering. Geïnteresseerde kandidaten kunnen 

zich tot en met 31 oktober 2018 schriftelijk kandidaat stellen bij het college van burgemeester en 

schepenen. De vacature wordt bekendgemaakt volgens de regels die zijn vastgesteld in de 

rechtspositieregeling. De bekendmaking van de vacature vermeldt dat de ingediende kandidaturen 

geldig zijn voor zowel stad als OCMW. 

Het college van burgemeester en schepenen stelt de functiebeschrijving en de voorwaarden voor de 

functie van teamleider technieken gebouwen stad en OCMW vast. 

Het college van burgemeester en schepenen stelt de selectieprocedure voor de functie van teamleider 

technieken gebouwen stad en OCMW vast en beslist dat de schriftelijke test plaats vindt op 26 

november 2018. De drie best gerangschikte kandidaten die geslaagd zijn voor de schriftelijke test 

worden uitgenodigd voor psychotechnische testen die georganiseerd worden op 11 en 13 december 

2018. Het interview vindt plaats op 17 december 2018. 

 

 

41. Schoonmaker (niveau D) - aanleg van een gezamenlijke wervingsreserve stad/OCMW en 

samenstelling van de selectiecommissie 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om een gezamenlijke wervingsreserve aan te 

leggen voor stad en OCMW Herentals voor de functie van schoonmaker in het niveau D voor een 
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periode van twee jaar. De resultaten van deze procedure en de wervingsreseve zijn geldig voor zowel 

stad als OCMW. Kandidaten kunnen deelnemen bij aanwerving en bij bevordering. Geïnteresseerde 

kandidaten kunnen zich tot en met 31 oktober 2018 schriftelijk kandidaat stellen bij het college van 

burgemeester en schepenen. De vacature wordt bekendgemaakt volgens de regels die zijn vastgesteld 

in de rechtspositieregeling. De bekendmaking van de vacature vermeldt dat de ingediende 

kandidaturen geldig zijn voor zowel stad als OCMW. 

Het college van burgemeester en schepenen stelt de selectieprocedure voor de functie van 

schoonmaker vast en beslist dat de praktische test en het interview plaats vinden op 27 en 28 

november 2018. 

Het college van burgemeester en schepenen duidt (X)*, teamleider facility, (X)* en  

(X)*, ploegbazen schoonmaak, en (X)*, schoonmaakverantwoordelijke Arendonk, aan als leden van de 

selectiecommissie voor de functie van schoonmaker en (X)*, medewerker dienst personeel & 

organisatie, aan als secretaris van de selectiecommissie voor de functie van schoonmaker. 

 

 

42. Toekenning van een bijkomende arbeidsplaats in het kader van de Sociale Maribel - 

kennisname en principebeslissing  

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de beslissing van de Rijkdienst voor 

Sociale Zekerheid dat een bijkomende voltijdse arbeidsplaats voor stad Herentals werd toegekend in 

het kader van de Sociale Maribel vanaf 1 september 2018. 

Daarnaast gaat het college van burgemeester en schepenen principieel akkoord om (X)*, die 

momenteel voltijds aangesteld is als administratief medewerker in vervanging van (X)*, aan te stellen 

in deze bijkomende voltijdse arbeidsplaats. Om te spreken van een bijkomende tewerkstelling en niet 

van substitutie is het van belang dat (X)* binnen de dienst dienstverlening & communicatie vervangen 

wordt. Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord om (X)*, die werkt als 

tijdelijke halftijdse administratief medewerker in het kader van de verkiezingen tot en met 19 oktober 

2018, voltijds aan te stellen in de vervangingsovereenkomst van (X)*. 

Het college van burgemeester en schepenen agendeert deze aanstellingen op het college van 

burgemeester en schepenen van 15 oktober 2018. 

 

 

43. Kennisgeving datum indiensttreding teamleider omgeving - Sindy De Roeck 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de begindatum van de aanstelling van 

Sindy De Roeck. Sindy komt in dienst op 8 oktober 2018. 

 

 

44. Voorstel ontslag van een werknemer 

Besluit 

(X)* 

 

 

45. Administratief assistent dienstverlening & communicatie (niveau D): openverklaring en 

samenstelling van de selectiecommissie 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om een voltijdse contractuele functie van 

administratief assistent dienstverlening & communicatie in het niveau D open te verklaren en beslist 

om deze te bezetten bij aanwerving, bevordering en externe mobiliteit bij bevordering. Verder beslist 

het college van burgemeester en schepenen om een wervingsreserve aan te leggen voor een periode 

van twee jaar. Geïnteresseerde kandidaten kunnen zich tot en met 28 oktober 2018 schriftelijk 

kandidaat stellen bij het college van burgemeester en schepenen. De vacature wordt bekendgemaakt 

volgens de regels die zijn vastgesteld in de rechtspositieregeling. 

Het college van burgemeester en schepenen stelt de selectieprocedure voor de functie van 

administratief assistent dienstverlening & communicatie vast. 
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Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de schriftelijke test plaats vindt op 19 

november 2018. Het interview vindt plaats op 3 en 4 december 2018. 

Het college van burgemeester en schepenen duidt (X)*, diensthoofd dienstverlening & communicatie, 

(X)*, diensthoofd personeel & organisatie, en (X)*, bestuurssecretaris projectbeheer & communicatie 

Westerlo, aan als leden van de selectiecommissie voor de functie van administratief assistent 

dienstverlening & communicatie en (X)*, coördinator personeel & organisatie, aan als secretaris van 

de selectiecommissie voor de functie van administratief assistent dienstverlening & communicatie. 

 

 

46. Ontlening van de tentoonstelling 'Begijnhoven. Eeuwenoud. Eigentijds' van Erfgoed 

Noorderkempen 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen beslist principieel om de tentoonstelling ‘Begijnhoven. 

Eeuwenoud. Eigentijds’ van Erfgoed Noorderkempen voor de periode oktober 2019 te ontlenen. De 

beslissing gebeurt onder voorbehoud van goedkeuring van het budget 2019 in de gemeenteraad. De 

tentoonstelling wordt opgesteld in de Lakenhal. 

 

47. Leveren van audiovisuele materialen voor de openbare bibliotheek - dossier 2018-087: 

goedkeuring van de lastvoorwaarden, gunningswijze en de lijst van aan te schrijven 

kandidaten 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het bestek met nr. 2018-087 en de raming voor de 

opdracht 'Leveren van audiovisuele materialen voor de openbare bibliotheek', opgesteld door de 

dienst financiën - overheidsopdrachten 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 84.297,52 euro exclusief btw 

of 102.000,00 euro inclusief 21 % btw voor de volledige looptijd van 4 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: 

• MedioEurope, Leuvensesteenweg 286, 3190 Boortmeerbeek 

• Standaard Boekhandel nv, Industriepark-Noord 28a, 9100 Sint-Niklaas 

• Muziek-Al, Stationsstraat 68, 9880 Aalter. 

 

 

48. 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 directeur de opdracht de stad te 

vertegenwoordigen in deze zaken. 

 

 

49. Kerkfabriek Sint-Jan de Doper: verslag kerkraad 12 juni 2018 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vergadering van de 

kerkraad van de kerkfabriek Sint-Jan de Doper van 12 juni 2018. 

 

 

50. Kerkfabriek Sint-Bavo: jaarrekening 2017 - goedkeuringsbesluit gouverneur 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het goedkeuringsbesluit van de 

gouverneur waarin de jaarrekening per 31 december 2017 van de kerkfabriek Sint-Bavo over het 

boekjaar 2017 als volgt goedgekeurd en vastgesteld werd: 
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• overschot/tekort exploitatie: 42.723,01 euro 

• overschot/tekort investeringen: 0,00 euro 

• totale patrimonium (roerende beleggingen): 219,88 euro. 

 

51. Ontvangsten 2018: week 39 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de opbrengsten goed. 

 

 

52. Uitgaven 2018: week 40 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de kosten goed. 

 

 

53. Bestelbonnen 2018: week 40 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestellijst met datum 8 oktober 2018 goed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(X)*: persoonlijke gegevens verwijderd 


