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gemeenteraad
Dagorde met samenvattingen Zitting van 8 december 2020

OPENBARE ZITTING

1 2020_GR_00251 Kennisname ontslag van raadslid Bart Lamers 

De gemeenteraad neemt kennis van het ontslag van de heer Bart Lamers als raadslid. 

2 2020_GR_00257 Aanstelling en eedaflegging van de heer François Vermeulen als 
raadslid 

De heer Bart Lamers nam ontslag als raadslid. Er moet een opvolger aangeduid worden. 

De gemeenteraad keurt de geloofsbrieven van de heer François Vermeulen goed en stelt hem aan als raadslid. 

3 2020_GR_00259 Kennisname ontslag van raadslid Nick Kraft

De gemeenteraad neemt kennis van het ontslag van de heer Nick Kraft als raadslid. 

4 2020_GR_00260 Aanstelling en eedaflegging van Griet Van Nueten als raadslid 

De heer Nick Kraft nam ontslag als raadslid. Er moet een opvolger aangeduid worden. 

De gemeenteraad keurt de geloofsbrieven van mevrouw Griet Van Nueten goed en stelt haar aan als raadslid. 

5 2020_GR_00263 Notulen gemeenteraad 10 november 2020: goedkeuring

De gemeenteraad keurt de notulen van de gemeenteraadszitting van 10 november 2020 goed. 

Sector stadsontwikkeling
Dienst omgeving

6 2020_GR_00264 Gemeentereglement inzake het leegstandsregister van gebouwen en 
woningen: opheffing en goedkeuring

Het bestaande reglement van 11 februari 2020 inzake het leegstandsregister van gebouwen en woningen moet 
aangepast worden naar aanleiding van de wijzigingen in de Vlaamse woonregelgeving, vanaf 1 januari 2021 
wordt de regelgeving gecoördineerd in de Vlaamse Codex Wonen. Het gaat voor de regelgeving inzake 
leegstand enkel om een tekstuele coördinatie en niet om een inhoudelijke wijziging. 

De gemeenteraad heft het reglement inzake het leegstandsregister van gebouwen en woningen van 11 
februari 2020 op en keurt het gemeentereglement inzake het leegstandsregister van gebouwen en woningen 
goed.

7 2020_GR_00267 Gemeentereglement inzake het register van verwaarloosde gebouwen 
en woningen: goedkeuring
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In het kader van de voorkoming en bestrijding van verwaarlozing van gebouwen en woningen, vastgelegd in 
het decreet van decreet van 22 december 1995 over de bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996 
(hierna het 'Heffingsdecreet'), is het beleid omtrent verwaarloosde gebouwen en woningen sinds 1 januari 
2017 overgedragen van het Vlaamse gewest naar de gemeenten en steden. 

Op 25 februari 2019 besliste het college van burgemeester en schepenen om vanaf 1 januari 2020 in te stappen 
in de intergemeentelijke dienstverlening leegstand en verwaarlozing. Op 4 juni 2019 nam de gemeenteraad de 
beslissing om vanaf 1 januari 2020 toe te treden tot het Kempens Woonplatform Zuidwest en om het 
subsidieaanvraagdossier goed te keuren.

Inzake verwaarloosde en verkrotte gebouwen werden in 2019 volgende reglementen niet hernieuwd, in 
afwachting van de ondersteuning door de intergemeentelijke dienstverlening van IOK:

 belastingreglement 2017-2019 op verwaarloosde woningen en gebouwen, goedgekeurd door de 
gemeenteraad van 7 maart 2017

 gemeentereglement inzake de inventarisatie van verwaarloosde woningen gebouwen, goedgekeurd 
door de gemeenteraad van 7 maart 2017.

Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist om over te gaan tot de opmaak van de nodige 
gemeentelijke reglementen inzake verwaarloosde gebouwen en woningen:

 gemeentelijk reglement inzake inventarisatie van verwaarloosde gebouwen en woningen
 gemeentelijk reglement inzake belasting op verwaarloosde gebouwen en woningen.

De gemeenteraad keurt het gemeentereglement inzake het register van verwaarloosde gebouwen en 
woningen goed.

8 2020_GR_00265 Gemeentelijk reglement kamerwonen: opheffing en goedkeuring

Het kamerreglement van 6 februari 2018 moet  aangepast worden naar aanleiding van de wijzigingen in de 
Vlaamse woonregelgeving, vanaf 1 januari 2021 wordt de regelgeving gecoördineerd in de Vlaamse Codex 
Wonen. Het betreft verder geen inhoudelijke wijziging.

De gemeenteraad keurt het nieuw gemeentelijk reglement kamerwonen goed.

9 2020_GR_00266 Belastingen 2021-2025: Belasting op de leegstaande gebouwen en 
woningen: opheffing en goedkeuring

Het bestaande reglement van 2 juli 2019 inzake de belasting op de leegstaande gebouwen en woningen moet 
aangepast worden naar aanleiding van de wijzigingen in de Vlaamse woonregelgeving, vanaf 1 januari 2021 
wordt de regelgeving gecoördineerd in de Vlaamse Code Wonen.

De gemeenteraad keurt het belastingreglement op leegstaande gebouwen en woningen goed.

10 2020_GR_00268 Belastingen 2021-2025: Belasting op verwaarloosde gebouwen en 
woningen: goedkeuring

In het kader van de voorkoming en bestrijding van verwaarlozing van gebouwen en woningen, vastgelegd in 
het decreet van decreet van 22 december 1995 over de bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996 
(hierna het 'Heffingsdecreet'), is het beleid omtrent verwaarloosde gebouwen en woningen sinds 1 januari 
2017 overgedragen van het Vlaamse gewest naar de gemeenten en steden. 
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Op 25 februari 2019 besliste het college van burgemeester en schepenen om vanaf 1 januari 2020 in te stappen 
in de intergemeentelijke dienstverlening leegstand en verwaarlozing. Op 4 juni 2019 nam de gemeenteraad de 
beslissing om vanaf 1 januari 2020 toe te treden tot het Kempens Woonplatform Zuidwest en om het 
subsidieaanvraagdossier goed te keuren.

Inzake verwaarloosde en verkrotte gebouwen werden in 2019 volgende reglementen niet hernieuwd, in 
afwachting van de ondersteuning door de intergemeentelijke dienstverlening van IOK:

 belastingreglement 2017-2019 op verwaarloosde woningen en gebouwen, goedgekeurd door de 
gemeenteraad van 7 maart 2017

 gemeentereglement inzake de inventarisatie van verwaarloosde woningen gebouwen, goedgekeurd 
door de gemeenteraad van 7 maart 2017.

Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist om over te gaan tot de opmaak van de nodige 
gemeentelijke reglementen inzake verwaarloosde gebouwen en woningen:

 gemeentelijk reglement inzake inventarisatie van verwaarloosde gebouwen en woningen
 gemeentelijk reglement inzake belasting op verwaarloosde gebouwen en woningen.

De gemeenteraad keurt het nieuwe reglement inzake de belasting op verwaarloosde gebouwen en woningen 
goed.

11 2020_GR_00269 Belastingen 2021-2025: Belasting op tweede verblijven: goedkeuring

De stad heft sinds geruime tijd een belasting op tweede verblijven. Het huidig reglement belasting op tweede 
verblijven vervalt op 31 december 2025. Het reglement is nu één jaar van kracht. Het reglement wordt 
geëvalueerd en waar nodig aangepast.

De definitie van tweede verblijf wordt ten opzichte van het bestaande reglement uitgebreid zodat 
onduidelijkheden bij de uitvoering van het belastingreglement worden weggenomen. Hiervoor wordt de 
definitie uit de omzendbrief gemeentefiscaliteit gehanteerd, dewelke tevens wordt gehanteerd in de 
handleiding 'Tweede verblijven' van het Agentschap Wonen Vlaanderen.

Er worden ook  vrijstellingen toegevoegd voor tweede verblijven die worden gerenoveerd.

De gemeenteraad keurt het belastingreglement op tweede verblijven goed.

12 2020_GR_00275 Subsidies 2021-2025: Subsidiereglement naar aanleiding van renovatie 
en verbouwing van eengezinswoningen: goedkeuring

In de zitting van de gemeenteraad van 10 november 2020 werd de overdracht van het recyclagepark naar IOK 
goedgekeurd. 
Het college van burgemeester en schepenen besliste in de zitting van 26 oktober 2020 om een compensatie te 
realiseren voor het afvoer van bouwafval van inwoners van Herentals die verbouwen en renoveren. 

De gemeenteraad keurt het subsidiereglement naar aanleiding van renovatie en verbouwing van 
eengezinswoningen goed. 

13 2020_GR_00291 Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2020040280 - 
Boerenkrijglaan z/n: zaak van de wegen
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De omgevingsvergunningsaanvraag OMV_2020040280 omvat infrastructuurwerken. De aanvraag is van 
toepassing op volgende kadastrale percelen: 2de afdeling, sectie C, percelen 553V, 553R en 554D4 . De 
gemeenteraad neemt  een besluit over de zaak van de wegen, meer bepaald over:

 de goedkeuring van de rooilijn
 de vestiging van een publiek recht van doorgang
 eventuele lasten en voorwaarden.

14 2020_GR_00294 Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2020040280 - 
Boerenkrijglaan 18: zaak van de wegen

De omgevingsvergunningsaanvraag OMV_2020040280 omvat infrastructuurwerken. De aanvraag is van 
toepassing op volgende kadastrale percelen: 2de afdeling, sectie C, percelen 551D2, 552L, 552M, 552N, 553T 
en 553V. De gemeenteraad neemt  een besluit over de zaak van de wegen, meer bepaald over:

 de goedkeuring van de rooilijn
 de vestiging van een publiek recht van doorgang
 eventuele lasten en voorwaarden.

15 2020_GR_00290 Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2020046336 - 
Wolstraat 23: zaak van de wegen

De omgevingsvergunningsaanvraag OMV_2020046336 omvat werken aan trage wegen waarop een 
erfdienstbaarheid met publiek recht van doorgang is gevestigd. De aanvraag is van toepassing op volgende 
kadastrale percelen: 2de afdeling, sectie G, percelen 39 D 3, 44 E en 44. 

De gemeenteraad neemt een besluit over de zaak van de wegen, meer bepaald over:

 de ligging, de breedte en de uitrusting van de trage weg met een erfdienstbaarheid met publiek recht 
van doorgang

 eventuele lasten en voorwaarden.

16 2020_GR_00223 Kennisname PDPO-project provincie Antwerpen - 'Voedsel + Dorp' en 
ondertekening samenwerkingsovereenkomst

Het PDPO project Voedsel + Dorp van de provincie stelt als doel voorop om meer (eetbaar) groen in het 
straatbeeld te realiseren.

Met de keuzewijzer eetbaar groen wil de provincie lokale besturen inspireren. De keuzewijzer toont lokale 
besturen de vele vormen die eetbaar groen kan aannemen om hier vervolgens mee aan de slag te gaan. De 
provincie zal in vier gemeenten, in samenwerking met externe organisaties, participatief aan de slag gaan met 
de keuzewijzer. De bedoeling is om in elk van de gemeenten één eetbaar groen project op te starten en mee te 
realiseren. De projecten die gerealiseerd worden, kunnen van verschillende grootteorde en dus heel divers zijn. 
Het kunnen kleinschalige initiatieven zijn waarbij de medewerking van vrijwilligers belangrijk is. Het kunnen 
eveneens grotere initiatieven zijn waarbij de medewerking van professionelen belangrijk is. Maar ook projecten 
waar beiden samenwerken, kunnen een meerwaarde bieden. 

De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst met de provincie Antwerpen goed. 

Dienst patrimonium
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17 2020_GR_00274 Heraanleg weginfrastructuur St.-Jobsstraat: goedkeuring 
grondverwervingen en ontwerpaktes

In 2017 werd studiebureau Infrabo aangesteld voor de opmaak van de studie en het ontwerp voor de 
heraanleg van de weginfrastructuur in het eerste deel van de St.-Jobsstraat (tussen de Augustijnenlaan en de 
Hellekensstraat). Voor de herinrichting zijn enkele grondinnames nodig. Landmeetkantoor Plan² bvba maakte 
op 28 januari 2019 een ontwerp van onteigeningsplan op.

Inmiddels kon, op één inneming na, met elke boordeigenaar tot een overeenkomst gekomen worden over de 
minnelijke aankoop van de vereiste gronden. De Afdeling Vastgoedtransacties maakte ontwerpaktes om deze 
minnelijke aankopen te regelen.

De gemeenteraad keurt de aankoop van 7 loten grond goed voor realisatie van het wegenisproject in de St.-
Jobsstraat, overeenkomstig de voorwaarden opgenomen in ontwerpaktes. 

Sector vrije tijd
Dienst sport, jeugd en evenementen

18 2020_GR_00292 Pop-up Horeca: Bubble BQ: goedkeuring huurprijs Le Paige

De stad ontving op 2 september 2020 een aanvraag van Production Pirates voor de organisatie van Bubble BQ. 
Na het gigantische succes van Boat BQ aan de jachthaven in Herentals tekende Production Pirates een 
winterconcept uit: een unieke 'winter dome dining experience' in de feërieke sfeer van kasteel Le Paige. Het 
opzet is om exclusief een beperkt aantal kleine dining domes te plaatsen in de openluchtruimte op het 
kasteeldomein. Het barbecueconcept blijft hetzelfde, de bootjes worden vervangen door dining domes waarin 
telkens maximaal zes personen kunnen plaatsnemen om te eten. Het betreft opnieuw een vernieuwende, 
unieke en exclusieve dining experience voor de stad Herentals.

De overeenkomst wijkt af van het algemene retributie- en huurreglement voor Le Paige. De stad legt 
bijkomende bepalingen op met betrekking tot erfgoed en legt verschillende engagementen op om de stad en 
het kasteel toeristisch in de kijker te zetten. Gezien de lange huurperiode wijkt ook de huurprijs af van het 
reglement.

Sector burger en samenleving
Sectormanager Sector burger en samenleving

19 2020_GR_00231 Afsprakenkaders dotaties sector burger en samenleving: goedkeuring

Binnen het ondersteuningskader voor Herentalse verenigingen, burgers en organisatoren heeft de 
gemeenteraad heel wat reglementen of andere ondersteuningsvormen goedgekeurd. Het college werkte hier 
aan een transparant, duidelijk, eenvoudig en gelijkwaardig kader. Toch werd duidelijk dat sommige specifieke 
ondersteuningen niet in een reglement konden opgenomen worden. Om deze specifieke, maar uitzonderlijke 
gevallen toch blijvend te ondersteunen, besliste het college over te gaan naar uitzonderingen die zouden 
worden beslist op de hiervoor bevoegde gemeenteraad. Deze uitzondering geldt dan, behoudens nieuw beleid 
doorheen de legislatuur tot en met 2025.

De gemeenteraad keurt de ondersteuning geldig voor de periode 2020 tot en met 31 december 2025 voor 
Ferm, de Wereldwinkel, CAW Slachtofferhulp, De Dorpel en De Fakkel, vzw Den Brand, vzw OpWeg, To Walk 
Again vzw en Ispahan vzw goed.

Sector ondersteunende diensten
Staf van de algemeen directeur

20 2020_GR_00252 Raad van Bestuur AGB Sport en Recreatie Herentals: kennisname 
ontslag en vervanging bestuurder
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De heer Bart Lamers neemt ontslag als raadslid. Hij zetelt in de raad van bestuur van het AGB Sport en 
Recreatie Herentals en moet dus vervangen worden. 

De fractie Stadslijst draagt de heer François Vermeulen voor om te zetelen in de raad van bestuur. De 
gemeenteraad duidt een opvolger aan om te zetelen in de raad van bestuur van het AGB Sport en Recreatie 
Herentals. 

21 2020_GR_00253 Raad van Bestuur AGB Herentals: kennisname ontslag en vervanging 
bestuurder

De heer Bart Lamers neemt ontslag als raadslid. De heer Bart Lamers zetelt in de raad van bestuur van AGB 
Herentals en moet dus vervangen worden. 

De fractie Stadslijst draagt de heer François Vermeulen voor om te zetelen in de raad van bestuur. De 
gemeenteraad duidt een opvolger aan om te zetelen in de raad van bestuur van AGB Herentals. 

22 2020_GR_00254 EVA vzw Handelshart Herentals: vervanging vertegenwoordiger 
algemene vergadering

De gemeenteraad keurde op 4 juni 2019 de oprichting van EVA vzw Handelshart Herentals en de statuten van 
de vzw goed.

Op 1 oktober 2019 duidde de gemeenteraad de heer Bart Lamers aan als vertegenwoordiger in de algemene 
vergadering van EVA vzw Handelshart Herentals voor de volledige lokale bestuursperiode 2019-2024. 

Op 3 november 2020 neemt de heer Bart Lamers ontslag als gemeenteraadslid. 

De gemeenteraad duidt daarom een nieuwe vertegenwoordiger voor de fractie Stadslijst aan in de algemene 
vergadering voor de resterende duur van de lokale bestuursperiode 2019-2024.

23 2020_GR_00258 Vervanging politieraadslid: kennisname 

Op 25 januari 2019 duidde de gemeenteraad de politieraadsleden aan. Raadslid Bart Lamers werd verkozen als 
effectief lid, er werden twee opvolgers aangeduid. 

Raadslid Bart Lamers neemt ontslag als raadslid en dus als politieraadslid. 

De gemeenteraad moet een vervanger aanduiden. 

24 2020_GR_00255 Projectvereniging Kempens Karakter: vervanging bestuurder vanuit de 
oppositie met raadgevende stem

Kempens Karakter is een intergemeentelijk samenwerkingsverband van 12 gemeenten in de vorm van een 
projectvereniging. Momenteel zijn er drie deelwerkingen: cultureel erfgoed (erfgoedcel), toerisme en 
onroerend erfgoed (intergemeentelijk onroerenderfgoeddienst, kortweg IOED). De stad Herentals participeert 
in elk van deze deelwerkingen.

De gemeenteraad vervangt een  bestuurder met raadgevende stem.

25 2020_GR_00249 Pontes: goedkeuring agenda algemene vergadering van 17 december 
2020 en vaststelling mandaat
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De stad is aangesloten bij de Intergemeentelijke vereniging Pontes, die als publieke en onafhankelijke partner 
in de uitvaartsector, crematies en afscheidsmomenten verzorgt.

Pontes nodigt de stad uit op de algemene vergadering van 17 december 2020.

De gemeenteraad keurt de agenda van deze vergadering goed en mandateert de afvaardiging van de gemeente 
om in overeenstemming met de genomen beslissing te stemmen.

26 2020_GR_00262 Oprichting fysiek triagecentrum domein Teunenberg Olen: 
goedkeuring

Op het domein Teunenberg in Olen is een triagecentrum opgericht. Het is een testcentrum dat als doelstelling 
heeft om bijkomende PCR-testen op het coronavirus te kunnen afnemen, om de bestaande triagecentra 
hiervan te ontlasten. Binnen het werkingsgebied van de huisartsenwachtpost Zuiderkempen zijn er 4 
triagecentra: Herentals, Westerlo, Geel en Mol. 

Het triagecentrum van Herentals en Westerlo wordt gesloten.

De gemeenteraad keurt de oprichting van een fysiek triagecentrum op het domein Teunenberg in Olen goed 
voor de gemeenten Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Lille, Kasterlee, Olen, Vorselaar en Westerlo. 

Dienst financiën
27 2020_GR_00280 Belastingen 2020-2025: Belastingreglement voor terrassen en andere 

uitstallingen op de openbare weg: volledige vrijstelling verlenen voor 
het aanslagjaar 2020

De stad heeft een belastingreglement op terrassen en andere uitstallingen op de openbare weg, goedgekeurd 
op 3 december 2019. Door de coronamaatregelen kampen heel wat belastingplichtigen met zware omzet- en 
inkomensverliezen. Handelaars kregen ter compensatie de mogelijkheid hun terras uit te breiden. 
Daarbovenop zal de stad als gunstmaatregel de belasting voor het aanslagjaar 2020 vrijstellen. 

De gemeenteraad verleent voor deze belasting een volledige vrijstelling voor het jaar 2020. 

28 2020_GR_00279 Belastingen 2020-2025: Belastingreglement op kermisactiviteiten: 
volledige vrijstelling verlenen voor het aanslagjaar 2020

De stad heeft een belastingreglement op kermisactiviteiten goedgekeurd op 2 juli 2019. Door de 
coronamaatregelen kampen heel wat belastingplichtigen met zware omzet- en inkomensverliezen. Omdat de 
paaskermis in 2020 niet kon doorgaan en de andere kermissen niet op de gewone staanplaats konden 
doorgaan en/of met strenge maatregelen, zal de stad als gunstmaatregel de belasting voor het aanslagjaar 
2020 vrijstellen. 

De gemeenteraad keurt de volledige vrijstelling voor het belastingreglement op de kermisactiviteiten voor 
aanslagjaar 2020 goed.

29 2020_GR_00278 Retributiereglement plaatsrecht openbare markt: gedeeltelijke 
vrijstelling verlenen voor het aanslagjaar 2020

De stad heeft een retributiereglement plaatsrecht openbare markt goedgekeurd op 3 december 2019. Door de 
coronamaatregelen kampen heel wat belastingplichtigen met zware omzet- en inkomensverliezen. Omdat de 
markten tijdelijk niet of slechts gedeeltelijk konden doorgaan, of er een beperking werd opgelegd rond 
essentiële verkopen, zal de stad een gedeeltelijke vrijstelling verlenen aan de getroffen marktkramers. 
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De gemeenteraad keurt de gedeeltelijke vrijstellingen op het retributiereglement plaatsrecht openbare markt 
goed.

30 2020_GR_00281 Gunstmaatregel huur pand Oude Zalm: goedkeuring kwijtschelding 
huur

De stad Herentals heeft een huurovereenkomst met Cardi voor de huur van het pand Oude Zalm, Grote Markt 
27. Sinds 12 maart 2020 zijn de maatregelen die genomen zijn door de nationale veiligheidsraad steeds strikter 
geworden met een aanzienlijke impact op onze maatschappij en economie. Omdat er een verplichte sluiting 
werd opgelegd kan de stad een gunstmaatregel goedkeuren.

De gemeenteraad keurt één maand huurvrijstelling goed voor de huur van het pand Oude Zalm op de Grote 
Markt.

31 2020_GR_00261 Retributies 2021-2025: retributiereglement voor geleverde goederen 
en administratieve prestaties: opheffing en goedkeuring wijziging 

De gemeenteraad keurde op 5 mei 2020 het retributiereglement voor geleverde goederen en administratieve 
prestaties goed. Dit reglement loopt af op 31 december 2025. De tarieven voor het begeleiden van gidsbeurten 
wordt aan het reglement toegevoegd en de tarieven voor het afleveren van een conformiteitsattest worden 
verhoogd. Omdat de stad het beheer van het recyclagepark en dergelijke overdraagt aan IOK Afvalbeheer, 
moeten de producten die onder ‘verkopen van goederen voor het verwerken van afvalstoffen’ vallen, zoals 
PMD-rollen, compostbak, …. uit het reglement gehaald worden. Deze werden toegevoegd aan het reglement 
voor het aannemen van afvalstoffen op het recyclagepark, goedgekeurd op de raad van 10 november 2020.

De gemeenteraad keurt het nieuwe retributiereglement voor geleverde goederen en administratieve prestaties 
goed. 

32 2020_GR_00276 Aanpassing statuten AGB Herentals: goedkeuring

De gemeenteraad past de statuten van het AGB Herentals aan op voorstel van de raad van bestuur in functie 
van de gewijzigde mening van de fiscale administratie die het AGB Herentals aan de vennootschapsbelasting 
onderwerpt in plaats van aan de rechtspersonenbelasting zoals sinds de oprichting het geval was.

33 2020_GR_00277 Aanpassing prijssubsidiereglement AGB Sport en Recreatie Herentals 
2021: goedkeuring

De gemeenteraad keurt het prijssubsidiereglement AGB Sport en Recreatie Herentals 2021 goed.

34 2020_GR_00282 Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 stad Herentals - Vaststelling 
kredieten 2021 - AMJP02: vaststelling

De gemeenteraad stelt het deel van de tweede aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 voor de stad 
Herentals vast, waarin ook de kredieten voor 2021 worden vastgesteld.

35 2020_GR_00283 Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 stad en OCMW Herentals - 
Vaststelling kredieten 2021 - AMJP02: goedkeuring

De gemeenteraad keurt de tweede aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 voor de stad en OCMW 
Herentals goed, waarin ook de kredieten voor 2021 worden vastgesteld.
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36 2020_GR_00284 Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 AGB Sport en Recreatie 
Herentals  - Vaststelling kredieten 2021 - AMJP02: goedkeuring

De gemeenteraad keurt de tweede aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van het AGB Sport en 
Recreatie Herentals goed, waarin ook de kredieten voor 2021 worden vastgesteld.

37 2020_GR_00286 Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 AGB Herentals - Vaststelling 
kredieten 2021 - AMJP02: goedkeuring

De gemeenteraad keurt de tweede aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van het AGB Herentals goed, 
waarin ook de kredieten voor 2021 worden vastgesteld.

38 2020_GR_00285 Leningsovereenkomst 2021 AGB Sport en Recreatie Herentals: 
goedkeuring

De gemeenteraad keurt de leningsovereenkomst AGB Sport en Recreatie Herentals transactiekredieten 
investeringsenveloppe 2021 goed.

39 2020_GR_00289 Kerkfabriek Sint-Niklaas: budgetwijziging 2020: kennisname

De kerkfabriek Sint-Niklaas dient een budgetwijziging in. De gemeenteraad neemt kennis van de 
budgetwijziging 2020 van de kerkfabriek Sint-Niklaas.

40 2020_GR_00287 Kerkfabrieken: meerjarenplannen 2020-2025: goedkeuring aanpassing 
meerjarenplan Sint-Niklaas

Op 18 maart 2019 en 24 juni 2019 heeft de stad met de centrale kerkraad overlegd over de meerjarenplannen 
2020-2025 en de budgetten 2020 van de verschillende kerkfabrieken van de stad Herentals. De gemeenteraad 
heeft deze meerjarenplannen goedgekeurd op 17 december 2019. De kerkfabriek Sint-Niklaas heeft een 
aanpassing op het meerjarenplan ingediend. 

De gemeenteraad keurt het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek Sint-Niklaas, zoals 
ingediend door de Centrale Kerkraad goed.

41 2020_GR_00288 Kerkfabrieken: budgetten 2021: aktename 

De gemeentelijke bijdragen voor de kerkfabrieken blijven binnen de grenzen van de meerjarenplannen 2020-
2025 van de verschillende kerkfabrieken van de stad Herentals.

De gemeenteraad neemt akte van de budgetten 2021 van de kerkfabrieken Sint-Antonius van Padua, Sint-Bavo, 
Sint-Jan de Doper, Sint-Niklaas, Onze-Lieve-Vrouw Herentals en Sint-Waldetrudis, zoals ingediend door de 
Centrale Kerkraad.

42 2020_GR_00271 Gemeentelijke dotatie aan de hulpverleningszone Kempen: dienstjaar 
2021 - goedkeuring 

De stad Herentals schrijft een bedrag van 993.268 euro in als gemeentelijke dotatie aan de hulpverleningszone 
Kempen voor 2021 in de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025. De gemeentelijke dotatie wordt 
uitgesplitst in een exploitatietoelage van 794.614 euro en een investeringstoelage van 198.654 euro.
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43 2020_GR_00270 Gemeentelijke dotatie aan de Lokale Politie Neteland: dienstjaar 2021 - 
goedkeuring 

De stad Herentals schrijft een bedrag van 3.719.685 euro in als gemeentelijke dotatie aan de politiezone 
Neteland voor 2021 in het meerjarenplan 2020-2025.

44 2020_GR_00293 Delegatie van bevoegdheden inzake overheidsopdrachten 2021

De gemeenteraad kan de bevoegdheden tot het vaststellen van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden 
voor het gunnen van overheidsopdrachten nominatief aan het college van burgemeester en schepenen 
delegeren voor specifieke werken, leveringen en diensten voorzien in het meerjarenplan. De 
plaatsingsprocedure en lastvoorwaarden moeten uitdrukkelijk aan het college gedelegeerd worden. 

De gemeenteraad delegeert de bevoegdheid tot de keuze van de plaatsingsprocedure en het vaststellen van de 
lastvoorwaarden voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor bepaalde werken, leveringen en diensten 
aan het college van burgemeester en schepenen. 

45 2020_GR_00299 Goedkeuring corona-subsidie voor AGB Sport en Recreatie

De gemeenteraad keurt de coronasubsidie als tussenkomst in de geleden verliezen van het AGB Sport en 
Recreatie Herentals ten gevolge van de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus voor het dienstjaar 
2020 goed. Bij de tweede aanpassing van het meerjarenplan is 527.355 euro voorzien.

Dienst archief en informatiebeheer
46 2020_GR_00295 Aanvaarding handgiften van de periode 2019 tot en met november 

2020

Het stadsarchief Herentals ontvangt geregeld handgiften van privaatrechtelijke archiefdocumenten en 
documentatie met erfgoedwaarde. De gemeenteraad moet over het aanvaarden van deze handgiften 
besluiten. 

De gemeenteraad beslist de handgiften die zijn ontvangen op het stadsarchief in de periode december 2019 tot 
en met november 2020 te aanvaarden. 

47 2020_GR_00296 Aanvaarding legaat 

De stad Herentals werd aangesteld als bijzonder legataris van een testament. Het gaat over drie objecten met 
grote erfgoedwaarde die zeer waardevol zijn voor de aanvulling van de collecties van de stad.

De gemeenteraad beslist het legaat te aanvaarden. 


