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gemeenteraad
Dagorde met samenvattingen Zitting van 3 maart 2020

OPENBARE ZITTING

1 2020_GR_00037 Notulen gemeenteraad 11 februari 2020: goedkeuring

De gemeenteraad keurt de notulen van de gemeenteraadszitting van 11 februari 2020 goed. 

Sector stadsontwikkeling
Dienst patrimonium

2 2020_GR_00039 Molenstraat 55: besluit aankoop woning

De woningen Molenstraat nummer 53, kadastraal gekend als 4e afdeling sectie A nummer 326S en 2a 78ca 
groot, en nummer 55, kadastraal gekend als 4e afdeling sectie A nummer 326R en 2a 83ca groot, een 
langgevelhoeve die opgesplitst werd in 2 woonentiteiten, is het enige resterende gebouw dat nog op het 
dorpsplein in Morkhoven staat.

De gemeenteraad keurde op 3 september 2019 de aankoop van de woning Molenstraat 53 goed die 
noodzakelijk was in het kader van het fietspadenproject, waardoor aanliggende fietspaden kunnen worden 
gecreëerd over het ganse tracé van de Molenstraat. De akte werd verleden door notaris Bieke Heyns op 12 
september 2019. De stad wenst deze legislatuur eveneens een opwaardering te doen van het dorpsplein in 
Morkhoven. Een verwerving van de tweede woonentiteit (Molenstraat 55) zou ervoor zorgen dat de stad het 
volledige dorpsplein in eigen handen heeft, wat opportuniteiten biedt naar de geplande opwaardering.

De dienst patrimonium onderhandelde met de erfgenamen van de overleden eigenaar en kwam tot een 
akkoord over een verkoop tegen schattingsprijs, namelijk 186.000 euro, waarbij de stad eveneens alle 
leveringskosten draagt. Het college van burgemeester en schepenen keurde de aankoop op 16 december 
2019 principieel goed. Notaris Marc Verlinden werd aangesteld om namens de stad een ontwerpakte op te 
maken en de latere aankoopakte te verlijden.

De gemeenteraad keurt de aankoop voor algemeen belang goed van de woning Molenstraat 55, 2200 
Herentals (Morkhoven), tegen een totaalbedrag van 186.000 euro, waarbij de stad eveneens de 
leveringskosten draagt, conform de voorwaarden opgenomen in bijgevoegde ontwerpakte.

Sector vrije tijd
Sectormanager  Sector Vrije Tijd

3 2020_GR_00012 Kasteel Le Paige - uitzonderlijk gebruik vzw Ter Vesten

VZW Ter Vesten krijgt een aparte ondersteuning voor de komende drie jaar. De gemeenteraad is bevoegd om 
deze ondersteuning goed te keuren.

De gemeenteraad keurt een geprivilegieerd gebruik voor vzw Ter Vesten voor kasteel Le Paige tot eind 2022 
goed. 

Sector ondersteunende diensten
Staf van de algemeen directeur
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4 2020_GR_00038 Agentschap Binnenlands Bestuur: antwoord aan de klager / ambulante 
handel - kennisname 

Het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) kreeg een klacht tegen het besluit van de gemeenteraad van 3 
december 2019 over de goedkeuring van het retributiereglement voor ambulante handel. 
ABB bracht de stad op 8 januari 2020 op de hoogte van de klacht en vroeg het hele dossier op.

De gemeenteraad neemt kennis van het antwoord van het Agentschap Binnenlands Bestuur in verband met 
een klacht tegen de gemeenteraadsbeslissing van 3 december 2019. 

Dienst financiën
5 2020_GR_00041 Meerjarenplan 2020-2025 AGB Herentals: kennisname vaststelling 

door het Agentschap Binnenlands Bestuur van ontbreken prioritair 
beleid.

De gemeenteraad neemt kennis van de brief van het Agentschap Binnenlands Bestuur over het ontbreken van 
prioritair beleid in het meerjarenplan 2020-2025 van het AGB Herentals en van het voorstel van rechtzetting 
hiervan.

BESLOTEN ZITTING

Sector ondersteunende diensten
Staf van de algemeen directeur

6 2020_GR_00042 Agentschap Binnenlands Bestuur: antwoord aan de klager/ 
marktcomité  - kennisname 

Het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) kreeg een klacht binnen tegen de beslissing van het marktcomité in 
verband met de weigering van een kandidatuur. 
ABB bracht de stad op 8 november 2019 op de hoogte van de klacht en vroeg het hele dossier op.

Het hele dossier werd via het loket binnenlands bestuur overgemaakt. 

De gemeenteraad neemt kennis van het antwoord van het Agentschap Binnenlands Bestuur in verband met 
een klacht tegen de beslissing van het marktcomité in verband met de weigering van een kandidatuur. 


