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gemeenteraad
Dagorde met samenvattingen Zitting van 1 september 2020

OPENBARE ZITTING

1 2020_GR_00174 Notulen gemeenteraad 23 juni 2020: goedkeuring

De gemeenteraad keurt de notulen van de gemeenteraadszitting van 23 juni 2020 goed. 

Sector stadsontwikkeling
Dienst patrimonium

2 2020_GR_00178 Verkaveling V2014-003: aanvaarding kosteloze grondafstand

Op 14 juli 2014 verleende het college van burgemeester en schepenen een 
voorwaardelijke verkavelingsvergunning aan Adepe NV voor een verkaveling van 3 loten voor vrijstaande 
eengezinswoningen op het kadastraal perceel Herentals 1ste afdeling sectie A nummers 252F3.

De gemeenteraad keurde op 3 juni 2014 de zaak van de wegen goed en legde voorwaarden en lasten op die 
werden overgenomen in de omgevingsvergunning. Zo werd de rooilijn van de aangrenzende gemeenteweg 
verbreed/afgeschuind. Als voorwaarde werd opgelegd om een gratis grondafstand te doen van 2 stukken 
private grond met een grootte van ca. 12,5 m² en 8,5 m² die binnen deze nieuwe rooilijn vallen.

Notaris Walter Vanhencxthoven maakte een ontwerpakte op om deze overdracht te regelen, die nu voorligt ter 
definitieve aanvaarding.

3 2020_GR_00179 Omgevingsvergunning OMV_2020024245: akkoord verkoop deel 
afgeschafte bedding Fermerijloop

De bestendige deputatie van de provincie besliste op 1 september 1994 over te gaan tot gedeeltelijke 
afschaffing van de Fermerijloop (waterloop 25 in de oude atlas en 8.11 in de nieuwe atlas). De percelen van de 
aanvrager worden deels doorkruist door de bedding van deze voormalige waterloop. De verlaten bedding werd 
echter nooit overgedragen aan de aangelanden. Het zakelijke recht (de eigendom) behoort dan ook nog steeds 
toe aan de gemeente als voormalig beheerder, overeenkomstig artikel 16 van de wet op de onbevaarbare 
waterlopen van 28 december 1967.

Op 6 juli 2020 verleende het college van burgemeester en schepenen een voorwaardelijke 
omgevingsvergunning aan Eddy Hendrickx voor het ontharden en inrichten van een terrein aan de 
Poederleeseweg 206 op kadastrale percelen 1ste afdeling, sectie B, percelen 604H, 609E, 610E en 613W. De 
afgeschafte bedding van de Fermerijloop doorkruist deze percelen.

De gemeenteraad nam op 23 juni 2020 kennis van de vergunningsaanvraag en keurde het principe goed om 
een gedeelte van de afgeschafte bedding van de Fermerijloop te verkopen aan de geïnteresseerde 
aangelanden. Notariskantoor Goossens & Verwerft maakte een ontwerpakte op om deze verkoop te regelen, 
die nu voorligt ter definitieve aanvaarding.
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4 2020_GR_00184 Verhogen Spoorwegbrug over Albertkanaal: goedkeuring definitieve 
vaststelling gedeeltelijke opheffing gemeentewegen (voormalige 
buurtwegtracés)

De Vlaamse Waterweg nv verhoogt de bruggen over het Albertkanaal tot een vrije doorvaarthoogte van 9,10 
m. Naast deze aanpassing en herbouw van de bruggen worden de vernauwingen onder de bruggen verbreed. 
De Vlaamse Waterweg bereidt in dit kader, in samenspraak met Infrabel en de stad, een aanvraag tot 
omgevingsvergunning voor tot verhoging van de spoorwegbrug over het Albertkanaal. De projectzone bevat 
echter nog heel wat in onbruik geraakte gemeentewegtracés (voormalige buurtwegen), die administratief nog 
bestaan, maar in werkelijkheid reeds jaren overbouwd of verdwenen zijn.
Het decreet over de gemeentewegen stelt echter dat niemand een gemeenteweg kan aanleggen, wijzigen, 
verplaatsen of opheffen zonder voorafgaande goedkeuring van de gemeenteraad. 

De Vlaamse Waterweg maakte op 28 mei 2020 een grafisch plan op overeenkomstig afdeling 3 van het decreet 
over de gemeentewegen om de opheffing van deze gemeentewegen administratief te regulariseren. 

De gemeenteraad stelt het plan tot opheffing van deze gemeentewegen definitief vast.

Technische dienst
5 2020_GR_00185 ANPR-camera's : deelname aan raamovereenkomst federale politie en 

goedkeuring bestek

De gemeenteraad beslist om deel te nemen aan de meerjarige raamovereenkomst van leveringen voor de 
aankoop en installatie van automatische systemen voor nummerplaatherkenning ten voordele van de 
geïntegreerde politie en de Belgische, federale, gewestelijke, provinciale en gemeentelijke overheden, inclusief 
de instellingen met een afzonderlijke rechtspersoonlijkheid die door genoemde overheden belast zijn met een 
bepaalde taak van openbaar belang , georganiseerd door de federale politie. 

De gemeenteraad keurt het bestek nummer Procurement 2017 R3 043 van de federale politie voor deze 
opdracht goed. 

De raming bedraagt 236.936,08 euro inclusief btw. Deze opdracht wordt gegund via een open offerteaanvraag. 

6 2020_GR_00155 Samenwerkingsovereenkomst voor een OEPC-facilitatie van een 
Energiedienstencontract voor stad Herentals door VEB: goedkeuring

Het VEB heeft een samenwerkingsovereenkomst voor OEPC-facilitatie van een energiedienstencontract voor 
de stad Herentals door het VEB opgemaakt. 

Het VEB  helpt de publieke sector naar een duurzamer en efficiënter energiebeheer en ondersteunt hen in het 
bereiken van de klimaatdoelstellingen. Het VEB begeleidt het traject om te komen tot een succesvol 
energieprestatiecontract (EPC) tussen haar klanten en een Energy Service Company (ESCO). Een EPC heeft als 
doel om het energieverbruik gegarandeerd en blijvend te reduceren. De ESCO investeert in energiebesparende 
maatregelen en engageert zich tot een resultaatsverbintenis. Geen besparing is geen vergoeding. Het VEB zorgt 
voor alle nodige kennis (technisch, juridisch, projectbeheer) om een dergelijk project succesvol af te ronden.

De samenwerkingsovereenkomst is principieel goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen 
op 24 augustus 2020.

De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst voor OEPC-facilitatie van een 
energiedienstencontract voor de stad Herentals door het VEB goed. 

Sector vrije tijd
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Dienst sport, jeugd en evenementen
7 2020_GR_00176 Subsidies 2020-2025: Subsidiereglement voor een extra 

werkingssubsidie voor erkende Herentalse verenigingen: goedkeuring

Om de lokale besturen te helpen om de sectoren sport, jeugd en cultuur bij te staan, sectoren die erg te lijden 
hebben onder de coronamaatregelen, besliste de Vlaamse regering om 87,3 miljoen euro ter beschikking te 
stellen van steden en gemeenten. Voor Herentals gaat het om een éénmalige injectie van 506.803,45 euro. 
Door de werkgroep 'samen tegen corona' werden een aantal principes vastgesteld voor de besteding van deze 
middelen. Eén van de ondersteuningsmaatregelen is de verdubbeling van de werkingssubsidie voor erkende 
Herentalse verenigingen in 2020.

De gemeenteraad keurt het subsidiereglement goed.

8 2020_GR_00180 Tijdelijk subsidiereglement COVID-19 Jeugdkampen: goedkeuring 

De Stad Herentals voorziet subsidies voor erkende Herentalse verenigingen die hun werking, kampen of 
activiteiten COVID-proof inrichten. 

9 2020_GR_00181 Tijdelijk subsidiereglement COVID19-proof activiteiten: goedkeuring 

De Stad Herentals voorziet subsidies voor erkende Herentalse verenigingen die hun werking, kampen of 
activiteiten COVID-proof inrichten.  

Sector ondersteunende diensten
Staf van de algemeen directeur

10 2020_GR_00175 Politieverordening van de burgemeester en besluiten van de 
burgemeester betreffende aanvullende maatregelen in strijd tegen het 
coronavirus: kennisname en bekrachtiging

De gemeenteraad moet kennisnemen van een politieverordening en zes besluiten van de burgemeester 
betreffende aanvullende maatregelen in strijd tegen het coronavirus. 

De gemeenteraad moet deze politieverordening en zes besluiten van de burgemeester bekrachtigen. 

Dienst financiën
11 2020_GR_00177 Retributies 2020: Retributiereglement voor parkeren en 

bewonerskaarten: goedkeuring

Herentals heeft een retributiereglement voor parkeren en bewonerskaarten. Dit reglement eindigt op 1 
september 2020.  Door de heropflakkering van Covid-19 blijven de coronamaatregelen onvoorspelbaar. Ter 
ondersteuning van de handelszaken in Herentals wordt de vrijstelling van een parkeersessie korter dan 15 
minuten verlengd naar 60 minuten tot en met 10 november 2020. Voor deze aanpassing is enkel de 
gemeenteraad bevoegd.

De gemeenteraad keurt het retributiereglement voor parkeren en bewonerskaarten goed.

12 2020_GR_00182 Afsluiten van verzekeringscontracten (personenverzekering, materiële 
schade, aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen en voertuigen) 
voor de stad, het OCMW en het AGB Sport en Recreatie - dossier 2020-
066 - goedkeuring van de raming en de lastvoorwaarden 

De opdracht voor het afsluiten van verzekeringen wordt gegund via de mededingingsprocedure met 
onderhandeling. Deze verloopt in twee fasen. In de eerste fase werden de kandidaten die een offerte mogen 
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indienen geselecteerd. Deze kandidaten zullen uitgenodigd worden om een prijsvoorstel uit te werken op basis 
van het bestek dat opgemaakt werd door de consultant AON in overleg met de betrokken diensten. 
De gemeenteraad moet de raming en lastvoorwaarden goedkeuren. 


