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gemeenteraad
Dagorde met samenvattingen Zitting van 5 november 2019

OPENBARE ZITTING

1 2019_GR_00320 Notulen gemeenteraad 1 oktober  2019: goedkeuring

De gemeenteraad keurt de notulen van de gemeenteraadszitting van 3 september 2019 goed. 

Sector stadsontwikkeling
Dienst omgeving

2 2019_GR_00330 Omgevingsvergunningsaanvraag OMV_2019054167 voor het bouwen 
van een meergezinswoning met kantoor en ondergrondse 
parkeerruimte: zaak van de wegen

De omgevingsvergunningsaanvraag hoek Nieuwstraat - Blijdenberg omvat:

 het slopen van de bestaande bebouwing
 de oprichting van 27 nieuwbouwappartementen en een kantoortje
 de historische voorgevel van 'café Rue Neuve' wordt gerestaureerd en de typologie van dat gebouw 

wordt door middel van nieuwbouw gerespecteerd
 mobiliteit: 24 ondergrondse parkerplaatsen, 1 autolift via Blijdenberg, 1 autodeelwagen, 6 deelfietsen, 

fietsparkeerplaatsen gelijkvloers en ongelijkvloers
 ruime individuele terrassen, gemeenschappelijke afvalberging, gemeenschappelijk dakterras, 

gemeenschappelijke tuinzone, ...

De aanvraag wordt aan de gemeenteraad voorgelegd o.a. omwille van volgende zaken:

 wijziging rooilijn: het perceel vertoont enkele 'knikken' en in functie van meer rechtlijnige 
gevelvlakken opteert de aanvrager om de gevel recht te houden en deze terug te laten springen. 
Hierdoor wordt de voorgevel niet over heel de lijn op de rooilijn voorzien. Dit resulteert in een 
beperkte rooilijnwijziging in Nieuwstraat en Blijdenberg.

 de gewijzigde rooilijn gaat gepaard met een kostenloze grondafstand
 autodelen: het project voorziet in 24 parkeerplaatsen terwijl er in principe 27 parkeerplaatsen moeten 

voorzien worden. De voorgestelde private autodeelwagen compenseert dit tekort. De administratie 
stelt voor de autodeelwagen op het openbaar domein te organiseren (voor ruimer publiek) en de 
autodeelwagen als financiële last op te leggen. Per wagen die tekort wordt voorzien, wordt een last 
van 10.000 euro opgelegd, ofwel 30.000 euro. Dit valt te verantwoorden vanuit de 'lagere investering' 
die de ontwikkelaar heeft (3 ondergrondse parkeerplaatsen minder) en de last die de stad overneemt 
voor de organisatie van dit deelsysteem.

 het project is van die omvang (grootte + aantal interventies in het openbaar domein voor 
huisaansluitingen) dat het gehele voetpad ter hoogte van het project moet worden heraangelegd op 
kosten van de ontwikkelaar.

De gemeenteraad keurt de zaak van de wegen voor het project hoek Nieuwstraat-Blijdenberg goed, inclusief de 
voorgestelde beperkte wijzigingen van de rooilijn langs Nieuwstraat en Blijdenberg (conform plan 
'grondafstand openbaar domein - wijziging rooilijn' van 10 juli 2019) en legt hierbij lasten op.
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3 2019_GR_00341 Subsidies 2020-2025: Subsidiereglement voor herbruikbare luiers: 
goedkeuring

Herentals heeft een subsidiereglement voor herbruikbare luiers. Dit reglement geldt tot 31 december 2019 en 
moet opnieuw gestemd worden. De stad geeft een subsidie voor de aankoop van herbruikbare luiers. Het 
huidige reglement is voldoende duidelijk en er zijn geen inhoudelijke wijzigingen.

De gemeenteraad keurt het subsidiereglement voor herbruikbare luiers goed.

4 2019_GR_00342 Subsidies 2020-2025: Subsidiereglement voor groendaken: 
goedkeuring

Herentals heeft een subsidiereglement voor groendaken. Dit reglement geldt tot 31 december 2019 en moet 
opnieuw gestemd worden. De stad geeft een subsidie aan particulieren voor de aanleg van groendaken op een 
gebouw waarvan de benutte oppervlakte hoofdzakelijk dient voor privégebruik. De stad wil zo particulieren 
stimuleren om op gebouwen groendaken aan te leggen. Het huidige reglement is voldoende duidelijk en er zijn 
geen inhoudelijke wijzigingen.

De gemeenteraad keurt het subsidiereglement voor groendaken goed.

5 2019_GR_00380 Toelagen 2020-2025: Toelagereglement Diftar: goedkeuring

Herentals heeft een toelagereglement Diftar. Dit reglement geldt tot 31 december 2019 en moet opnieuw 
gestemd worden. Met Diftar wil de stad de kosten voor het ophalen en verwerken van gft- en restafval zo 
correct mogelijk verdelen. Onder bepaalde omstandigheden (kleine kinderen, incontinentie, medische 
redenen) geeft de stad de burger een steuntje in de rug door een bijdrage op de Diftar-rekening te storten.

De gemeenteraad keurt het toelagereglement Diftar goed.

6 2019_GR_00373 Retributies 2020-2025: Retributiereglement voor het aannemen van 
afvalstoffen - goedkeuring

Herentals heeft een retributiereglement voor het aannemen van afvalstoffen. Dit reglement geldt tot 31 
december 2019 en moet opnieuw gestemd worden. In afwachting van een nieuw voorstel van reglement van 
IOK wordt het oude reglement hernomen.

De gemeenteraad keurt het retributiereglement goed.

7 2019_GR_00323 Belastingen 2020-2025: Belastingreglement voor publiciteitspanelen: 
goedkeuring

Herentals heeft een belastingreglement voor publiciteitspanelen. Dit reglement geldt tot 31 december 2019 en 
moet opnieuw gestemd worden.

De plaatsing van aanplakborden en elektronische borden voor publiciteitsdoeleinden schaadt het uitzicht van 
de stad. Door het heffen van een belasting wenst het stadsbestuur dergelijke borden te verminderen en zelfs te 
laten verdwijnen. Het huidige reglement is voldoende duidelijk. Het tarief wijzigt van 15 euro per vierkante 
meter naar 30 euro per vierkante meter.

De gemeenteraad keurt het belastingreglement voor publiciteitspanelen goed.
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8 2019_GR_00344 Belastingen 2020-2025: Belastingreglement  beleidsdomein omgeving: 
goedkeuring

Herentals heeft een belastingreglement op omgevingsvergunningen. Dit reglement geldt tot 31 december 2019 
en moet opnieuw gestemd worden.

De stad levert administratieve prestaties. Het is billijk om deze door te rekenen aan degene op wiens initiatief 
en in wiens voordeel de meldings- en vergunningsprocedures worden doorlopen.

Het tarief voor het digitaliseren van een analoog dossier wordt verhoogd van 25 euro naar 100 euro.

Volgende procedures worden bijkomend opgenomen in het belastingreglement:

 Aanvraag tot opname gebouw als “vergund geacht” in het vergunningenregister (vermoeden van 
vergunning, cfr. artikel 4.2.14 VCRO): 30 euro

 Aanvraag stedenbouwkundig attest: 30 euro
 Volgende administratieve prestatie wordt uit het retributiereglement administratieve prestaties 

gehaald en opgenomen binnen voorliggend belastingreglement: 
o Een stedenbouwkundig uittreksel, inclusief vastgoedinformatie per kadastraal perceel (cfr. 

Vlaamse codex ruimtelijke ordening, hoofdstuk informatieplicht): 80 euro

Procedurestappen die worden overgedaan als gevolg van een administratieve lus ten gevolge van 
een onregelmatigheid veroorzaakt door de gemeente, zijn vrijgesteld van belasting.

De gemeenteraad keurt het belastingreglement voor het beleidsdomein omgeving goed.

9 2019_GR_00345 Belastingen 2020-2025: Belastingreglement voor het inzamelen en 
verwerken van huishoudelijke afvalstoffen via het Diftar-systeem: 
goedkeuring

Herentals heeft een belastingreglement voor het verwerken van afvalstoffen via het Diftar-systeem. Het 
reglement loopt tot 31 december 2019 en moet opnieuw gestemd worden. In afwachting van een nieuw 
voorstel van reglement van IOK wordt het oude reglement hernomen.

De gemeenteraad keurt het belastingreglement voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijke 
afvalstoffen via het Diftar-systeem goed.

10 2019_GR_00324 Belastingen 2020-2025: Opcentiemen op de door het Vlaamse Gewest 
geheven heffing ter bestrijding van leegstand en verwaarlozing 
bedrijfsruimten:  goedkeuring

Om leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten te ontmoedigen, heft de Vlaamse overheid een belasting 
op deze gebouwen. De opcentiemen moeten betaald worden door de houder van het zakelijk recht. De inning 
gebeurt automatisch door het Vlaamse Gewest op basis van het belastingreglement van de stad.

Herentals heeft een belastingreglement opcentiemen ter bestrijding van leegstand en verwaarlozing 
bedrijfsruimten. Het reglement loopt tot 31 december 2019 en moet opnieuw gestemd worden. Het huidige 
reglement is voldoende duidelijk en er zijn geen inhoudelijke wijzigingen.

De gemeenteraad keurt het belastingreglement Opcentiemen op de door het Vlaamse Gewest geheven heffing 
ter bestrijding van leegstand en verwaarlozing bedrijfsruimten goed.
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11 2019_GR_00325 Belastingen 2020-2025: Opcentiemen op de door het Vlaams gewest 
geheven heffing ongeschikte en onbewoonbare woningen: 
goedkeuring

Voor ongeschikte en onbewoonbare woningen heft de Vlaamse overheid een belasting. De inning gebeurt 
automatisch door de Vlaamse Gemeenschap op basis van het belastingreglement van de stad. De opcentiemen 
moeten betaald worden door de houder van het zakelijk recht. Herentals heeft momenteel een 
belastingreglement opcentiemen voor ongeschikte en onbewoonbare woningen. Het reglement loopt tot 31 
december 2019 en moet opnieuw gestemd worden. Het huidige reglement is voldoende duidelijk en er zijn 
geen inhoudelijke wijzigingen.

De gemeenteraad keurt het belastingreglement Opcentiemen op de door het Vlaams gewest geheven heffing 
ongeschikte en onbewoonbare woningen goed.

Dienst patrimonium
12 2019_GR_00318 Trap over Kleine Nete - verbinding wandelpad Kleine Nete - KSKS 

Herentals naar Le Paige: goedkeuring verlenging 
bezettingsovereenkomst met Infrabel

De gemeenteraad keurt de verlenging van de grondbezetting langs spoorlijn 15, tussen km 35.032 en km 
35.036 goed voor behoud van de verbindingstrap over de Kleine Nete op het wandelpad Kleine Nete - KSKS 
Herentals naar Le Paige.

13 2019_GR_00352 Stedenbouwkundige vergunning SV2008-075: aanvaarding kosteloze 
grondafstand - aanpassing besluit gemeenteraad 3 september 2019

Op 2 feburari 2009 verleende het college van burgemeester en schepenen een stedenbouwkundige 
vergunning voor het bouwen van een woning en appartementengeheel met ondergrondse parking tussen de 
Markgravenstraat en de Bolwerkstraat (nu Marie Van Heterenplein).

De gemeenteraad legde als last op dat de private grond binnen de goedgekeurde rooilijn gratis moet worden 
overgedragen aan de stad. Op 3 september 2019 keurde de gemeenteraad de overdrachtsakte met bijhorend 
plan goed. Bij een laatste nazicht bleek het opmetingsplan nog een fout te bevatten, waardoor het 
gemeenteraadsbesluit moet worden aangepast. De landmeter maakte een nieuw plan op en notariskantoor 
Schaeken & Vanhencxthoven leverde een nieuwe ontwerpakte aan. 

De gemeenteraad aanvaardt de grondverwerving voor algemeen nut.

Technische dienst
14 2019_GR_00355 Subsidies 2020-2025: Subsidiereglement voor zwaluwkolonies en 

milieu- en natuurprojecten: goedkeuring

Herentals heeft een subsidiereglement voor zwaluwkolonies. Dit reglement geldt tot 31 december 2019 en 
moet opnieuw gestemd worden. De administratie adviseerde om deze subsidie uit te breiden naar een 
innovatieve projectsubsidie voor dierenwelzijn, natuur en milieu waarbij verschillende projecten kunnen 
goedgekeurd worden in de loop van de legislatuur zoals bijvoorbeeld een egelstraatje. 

De gemeenteraad keurt het subsidiereglement voor zwaluwkolonies en milieu- en natuurprojecten goed.

15 2019_GR_00328 Subsidies 2020-2025: Subsidiereglement voor het optimaliseren van 
waterhuishouding op het privédomein: goedkeuring
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Herentals heeft een subsidiereglement voor een volledige afkoppeling van het afval- en hemelwater en een 
subsidiereglement voor het plaatsen van een installatie voor het hergebruik van hemelwater en/of voor een 
infiltratievoorziening. Deze reglementen lopen af op 31 december 2019. Het feit dat er twee reglementen 
voorhanden zijn die vaak samen ingeroepen worden, leidde tot verwarring en veroorzaakte in het verleden 
discussies over het feit of deze al dan niet gecumuleerd waren. Beide reglementen werden samengevoegd tot 
één reglement. Ze kunnen nog steeds alle twee aangevraagd worden en zijn cumuleerbaar.

De gemeenteraad keurt het reglement voor het optimaliseren van waterhuishouding op het privédomein goed.

16 2019_GR_00374 Subsidies 2020-2025: Subsidiereglement voor de aankoop van 
natuurgebieden door natuurverenigingen: goedkeuring

Herentals heeft een subsidiereglement voor de aankoop van natuurgebieden door natuurverenigingen. Dit 
reglement loopt af op 31 december 2019 en moet opnieuw gestemd worden. Inhoudelijk werden er geen 
wijzigingen doorgevoerd.

17 2019_GR_00381 Subsidies 2020-2025: Subsidie voor aanpassingswerken ter 
bevordering van de toegankelijkheid voor commerciële winkel- en 
horeca-oppervlakte: goedkeuring

De plaatselijke horeca zorgt met andere sectoren (verenigingsleven, cultuur, sport ....) voor een bruisende stad. 
Ouders met een kinderwagen, mensen met een boodschappentrolley, ouderen, personen met een tijdelijke 
beperking of een handicap, willen hier ook aan deelnemen. Door het geven van een toegankelijkheidspremie 
wil de stad hierbij de handelaars helpen om hun zaak voor iedereen zo toegankelijk mogelijk te maken. 
Herentals heeft een subsidiereglement premie toegankelijkheid horeca.  Dit reglement geldt tot 31 december 
2019 en moet opnieuw gestemd worden. 

De gemeenteraad keurt het subsidiereglement voor aanpassingswerken ter bevordering van de 
toegankelijkheid voor commerciële winkel- en horeca-oppervlakte goed.

18 2019_GR_00326 Retributies 2020-2025: Retributiereglement voor de plaatsing van een 
baangrachtoverwelving: goedkeuring

Herentals heeft een reglement rond baangrachtoverwelvingen. In dat reglement had de eigenaar van het 
perceel de mogelijkheid om zelf de constructie te realiseren. Om aan de technische vereisten van een 
baangrachtoverwelving te voldoen, moet de overwelving voortaan door de stadsdiensten uitgevoerd worden. 
Het is dan ook billijk om de kosten te verhalen op de eigenaar van het perceel waartoe de 
baangrachtoverwelving toegang verleent.

De gemeenteraad keurt het retributiereglement voor de plaatsing van een baangrachtoverwelving goed.

19 2019_GR_00383 Retributies 2020-2025: Retributiereglement voor uitvoering van 
werken voor derden: goedkeuring

Herentals heeft een retributiereglement werken voor derden. Dit reglement geldt tot 31 december 2019 en 
moet opnieuw gestemd worden. Het is verboden voor de burger om werken uit te voeren aan het openbaar 
domein. De stad voert werken uit in het privaat belang van de burger en herstelt ook schade aan het openbaar 
domein die is toegebracht door derden. 

De gemeenteraad keurt het retributiereglement voor uitvoering van werken voor derden goed.
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20 2019_GR_00357 Retributies 2020-2025: Retributiereglement voor het uitvoeren van 
werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein: 
goedkeuring

Herentals heeft momenteel een retributiereglement voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op 
gemeentelijk openbaar domein. Het reglement loopt tot 31 december 2019 en moet opnieuw gestemd 
worden. Door de complexiteit werd het huidig reglement in zeer beperkte mate toegepast. Een grondige 
herwerking (tarieven, bepalingen en formuleringen) moet leiden tot een meer toepasbaar reglement. De 
nutsmaatschappijen berekenen zelf op basis van de door hun uitgevoerde werken het bedrag dat zij moeten 
betalen. Deze berekening moet uiterlijk op 1 december overgemaakt worden aan het stadsbestuur. Er wordt 
een schadevergoeding opgenomen in het reglement wanneer na het uitvoeren van de werken het openbaar 
domein niet meer conform is aan de toestand voor de werken.

De gemeenteraad keurt het retributiereglement voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op 
gemeentelijk openbaar domein goed.

21 2019_GR_00358 Retributies 2020-2025: Retributiereglement voor parkeren en 
bewonerskaarten: goedkeuring

Herentals heeft een retributiereglement voor parkeren en bewonerskaarten. Dit reglement geldt tot 31 
december 2019 en moet opnieuw gestemd worden. Het vroegere retributiereglement op parkeren en het 
reglement voor de bewonerskaarten werd in één reglement samengevoegd. Het tarief van een bewonerskaart 
voor een tweede voertuig werd verhoogd op basis van benchmark en ontrading. In het kader van Zorgstad 
Herentals werd een systeem uitgewerkt voor parkeerkaarten uit te reiken aan medische en paramedische 
beroepen tijdens de uitvoering van hun ambt.

De gemeenteraad keurt het retributiereglement voor parkeren en bewonerskaarten goed.

22 2019_GR_00331 Belastingen 2020-2025: Belastingreglement voor de uitbating van 
nachtwinkels: goedkeuring

Nachtwinkels zijn op het vlak van handhaving van de openbare orde en de openbare netheid, door hun aard en 
het tijdstip van hun activiteiten, meer dan andere types van handelszaken een extra belasting voor veiligheids- 
en andere gemeentelijke openbare diensten. Herentals heeft momenteel een belastingreglement voor 
nachtwinkels. Het reglement loopt tot 31 december 2019 en moet opnieuw gestemd worden. Omdat het om 
een ontradingsbelasting gaat, wordt de jaarlijkse belasting verhoogd.

De gemeenteraad keurt het belastingreglement voor de uitbating van nachtwinkels goed.

23 2019_GR_00359 Belastingen 2020-2025: Belastingreglement voor inname openbaar 
domein: goedkeuring

Herentals heeft een belastingreglement voor inname openbaar domein. Dit reglement geldt tot 31 december 
2019 en moet opnieuw gestemd worden.

Het bestaande reglement werd herwerkt en aan de dagelijkse praktijk getoetst. De termijnen waarbinnen 
dergelijke aanvragen worden behandeld, werd aanzienlijk verkort omdat dit in de praktijk haalbaar is gebleken. 
Wel werd er een boete opgelegd wanneer aanvragen laattijdig worden ingediend. Daarnaast is er een bepaling 
opgenomen die stelt wanneer het gebruikelijke voetgangers- en fietsverkeer verhinderd wordt, alle tarieven 
verdubbeld worden zodanig dat aanvragers aangespoord worden om de nodige maatregelen te treffen om het 
voetgangers- en fietsverkeer veilig te laten verlopen zoals gebruikelijk.

De gemeenteraad keurt het belastingreglement voor inname openbaar goed.
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24 2019_GR_00382 Belastingen 2020-2025: Belastingreglement voor het ontgraven of 
verplaatsen van stoffelijke resten: goedkeuring

Herentals heeft een belastingreglement voor het ontgraven of verplaatsen van stoffelijke resten. Dit reglement 
geldt tot 31 december 2019 en moet opnieuw gestemd worden. 

Het ontgraven of verplaatsen van stoffelijke resten brengt kosten met zich mee door de inzit van personeel en 
materieel. Het is billijk hiervoor een specifieke belasting te heffen. Deze belasting verlicht de financiële 
behoefte van de stad.

De gemeenteraad keurt het belastingreglemnet voor het ontgraven of verplaatsen van stoffelijke resten goed.

25 2019_GR_00327 Reglementen 2020-2025: Waarborg naar aanleiding van het afleveren 
van een omgevingsvergunning voor beschadigingen aan het openbaar 
domein: goedkeuring

In het verleden stelde de technische dienst vaak aanzienlijke schade vast aan het openbaar domein ten gevolge 
van het oprichten van gebouwen. Naar aanleiding van deze talrijk schadegevallen en het feit dat deze schade 
vrijwel altijd door de stad hersteld werd, wordt een waarborgreglement opgemaakt waarbij aan bouwheren 
een waarborgsom wordt opgelegd wanneer zij de uitvoering van de werken starten. Met deze waarborg kan 
mogelijke schade aan het openbaar domein, veroorzaakt door particuliere bouwheren, (deels) hersteld worden 
op kosten van de bouwheer.

De gemeenteraad keurt het waarborgreglement goed.

26 2019_GR_00329 Reglementen 2020-2025: Reglement voor het leveren, plaatsen en 
beheren van individuele behandelingsinstallaties voor afvalwater (IBA): 
goedkeuring

Dit reglement werd opgemaakt om een duidelijk kader te creëren rond het leveren, plaatsen en beheren van 
individuele behandelinsinstallaties voor afvalwater (IBA’s). Er werd gekeken naar vergelijkbare reglementen 
van andere gemeenten. Op basis hiervan werd een voorstel opgemaakt dat aangepast is aan de huidige manier 
van werken die als positief wordt beoordeeld door zowel burgers, administratie als de Vlaamse 
Milieumaatschappij.

De gemeenteraad keurt het reglement voor het leveren, plaatsen en beheren van individuele 
behandelingsinstallaties voor afvalwater (IBA) goed.

27 2019_GR_00356 Reglementen 2020-2025: Reglement voor het plaatsen van 
gevelconstructies en het aanleggen van geveltuintjes : goedkeuring

Herentals heeft op dit moment geen duidelijk kader voor het plaatsen van gevelconstructies en het aanleggen 
van geveltuintjes. Dit nieuwe reglement kadert de regels rond deze aanvragen. Dergelijke constructies kunnen 
weliswaar enkel wanneer zij het openbaar domein niet schaden en een vrije doorgang van minimaal 1,5 meter 
gehandhaafd blijft.

De gemeenteraad keurt het reglement voor het plaatsen van gevelconstructies en het aanleggen van 
geveltuintjes goed.

Sector vrije tijd
28 2019_GR_00375 Subsidies 2020-2025: Subsidiereglement voor vormingen: goedkeuring



8/15

Herentals heeft een subsidiereglement voor kadervorming en een reglement vormingssubsidie. Deze 
reglementen zijn geldig tot en met 31 december 2019. Na evaluatie worden deze twee reglementen 
samengevoegd. Het nieuwe reglement is van toepassing voor elke erkende Herentalse vereniging waarin het 
bestuur de kwaliteit van de verenigingen wil verhogen door het ondersteunen van vormingen. Individuele 
inwoners van Herentals die een vorming volgen in het kader van een animatorattest kunnen ook beroep doen 
op dit subsidiereglement.

De gemeenteraad keurt het subsidiereglement voor vormingen goed.

29 2019_GR_00350 Subsidies 2020-2025: Subsidiereglement voor de huur van een zaal bij 
Sport Vlaanderen en kOsh Campus Ieperstraat voor sportieve 
activiteiten: goedkeuring

Herentals heeft een subsidiereglement voor erkende Herentalse sportverenigingen die een zaal huren bij Sport 
Vlaanderen omdat zij niet of onvoldoende terecht kunnen in de stedelijke sportinfrastructuur. Het nieuwe 
reglement wordt open getrokken naar alle erkende Herentalse verenigingen. De huur van de zaal kOsh Campus 
Ieperstraat is relatief nieuw en wordt veel gebruikt door erkende Herentalse sportverenigingen. Voor de 
directie van kOsh was het niet mogelijk om een overeenkomst op te stellen voor het gebruik conform die 
van Campus De Vesten en de sporthal Noorderwijk. De administratie acht het wenselijk deze infrastructuur toe 
te voegen aan het reglement. Omdat verenigingen meestal werken met werkingsjaren wordt dit in het nieuwe 
reglement opgenomen in de plaats van kalenderjaren.

De gemeenteraad keurt het subsidiereglement voor de huur van een zaal bij Sport Vlaanderen en kOsh Campus 
Ieperstraat voor sportieve activiteiten goed.

30 2019_GR_00351 Subsidies 2020-2025: Subsidiereglement voor schoolsport: 
goedkeuring

Op dit moment ontvangen scholen subsidies via het subsidiereglement voor basissubsidies. In de nieuwe 
reglementen voldoen scholen niet aan de voorwaarden omdat deze enkel gericht zijn op erkende Herentalse 
vrijetijdsverenigingen. Er wordt nu vastgesteld dat Herentalse scholen heel beperkt ingaan op Vlaamse 
projectmatige subsidieoproepen. Door lokale financiële impulsen wordt er gehoopt een extra lokaal 
naschoolssportaanbod te genereren bovenop het Vlaamse gestuurde schoolsportaanbod. Het grote verschil 
met het vorige reglement is dat via dit reglement scholen gevraagd worden effectief iets extra te organiseren 
bovenop het huidige aanbod dat nu Vlaams gestuurd wordt.

De gemeenteraad keurt het subsidiereglement voor schoolsport goed.

31 2019_GR_00354 Subsidies 2020-2025: Subsidiereglement voor betere en veilige 
infrastructuur voor verenigingen: goedkeuring

Herentals heeft vier reglementen voor de verbeteringen van de infrastructuur van verenigingen. Deze 
reglementen zijn telkens opgemaakt en gericht naar één bepaalde groep verenigingen zoals jeugd of sport. Er 
wordt één reglement geschreven dat van toepassing is op elke erkende Herentalse vereniging met eigen 
infrastructuur. In dit nieuwe reglement zijn de voorwaarden uit voorgaande reglementen samengesteld en 
vernieuwd. De financiering voor brandveiligheid werd vereenvoudigd door de oppervlakte van de lokalen niet 
meer op te nemen als criteria maar één uniform bedrag te voorzien.

De gemeenteraad keurt het subsidiereglement voor betere en veilige infrastructuur voor verenigingen goed.
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32 2019_GR_00353 Subsidies 2020-2025: Subsidiereglement voor straatfeesten: 
goedkeuring

Herentals heeft een subsidiereglement voor straatfeesten. Met dit reglement ondersteunt de stad straten en 
buurten die, toegankelijk voor de hele buurt, een straatfeest willen organiseren. Daarnaast kan de organisator 
ook de straat verkeersvrij laten maken of uitleenmateriaal aanvragen. Er worden geen wijzigingen voorgesteld 
aan dit reglement. Het reglement eindigt op 31 december 2019 en moet dus opnieuw gestemd worden.

De gemeenteraad keurt het subsidiereglement voor straatfeesten goed.

33 2019_GR_00332 Subsidies 2020-2025: Subsidiereglement voor noordwerking en 
ontwikkelingseducatie: goedkeuring 

De stad ondersteunt initiatieven van Herentalse burgers en Herentalse verenigingen voor de organisatie van 
activiteiten met ontwikkelingseducatieve inhoud. Herentals heeft momenteel één subsidiereglement voor 
noordwerking en ontwikkelingseducatie. Dit reglement is geldig tot en met 31 december 2019 en moet 
opnieuw gestemd worden. Inhoudelijk worden de doelgroep en de voorwaarden specifieker benoemd omdat 
het vorige reglement te onduidelijk is.

De gemeenteraad keurt het subsidiereglement voor noordwerking en ontwikkelingseducatie goed.

34 2019_GR_00362 Subsidies 2020-2025: Subsidiereglement voor zuidwerking: 
goedkeuring 

Herentals heeft een subsidiereglement voor zuidwerking. Dit reglement is geldig tot en met 31 december 2019 
en moet opnieuw gestemd worden. Inhoudelijk wordt de doelgroep en de voorwaarden specifieker benoemd 
omdat het vorige reglement te onduidelijk is. De exacte subsidiebedragen worden mee opgenomen in het 
reglement.

De gemeenteraad keurt het subsidiereglement voor zuidwerking goed.

35 2019_GR_00360 Retributies 2020-2025: Retributiereglement voor deelname aan kinder- 
en jeugdactiviteiten: goedkeuring

Herentals heeft een retributiereglement op deelname aan vrijetijdsinitiatieven. Dit reglement geldt nog tot 31 
december 2019 en moet opnieuw gestemd worden.

Na evaluatie van dit reglement werden aanpassingen aangebracht om de uitbouw van een kwalitatief 
vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren met aandacht voor kansengroepen centraal te zetten. Ook werden 
alle voorwaarden en verminderingen gelijk getrokken voor alle activiteiten en deelnemers.

De gemeenteraad keurt het retributiereglement voor deelname aan kinder- en jeugdactiviteiten goed.

36 2019_GR_00364 Retributies 2020-2025: Retributiereglement uitleenmateriaal: 
goedkeuring

Herentals heeft een retributiereglement voor uitleenmateriaal. Dit reglement geldt nog tot 31 december 2019 
en moet opnieuw gestemd worden.

Na evaluatie van dit reglement werden aanpassingen aangebracht omdat het reglement niet sluitend is. Het 
waarborgsysteem wordt geschrapt en vervangen door het systeem dat het cultuurcentrum hanteert met na-
facturatie. Dit systeem biedt sanctioneringsmogelijkheden, zowel financieel als via uitsluiting. De voorwaarden 
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waaraan gebruikers moeten voldoen, zijn geschrapt uit het retributiereglement en opgenomen in het 
huurreglement. De tarieven werden geïndexeerd.

De gemeenteraad keurt het retributiereglement voor uitleenmateriaal goed.

37 2019_GR_00361 Reglementen 2020-2025: Huurreglement voor uitleenmateriaal: 
goedkeuring

Herentals heeft meerdere huurreglementen voor uitleenmateriaal. Voor het uitleenmateriaal voor 
feestelijkheden ontbreekt een huurreglement. Om het gebruik van deze uitleenmaterialen zo vlot mogelijk te 
laten verlopen, zijn er afspraken nodig tussen de stad en de ontlener. Hiervoor wordt het huurreglement voor 
uitleenmateriaal opgesteld.

De gemeenteraad keurt het huurreglement voor uitleenmateriaal goed.

38 2019_GR_00363 Retributies 2020-2025: Retributiereglement voor het aanplakken van 
affiches door de stedelijke diensten: goedkeuring

Herentals heeft een retributiereglement op het aanplakken van affiches door de stedelijke diensten op de 
plakpalen. Dit reglement geldt nog tot 31 december 2019 en moet opnieuw gestemd worden. De stad wil dit 
reglement behouden tot de plakpalen verwijderd zijn. Hiermee ondersteunt de stad promotioneel 
organisatoren en gaat ze het niet-reglementair aanplakken tegen.

De gemeenteraad keurt het retributiereglement voor het aanplakken van affiches door stedelijke diensten 
goed.

39 2019_GR_00366 Belastingen  2020-2025: Belastingreglement voor het verwijderen van 
niet-reglementair aangeplakte affiches: goedkeuring

Herentals heeft een belastingreglement op het verwijderen van niet-reglementair aangeplakte affiches. Dit 
reglement geldt nog tot 31 december 2019 en moet opnieuw gestemd worden. Het verwijderen van niet-
reglementair aangeplakte affiches brengt kosten met zich mee. Het is verantwoord hiervoor een specifieke 
belasting te heffen. 

De gemeenteraad keurt het belastingreglement voor het verwijderen van niet-reglementair aangeplakte 
affiches goed. 

40 2019_GR_00365 Reglementen 2020-2025: Gebruiksreglement voor het aanplakken van 
affiches door de stedelijke diensten: goedkeuring

Dit reglement kadert de regels rond publiciteit via het aanplakken van affiches op de door de stad voorziene 
plakzuilen.

De gemeenteraad keurt het gebruiksreglement voor het aanplakken van affiches door de stedelijke diensten 
goed.

41 2019_GR_00376 Subsidies 2020-2025: Subsidiereglement voor de huur van een zaal 
voor socio-culturele activiteiten: goedkeuring

Herentals heeft momenteel een subsidiereglement zaalhuur socio-culturele activiteiten. Het reglement geldt 
tot 31 december 2019 en moet opnieuw gestemd worden. Na evaluatie werd het reglement aangepast: het 
reglement wil een financiële tussenkomst voorzien wanneer er geen stedelijke infrastructuur meer beschikbaar 



11/15

is voor het organiseren van culturele activiteiten en de huur van een zaal meer kost dan de vergelijkbare 
stedelijke infrastructuur. In het huidige reglement werd echter niets opgenomen over de beschikbaarheid van 
de zalen voor culturele activiteiten behorende tot het cultuurcentrum en het verschil in kostprijs tussen de 
stedelijke en niet-stedelijke infrastructuur. Het is niet de bedoeling dat het financieel voordeliger wordt om een 
zaal te huren die niet behoort tot het cultuurcentrum. Het maximum subsidiebedrag wordt in het huidig 
reglement ook bepaald per activiteit en niet per dag. Huurgelden gelden echter meestal per dag en niet per 
activiteit.

De gemeenteraad keurt het subsidiereglement voor de huur van een zaal voor socio-culturele activiteiten goed.

42 2019_GR_00367 Retributies 2020-2025: Retributiereglement voor de verkoop van 
tickets cultuurcentrum: goedkeuring

Herentals heeft een retributiereglement voor de verkoop van tickets cultuurcentrum. Dit reglement geldt nog 
tot 31 december 2019 en moet opnieuw gestemd worden. Na evaluatie wordt het reglement aangepast. In 
kader van de samenwerking met ’t Pact worden er prijsafspraken gemaakt en kunnen er andere kortingen 
toegestaan worden. Leden van de Gezinsbond krijgen 3 euro korting. Het vrijetijdspastarief wordt uitgebreid 
naar de steden Heist-op-den-Berg en Geel. En tot slot wordt er een vermindering toegestaan aan individuele 
leerlingen die kunnen aantonen dat ze één ticket bestellen in het kader van een schoolopdracht.

De gemeenteraad keurt het retributiereglement voor de verkoop van tickets cultuurcentrum goed.

43 2019_GR_00368 Retributies 2020-2025: Retributiereglement voor 
bibliotheekmaterialen en -diensten: goedkeuring 

Op 6 maart 2018 werd het retributiereglement voor bibliotheekmaterialen en -diensten goedgekeurd door de 
gemeenteraad. Het reglement geldt tot 31 december 2019 en moet opnieuw gestemd worden. Omdat de vijf 
bibliotheken Neteland gezamenlijk werken aan een ééngemaakt lidmaatschap en een eengemaakt reglement 
worden er geen wijzigingen aangebracht aan het huidige reglement.

De gemeenteraad keurt het retributiereglement voor bibliotheekmaterialen en -diensten goed.

Sector burger en samenleving
Dienst communicatie en dienstverlening

44 2019_GR_00371 Subsidies 2020-2025: Subsidiereglement voor geboorte, adoptie, 
huwelijk of jubileum van een inwoner: goedkeuring 

Herentals heeft een subsidiereglement voor geboorte of adoptie van een kind van een inwoner. Dit reglement 
loopt tot 31 december 2019 en moet opnieuw gestemd worden. De geboorte-, adoptiepremie zal uitgekeerd 
worden in de vorm van cadeaucheques. Omdat er vanaf 1 juli 2019 niet langer een receptie wordt aangeboden 
bij een huwelijk maar aan het huwelijkspaar cadeaucheques worden gegeven en omdat ook jubilarissen vanaf 
2019 cadeaucheques krijgen wordt dit mee in het reglement opgenomen.

De gemeenteraad keurt het subsidiereglement goed.

45 2019_GR_00333 Retributies 2020-2025: Retributiereglement voor de hernieuwing van 
een concessie op de begraafplaats: goedkeuring

Het reglement op begraafplaatsen en lijkbezorging bepaalt dat geen nieuwe grafconcessies worden 
toegestaand. Bestaande concessies kunnen verlengd worden voor een termijn van 30 jaar waarvoor een 
vergoeding moet betaald worden. Herentals heeft een retributiereglement voor de vernieuwing van een 
concessie op de begraafplaatsen. Dit reglement geldt tot 31 december 2019 en moet opnieuw gestemd 
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worden. Het huidige reglement voorziet in een retributie van 600 euro voor een verlenging van 30 jaar. Er 
worden geen wijzigingen aangebracht aan het vorige reglement.

De gemeenteraad keurt het retributiereglement  voor de hernieuwing van een concessie op de begraafplaats 
goed.

46 2019_GR_00334 Retributies 2020-2025: Retributiereglement voor verzoeken tot 
voornaamsverandering: goedkeuring 

Op 1 augustus 2018 werd de bevoegdheid om te beslissen over verzoeken tot voornaamsverandering van de 
minister van justitie overgeheveld naar de ambtenaren van de burgerlijke stand. Sindsdien heeft Herentals een 
retributiereglement voor voornaamsverandering. Dit reglement geldt tot 31 december 2019 en moet opnieuw 
gestemd worden. In het huidige reglement werden de tarieven overgenomen die FOD Justitie hanteerde. Het 
gaat uit van een basisbedrag en voorziet een lijst van gevallen met een verminderd tarief. In de praktijk blijkt 
echter dat de uitzonderingen niet duidelijk zijn. Om discussies aan de loketten te vermijden en om iedereen zo 
gelijk mogelijk te kunnen behandelen, wordt er één uniform tarief voorgesteld.

De gemeenteraad keurt het retributiereglement voor verzoeken tot voornaamsverandering goed.

47 2019_GR_00335 Belastingen 2020-2025: Belastingreglement voor begravingen van niet-
inwoners: goedkeuring 

Herentals heeft een belastingreglement voor het begraven van niet-inwoners. Dit reglement geldt tot 31 
december 2019 en moet opnieuw gestemd worden. Het reglement heeft enerzijds als doel dat de beschikbare 
ruimte op de begraafplaatsen niet al te zeer onder druk komt te staan. Anderzijds moeten niet-inwoners 
bijdragen aan de financiële kosten die gepaard gaan met het beheer van een begraafplaats. In vergelijking met 
andere gemeenten in de provincie Antwerpen vraagt het stadsbestuur een zeer laag bedrag voor deze 
begravingen. Andere gemeenten rekenen gemiddeld 275 euro. Het is dus verantwoord om het belastingtarief 
te verhogen naar 250 euro per overleden niet-inwoner die op een Herentalse begraafplaats begraven wordt.

De gemeenteraad keurt het belastingreglement voor begravingen van niet-inwoners goed.

48 2019_GR_00372 Belastingen 2020-2025: Belastingreglement voor het afleveren van 
administratieve stukken: goedkeuring 

Herentals heeft een belastingreglement voor het afleveren van administratieve stukken. Dit reglement geldt tot 
31 december 2019 en moet opnieuw gestemd worden. De rijbewijzen werden vorige legislatuur in een apart 
reglement opgenomen, maar dit kan vanaf 2020 mee in dit reglement. De tarieven werden aangepast na 
marktonderzoek. Het huwelijksboekje wordt bijna niet meer afgeleverd, maar het is wel nodig een belasting te 
vragen voor het voltrekken van een huwelijk. Voor de opmaak van nationaliteitsdossiers zal een belasting 
worden gevraagd om het ‘shoppen’ en het onnodig extra indienen van dossiers tegen te gaan.

De gemeenteraad keurt het belastingreglement voor het afleveren van administratieve stukken goed.

Dienst participatie & preventie
49 2019_GR_00369 Reglementen 2020-2025:  Reglement buurtvrijwilliger zwerfvuil: 

goedkeuring 

Herentals heeft een reglement ‘materiële ondersteuning buurtvrijwilligerswerk’. Dit reglement geldt tot 31 
december 2019 en moet opnieuw gestemd worden. Het huidige reglement is zeer vaag en complex en wordt 
aangepast. Het reglement ondersteunt de burgers die zelf iets willen doen tegen zwerfvuil.
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De gemeenteraad keurt het reglement buurtvrijwilliger zwerfvuil goed.

Dienst kinderopvang
50 2019_GR_00337 Subsidies 2020-2025: Subsidiereglement voor de organisatie van voor- 

en naschoolse kinderopvang: goedkeuring 

Herentals heeft momenteel een reglement voor voor- en naschoolse opvang. Het reglement loopt tot 31 
december 2019 en moet opnieuw gestemd worden. De stad ondersteunt Herentalse basisscholen die binnen 
hun eigen schoolinfrastructuur en met eigen personeel, voor- en naschoolse opvang aanbieden aan kinderen 
die in deze school zijn ingeschreven. Op het Lokaal Overleg Kinderopvang van 12 juni 2019 werd het 
subsidiereglement geëvalueerd en bijgestuurd. Op woensdagnamiddag is het voor scholen niet haalbaar om tot 
2 uur na schooltijd opvang te garanderen. Het reglement werd aangepast dat kinderen minstens tot 1 uur na 
schooltijd kunnen blijven. Scholen die in het kader van het IBO verplicht werden om hun opvang vroegtijdig te 
stoppen, zullen voortaan met naam vernoemd worden in het reglement. Daarnaast wordt duidelijk 
omschreven dat het kwartier voor en na de schooluren niet onder de bepalingen van dit reglement vallen.

De gemeenteraad keurt het subsidiereglement voor de organisatie van voor- en naschoolse kinderopvang 
goed.

51 2019_GR_00338 Retributies 2020-2025: Retributiereglement voor het gebruik van 
stedelijk kinderdagverblijf Hummeltjeshof: goedkeuring 

Het retributiereglement voor het stedelijk kinderdagverblijf Hummeltjeshof werd vorig jaar nog gewijzigd op de 
gemeenteraad van 8 mei 2018, na een ministerieel besluit waarbij het inkomensgerelateerd systeem, kortweg 
IKG, werd uitgebreid naar schoolgaande kinderen. In het verleden betaalden de ouders hiervoor een vaste 
dagprijs. Door wijziging in de regelgeving betalen zij nu ook inkomensgerelateerd. Het reglement van 2018 is 
slechts geldig tot 31 december 2019 en moet dus opnieuw goedgekeurd worden.

De gemeenteraad keurt het retributiereglement voor het gebruik van stedelijk kinderdagverblijf 
Hummeltjeshof goed.

52 2019_GR_00370 Reglementen 2020 -2025: Huishoudelijk reglement stedelijk 
kinderdagverblijf Hummeltjeshof: goedkeuring 

Het huishoudelijk reglement stedelijk kinderdagverblijf Hummeltjeshof werd vorig jaar nog gewijzigd op de 
gemeenteraad van 8 mei 2018. Dit reglement is slechts geldig tot 31 december 2019 en moet dus opnieuw 
goedgekeurd worden. Het huishoudelijk reglement werd aangepast aan de recente regelgeving, de richtlijnen 
van Kind en Gezin en de opmerkingen van inspecties in het verleden.

De gemeenteraad keurt het huishoudelijk reglement stedelijk kinderdagverblijf Hummeltjeshof goed.

Sector ondersteunende diensten
Staf van de algemeen directeur

53 2019_GR_00319 Projectvereniging Kempens Karakter - goedkeuring verlenging 

Op 16 november 2007 richtten de gemeenten Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Lille, Nijlen, Olen en 
Vorselaar de projectvereniging Kempens Karakter op. In 2011 traden de gemeenten Berlaar en Lier toe. Vanaf 1 
januari 2014 maken ook de gemeenten Heist-op-den-Berg, Hulshout en Putte deel uit van de projectvereniging.

In de zitting van 5 november 2013 keurde de gemeenteraad de gewijzigde statuten van Kempens Karakter goed 
en werd de projectvereniging verlengd voor de periode van 2014 tot en met 2019. In het najaar van 2019 moet 
de gemeente opnieuw een belangrijke formele stap nemen in functie van de samenwerking met Kempens 
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Karakter, met name de verlenging van de projectvereniging en een bevestiging van de engagementen van de 
gemeente voor een nieuwe periode van 6 jaar (2020-2025).

De gemeenteraad keurt de verlenging van projectvereniging Kempens Karakter voor 2020 - 2025 goed. 

De gemeenteraad bevestigt de bestaande engagementen binnen de deelwerkingen 'cultureel erfgoed' en 
'onroerend erfgoed' en gaat akkoord om de deelwerking toerisme te heroriënteren naar een overleg om 
erfgoedprojecten te valoriseren.

54 2019_GR_00321 Iveka: goedkeuring agenda buitengewone algemene vergadering van 
13 december 2019, goedkeuring statutenwijziging, goedkeuring 
voorstellen partiële splitsing door overneming en vaststelling mandaat

Het stadsbestuur neemt voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en/of gas deel aan de 
opdrachthoudende vereniging Iveka, Intercommunale Vereniging voor de Energiedistributie in de Kempen en 
het Antwerpse.

Iveka nodigt de stad uit om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Iveka op 13 
december 2019.

De gemeenteraad keurt de agenda van deze vergadering, de voorgestelde statutenwijziging en de voorstellen 
van partiële splitsing Fluvius Antwerpen/Iveka goed en mandateert de afvaardiging van de gemeente om in 
overeenstemming met de genomen beslissing te stemmen.

55 2019_GR_00377 Huishoudelijk reglement gemeenteraad: goedkeuring aanpassing

De gemeenteraad heeft op 12 maart 2019 een huishoudelijk reglement goedgekeurd waarin de aanvullende 
regels over de werking van de gemeenteraad zijn bepaald. 

In het huishoudelijk reglement is geen vergoedingsregeling voor de voorzitter van de gemeenteraad 
opgenomen. Bovendien blijkt dat de huidige werkwijze voor de amendementen tot onduidelijkheid leidt tijdens 
de behandeling in de zitting.

De gemeenteraad keurt het aangepaste huishoudelijk reglement goed.

56 2019_GR_00378 AVG/ GDPR: Sportcomplex De Vossenberg - Camerabewaking  
buitenomgeving - positief advies.

Het AGB Sport en Recreatie Herentals wil bewakingscamera’s plaatsen om in eerste instantie als preventieve 
maatregel personen en goederen te beschermen. In tweede instantie kunnen de camera's misdaden 
vaststellen en daders identificeren. De uitgaven voor deze investering werden ingeschreven in het 
budget. Vooraleer deze camera's mogen geplaatst en in gebruik genomen worden, moet de gemeenteraad 
hierover een positief advies geven. Vooraleer de gemeenteraad dit advies mag geven, moet het een advies 
daarover ontvangen hebben van de korpschef van de lokale politie.

De gemeenteraad neemt kennis van de positieve adviezen die werden ingediend met betrekking tot het 
plaatsen en in gebruik nemen van de camera's aan het sportcomplex De Vossenberg en verleent daarom zelf 
ook een positief advies aan het AGB Sport en Recreatie Herentals voor dit dossier.

Dienst financiën
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57 2019_GR_00346 Kennisname goedkeuring jaarrekening over het financiële boekjaar 
2018

De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de gouverneur van 23 september 2019 waarbij de 
jaarrekening over het financiële boekjaar 2018 werd goedgekeurd.

58 2019_GR_00347 Kennisname goedkeuring jaarrekening AGB Sport en Recreatie 
Herentals over het financiële boekjaar 2018

De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de gouverneur van 23 september 2019 waarbij de 
jaarrekening van het AGB Sport en Recreatie Herentals over het financiële boekjaar 2018 werd goedgekeurd.

59 2019_GR_00348 Kennisname goedkeuring jaarrekening AGB Herentals over het 
financiële boekjaar 2018

De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de gouverneur van 23 september 2019 waarbij de 
jaarrekening van het AGB Herentals over het financiële boekjaar 2018 werd goedgekeurd.

60 2019_GR_00340 Belastingen 2020-2025: Belastingreglement voor openluchtrecreatieve 
terreinen en verblijven: goedkeuring

Herentals heeft een belastingreglement voor openluchtrecreatieve terreinen, beter gekend als 
kampeerterreinen. Dit reglement geldt tot 31 december 2019 en moet opnieuw gestemd worden.

Kampeerders maken gebruik van de stedelijke accommodaties maar dragen niet bij in de kosten via het betalen 
van gemeentelijke belastingen. Door de belasting op de openluchtrecreatieve verblijven en terreinen leveren 
de uitbaters van de kampeerterreinen een financiële bijdrage. 

Er zijn geen inhoudelijke wijzigingen voor dit reglement. Het tarief van 12,50 euro werd geïndexeerd en 
afgerond naar 15 euro.

De gemeenteraad keurt het belastingreglement voor openluchtrecreatieve terreinen en verblijven goed.

61 2019_GR_00379 Hulpverleningszone Kempen: vaststelling verdeelsleutel dotaties 
gemeenten hulpverleningszone 2020-2026

Artikel 67 van de wet civiele veiligheid bepaalt dat de hulpverleningszone Kempen onder andere gefinancierd 
wordt door dotaties van de gemeenten van de zone. Artikel 68 bepaalt dat de dotaties van de gemeenten 
jaarlijks moeten vastgelegd worden door de zoneraad op basis van een akkoord tussen de verschillende 
betrokken gemeenteraden.

Voor de meerjarenplanning 2020-2026 dient opnieuw een verdeelsleutel te worden onderhandeld. De 
zoneraad van 26 oktober 2019 keurde enkel de financiële verdeelsleutel voor het jaar 2020 goed. De 
gemeenteraad gaat akkoord met deze financiële verdeelsleutel en zal de exploitatiebudgetten die hieruit 
berekend worden inschrijven als dotatie naar de hulpverleningszone Kempen.

De werkgroep krijgt de opdracht om in de loop van 2020 de verdeelsleutel voor de volgende jaren (2021-2026) 
voor te bereiden.


