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gemeenteraad
Dagorde met samenvattingen Zitting van 29 juni 2021

OPENBARE ZITTING

1 2021_GR_00159 Notulen gemeenteraad 1 juni 2021: goedkeuring

De gemeenteraad keurt de notulen van de gemeenteraadszitting van 1 juni 2021 goed. 

Sector stadsontwikkeling
Dienst omgeving

2 2021_GR_00148 Visie sociaal wonen Herentals: goedkeuring

De Vlaamse Codex Wonen stelt dat een gemeente verantwoordelijk is voor de uitwerking van haar woonbeleid 
op lokaal vlak en hierbij onder meer aandacht heeft voor het stimuleren van sociale woonprojecten en het 
ondersteunen van woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden.

Voorliggend document geeft uitvoering aan artikel 2.7 Uitvoeringsbesluit Vlaamse Codex Wonen dat 
voorschrijft dat een gemeente een visie op sociaal wonen moet uitwerken en toepassen.

Artikel 4.16 Uitvoeringsbesluit Vlaamse Codex Wonen schrijft voor dat het college van burgemeester en 
schepenen de lokale woontoets in functie van het beoordelen van nieuwe sociale woonprojecten kan 
delegeren indien de gemeente beschikt over een goedgekeurde visie op het vlak van het lokaal sociaal 
woonbeleid. Het lokaal bestuur wenst de lokale woontoets in de toekomst blijvend te laten uitvoeren door het 
college van burgemeester en schepenen. Voorliggend document zal wel de leidraad vormen om de lokale 
woontoets uit te voeren in de toekomst. 

Conform het subsidiedossiers van Wonen-Vlaanderen moet de stad tegen eind 2021 beschikken over een 
goedgekeurde visie sociaal wonen.

De gemeenteraad keurt de nota 'Visie sociaal wonen - Herentals' goed.

3 2021_GR_00170 Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2019141725 - 
Diamantstraat/Herenthoutseweg: zaak van de wegen - weigering 

De omgevingsvergunningsaanvraag OMV_2019141725 omvat een (gedeeltelijke) afschaffing van het restant 
van buurtweg 32 en de rooilijnwijziging/verbreding van de Herenthoutseweg. 

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

 de afschaffing van een buurtweg
 de rooilijnwijziging
 eventuele lasten en voorwaarden.

De gemeenteraad keurt het bijgevoegd ontwerp van rooilijnplan, opgemaakt door Plan² bvba op opgemaakt op 
22 november 2020 door landmeetkantoor Plan²bvba, niet goed omwille van strijdigheid met de principes 
opgenomen in artikel 3 en 4 van het decreet houdende de gemeentewegen. 
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4 2021_GR_00171 Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_OMV_2021007269: 
Witbos/Hoogton - zaak van de wegen - goedkeuring 

De gemeenteraad moet een besluit nemen over de zaak van de wegen. De aanvraag betreft het verkavelen van 
een grond in 4 percelen. De gronden waarop de aanvraag betrekking heeft, zijn gelegen in Witbos en Hoogton, 
2200 Noorderwijk.
Lot 5 is gedeeltelijk gelegen binnen de rooilijn en moet bijgevolg gedeeltelijk overgedragen worden aan het 
openbaar domein door middel van een gratis grondafstand ten aanzien van stad Herentals. 

De gemeenteraad wordt gevraagd uitspraak te doen over de zaak van de wegen en de eventuele lasten en 
voorwaarden die hiermee verbonden zijn. 

De gemeenteraad keurt de zaak van de wegen goed en stelt de voorwaarden en lasten vast.

5 2021_GR_00172 Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2021002558: 
Acacialaan 69 - zaak van de wegen - goedkeuring 

De omgevingsvergunningsaanvraag OMV_ 2021002558 omvat het verkavelen van een terrein in 38 loten en de 
aanleg van infrastructuur in Acacialaan 69. 

De gemeenteraad keurt de zaak van de wegen goed voor de overdracht van het tracé en de inrichting van deze 
zone.

Technische dienst
6 2021_GR_00149 Wandelbrug over Aa ter hoogte van Kweek en Meivuurstraat:  

samenwerkingsovereenkomst: goedkeuring

De stad Herentals, de gemeente Vorselaar en Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete (RLKGN) plaatsen een 
wandelbrug over de Aa ter hoogte van de Kweek en de Meivuurstraat. 

RLKGN heeft een samenwerkingsovereenkomst opgemaakt om de afspraken omtrent de concrete uitvoering, 
eigendomsoverdracht, de verdeling van de kosten en het onderhoud vast te leggen.

De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst goed.

7 2021_GR_00174 Stedelijk reglement project Bike2School: goedkeuring

In het project Bike2School kunnen kinderen uit het lager onderwijs digitale punten verdienen door met de fiets 
naar school te komen. Deze kunnen vervolgens verzilverd worden op de lokale kermis, bij lokale handelaars of 
andere partners.

De stad gebruikt, door sluiting van de opdracht met Smartville, het buck-e systeem van Fairville als hard- en 
softwaresysteem voor het project. De stad koopt lezers aan bij Smartville die op de deelnemende scholen 
geplaatst worden. De stad koopt daarnaast tags en betaalkaarten aan bij Smartville voor alle deelnemende 
leerlingen. De stad koopt licenties aan voor gebruik van de software voor eigen gebruik en voor gebruik door 
de scholen, leerlingen en deelnemende handelaars. 

Omdat verschillende partijen deelnemen aan dit project en gebruik maken van materialen aangekocht door de 
stad, wenst de stad een reglement op te stellen om alle afspraken bij de start van het project helder te 
formuleren. 
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De start van het project is voorzien op 1 september 2021. Het voorlopige einde van het project is voorzien op 
30 juni 2025. Een verlenging van het project is steeds mogelijk. 

8 2021_GR_00176 Wegen- en rioleringswerken in St.-Jansstraat - Herenthoutsweg (deel), 
Lierseweg en St.-Antoniusstraat: samenwerkingsovereenkomst met 
Aquafin nv en aanstelling studiebureau Arcadis Belgium nv voor de 
opmaak van de studie en het ontwerp: goedkeuring

Sector vrije tijd
Dienst sport, jeugd en evenementen

9 2021_GR_00127 Afwijking op het reglement met betrekking tot de inrichting van de 
openbare markten: evenement André Hazes op 13 augustus 2021 - 
goedkeuring 

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 17 mei 2021 een voorwaardelijke goedkeuring 
gegevens voor de organisatie van het live concert André Hazes op de noordkant van de Grote Markt.

Enkel de gemeenteraad is gemachtigd om af te wijken van het goedgekeurde marktreglement. De 
gemeenteraad kan een bijkomend evenement toestaan waardoor de vrijdagmarkt niet kan doorgaan op de 
noordkant van de Grote Markt, in dit geval het optreden van André Hazes op vrijdag 13 augustus 2021. Tijdens 
de duurtijd van dit evenement wordt een alternatieve standplaats voorzien voor de vaste marktkramers.

De gemeenteraad keurt de bijkomende afwijking van het marktreglement goed met betrekking tot het 
optreden van André Hazes op vrijdag 13 augustus 2021.

Sector burger en samenleving
Neteland Zorg en Welzijn

10 2021_GR_00179 SVK ISOM vzw: toetreding, goedkeuring statuten, aanduiding lid-
vertegenwoordiger en voordracht kandidaat vaste-vertegenwoordiger

Het OCMW neemt deel aan de intergemeentelijkse samenwerking OCMW's Middenkempen (ISOM), waarvan 
het sociaal verhuurkantoor (SVK) een onderdeel is.

De algemene vergadering van SVK ISOM paste omwille van de hoogdringendheid op 10 juni 2021 zijn statuten 
aan, op vraag van de bank, om te voldoen aan de dwingende bepalingen van het WVV dat op 1 mei 2019 in 
werking trad.

In uitvoering van de gecoördineerde statuten wordt het mandaat van de lid-vertegenwoordiger in de algemene 
vergadering en de vaste-vertegenwoordiger in het bestuursorgaan van de vzw SVK ISOM, dat in overtal is, 
stopgezet namens het OCMW en overgedragen naar het stadsbestuur. Het stadsbestuur moet hiervoor 
toetreden tot de vereniging.

De gemeenteraad keurt de toetreding tot SVK ISOM en de statuten goed, duidt een lid-vertegenwoordiger aan 
in de algemene vergadering en draagt een kandidaat vaste-vertegenwoordiger voor om te zetelen in het 
bestuursorgaan.

Dienst gelijke kansen en preventie
11 2021_GR_00157 Gemeentelijke administratieve sancties: aanstelling 

gemeenschapswacht-vaststeller en GAS-vaststeller bij de 
reinigingsdienst
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Om de sensibiliserende en preventieve opdrachten van onze gemeenschapswachten succesvol te maken, 
moeten zij kunnen beschikken over bevoegdheden in het kader van het gemeentelijk administratief 
sanctierecht. De aanstelling van een gemeenschapswacht-vaststeller is hier onderdeel van. 

De gemeenteraad stelt een gemeenschapswacht-vaststeller aan. 

12 2021_GR_00175 Preventie 2021: Verlenging Strategische Veiligheids-en Preventieplan - 
kennisname en goedkeuring  

De stad Herentals sloot in 2014 met het ministerie van Binnenlandse Zaken een Strategisch Veiligheids- en 
Preventieplan (SVPP) af. Dit contract wordt van 1 januari 2020 tot 31 december 2021 verlengd.

Ook voor deze verlenging werd door Binnenlandse Zaken de mogelijkheid aangeboden om wijzigingen of 
aanpassingen voor te stellen. De redenen om een wijziging te vragen konden van strategische aard zijn 
(inspelen op fenomenen, aanpassingen van het gevoerde beleid, afstemming op andere veiligheidsplannen, …) 
of eerder van praktische aard (wijzigingen in het personeelsbestand, impact financiële partnerschappen, 
gebrek aan relevantie, …). Er zijn vanuit de stad Herentals geen wijzigingen doorgegeven voor 2021.

De jaarlijkse subsidie bedraagt 103.495,33 euro, toegekend in het kader van de SVPP 2014-2017 en verlengd 
tot 31 december 2021. De fenomenen die in aanmerking komen zijn dezelfde als voorheen.

De gemeenteraad neemt kennis van de verlenging van het Strategisch Veiligheids- en Preventieplan 2020 - 
2021 voor Herentals voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2021 en keurt het huidige 
SVPP van Herentals zonder wijzigingen goed tot en met 31 december 2021. 

Dienst onthaal en burgerzaken
13 2021_GR_00169 Trouwlocatie buitenhuwelijk: 'de groene kathedraal' van domein Le 

Paige - goedkeuring 

Door de coronacrisis konden koppels sinds mei 2020 kiezen om het huwelijk buiten te laten plaatsvinden in de 
groene kathedraal van domein Le Paige.
De keuze tussen binnen en buiten trouwen spreekt de burgers hard aan waardoor, na overleg met de 
burgemeester, het buiten huwen een permanente optie zou kunnen zijn. De groene kathedraal op het domein 
Le Paige is momenteel nog niet formeel aangeduid als huwelijkslocatie.

De gemeenteraad beslist om de groene kathedraal op domein Le Paige aan te duiden als bijkomende 
trouwlocatie.

Sector ondersteunende diensten
Staf van de algemeen directeur

14 2021_GR_00155 Organisatiebeheersing - Jaarlijks rapport: kennisname 

De algemeen directeur rapporteert jaarlijks over het organisatiebeheersingssysteem aan het college van 
burgemeester en schepenen, de gemeenteraad, het vast bureau en de raad voor maatschappelijk welzijn.

De gemeenteraad neemt kennis van het rapport van de algemeen directeur met betrekking tot de 
organisatiebeheersing in 2020.

15 2021_GR_00156 Organisatiebeheersing - Klachtenrapport 2020: kennisname 

Op 17 december 2019 keurden de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn een nieuw 
gezamenlijk klachten- en meldingenreglement goed. Het reglement is van toepassing op het college van 
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burgemeester en schepenen, het vast bureau, de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn, het 
bijzonder comité voor de sociale dienst, de stadsdiensten, de OCMW-diensten, het kunstonderwijs, de 
autonome gemeentebedrijven en de extern verzelfstandigde agentschappen van het stadsbestuur van 
Herentals.

De algemeen directeur rapporteert jaarlijks aan de gemeenteraad over de klachten ingediend tegen de 
gemeente.

De gemeenteraad neemt kennis van het klachtenrapport 2020. Dit klachtenrapport handelt zowel over de 
klachten ingevolge het nieuwe klachten- en meldingenreglement voor de stad en het OCMW alsook over de 
klachten ingevolge het klachtenreglement op de zorgvoorzieningen.

16 2021_GR_00150 Agentschap Binnenlands Bestuur: antwoord aan de klager - 
kennisname 

Op 15 april 2021 werd een klacht ingediend bij het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) betreffende 
domicilie en uithuiszetting in recreatiegebied.

ABB bracht de stad op 23 april 2021 op de hoogte van de klacht en vroeg het hele dossier op.

Het hele dossier werd via het loket binnenlands bestuur overgemaakt op 11 mei 2021. 

ABB heeft op 28 mei 2021 een antwoord verstuurd. 

De gemeenteraad neemt kennis van het antwoord van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

17 2021_GR_00162 Agentschap Binnenlands Bestuur:  klacht tegen de voorzitter van de 
gemeenteraad en de algemeen directeur - kennisname

Er werd een klacht ingediend bij het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) tegen de voorzitter van de 
gemeenteraad en de algemeen directeur met betrekking tot agendapunt 3 van de gemeenteraad van 4 mei 
2021 'Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2020065725: Acacialaan 69 - zaak van de wegen'. 

De gemeenteraad neemt kennis van de klacht.

18 2021_GR_00177 Mededeling persoonsgegevens Kruispuntbank voor de Sociale 
Zekerheid voor toekenning van aanvullende rechten: goedkeuring 

Inwoners van Herentals met het statuut van verhoogde tegemoetkoming genieten van een korting voor het 
afvalinzamelingsysteem Diftar. Voor de automatisch toekenning van de rechten die verbonden zijn aan het 
systeem van de verhoogde tegemoetkoming, moet de stad persoonsgegevens krijgen van Kruispuntbank voor 
de Sociale Zekerheid. 

Het gaat om zeer gevoelige gegevens die beschermd worden door de privacywetgeving en waarvan de 
mededeling en verwerking op een strikt geregelde manier moet gebeuren.

Om de mededeling en verwerking te regelen, wordt een overeenkomst afgesloten tussen de Kruispuntbank en 
de stad.

De gemeenteraad keurt de overeenkomst goed.

19 2021_GR_00178 Projectvereniging Neteland:  aangepaste statuten: goedkeuring 
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Op 8 december 2017 werd door de gemeenten Herentals, Grobbendonk, Olen, Vorselaar en Herenthout 
projectvereniging Neteland opgericht om samen te werken rond een aantal thema's van vrije tijd en veiligheid. 

De gemeenten willen nu ook samenwerken rond integrale veiligheid, omgeving, strategie en organisatie en 
welzijn en zorg. Daarnaast wil men de interne werking van de projectvereniging beter organiseren. Daarom 
moeten de statuten van de projectvereniging aangepast worden.

De gemeenteraad keurt de aangepaste statuten goed.

Dienst financiën
20 2021_GR_00154 Jaarrekening 2020 stad Herentals: vaststelling

De gemeenteraad stelt het deel van de jaarrekening 2020 van de stad Herentals vast.

21 2021_GR_00153 Jaarrekening 2020 stad en OCMW Herentals: vaststelling

De gemeenteraad stelt de geïntegreerde jaarrekening 2020 van de stad en OCMW Herentals vast.

22 2021_GR_00151 Jaarrekening 2020 AGB Sport en Recreatie Herentals: positief advies 
over BBC-jaarrekening en goedkeuring WVV-jaarrekening

De gemeenteraad brengt een positief advies uit over de BBC-jaarrekening 2020 van het AGB Sport en Recreatie 
Herentals.

De gemeenteraad keurt de WVV-jaarrekening 2020 van het AGB Sport en Recreatie Herentals goed en verleent 
kwijting aan de bestuurders van het AGB Sport en Recreatie Herentals.

23 2021_GR_00152 Jaarrekening 2020 AGB Herentals: positief advies over BBC-
jaarrekening en goedkeuring WVV-jaarrekening

De gemeenteraad brengt een positief advies uit over de BBC-jaarrekening 2020 van het AGB Herentals.

De gemeenteraad keurt de WVV-jaarrekening 2020 van het AGB Herentals goed en verleent kwijting aan de 
bestuurders van het AGB Herentals.

24 2021_GR_00166 Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 stad Herentals - AMJP2021-1: 
vaststelling

De gemeenteraad stelt het deel van de eerste aanpassing van 2021 van het meerjarenplan 2020-2025 voor de 
stad Herentals vast.

25 2021_GR_00165 Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 stad en OCMW Herentals - 
AMJP2021-1: goedkeuring

De gemeenteraad keurt de eerste aanpassing in 2021 van het meerjarenplan 2020-2025 van de stad en OCMW 
Herentals goed.

26 2021_GR_00164 Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 AGB Sport en Recreatie 
Herentals - AMJP2021-1: goedkeuring
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De gemeenteraad keurt de eerste aanpassing in 2021 van het meerjarenplan 2020-2025 van het AGB Sport en 
Recreatie goed.

27 2021_GR_00158 Subsidies 2021-2025: Subsidiereglement voor kosten verbonden aan 
de waarborgregels van Participatiemaatschappij Vlaanderen nv: 
goedkeuring

De stad staat niet meer borg voor leningen die door haar verenigingen voor de werking ervan worden 
aangegaan. De stad wil hen blijven ondersteunen door een subsidie aan te bieden om tussen te komen in de 
extra kosten die er zijn voor de vereniging om een lening te verkrijgen zonder dat de stad zich borg stelt voor 
deze lening. Met andere woorden een subsidie voor de verhoogde rente of bijkomende kosten verbonden aan 
de waarborgregels van Participatiemaatschappij Vlaanderen nv (PMV) die voortvloeien uit de afwezigheid van 
borgstelling.

De gemeenteraad keurt het subsidiereglement voor kosten verbonden aan de waarborgregels van 
Participatiemaatschappij Vlaanderen nv (PMV) goed. 

28 2021_GR_00161 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. 

29 2021_GR_00167 Hulpverleningszone Kempen: vaststelling verdeelsleutel dotaties 
gemeenten hulpverleningszone 2022

De hulpverleningszones worden gefinancierd door dotaties van de deelnemende gemeenten. De gemeenten 
moeten hiervoor een verdeelsleutel goedkeuren. Op de zoneraad van 31 oktober 2020 werd het principe voor 
de financiële verdeelsleutel 2021-2026 goedgekeurd. De parameters moeten jaarlijks aangepast worden aan de 
meest recente gegevens.

De gemeenteraad keurt de verdeelsleutel 2022 voor de gemeentelijke dotaties aan de hulpverleningszones 
goed.


