
1/60

gemeenteraad
Notulen Zitting van 29 juni 2021

Aanwezig:
de heer Rutger Moons, voorzitter; mevrouw Mien Van Olmen, burgemeester; mevrouw Yoleen Van 
Camp, schepen; de heer Jan Michielsen, schepen ; de heer Pascal Van Nueten, schepen; de heer 
Patrik De Cat, schepen; de heer Stefan Verraedt, schepen; mevrouw Anne-Mie Hendrickx, raadslid; de 
heer Jan Bertels, raadslid; mevrouw Liese Bergen, raadslid; mevrouw Els Sterckx, raadslid; de heer 
Peter Verpoorten, raadslid; de heer Bart Michiels, raadslid; mevrouw Bieke Baeten, raadslid; de heer 
Rob Lathouwers, raadslid; mevrouw Evelyn Breugelmans, raadslid; de heer Andreas Huyskens, 
raadslid; mevrouw Eva Brandwijk, raadslid; mevrouw Lore Wagemans, raadslid; mevrouw Priscilla Van 
Thielen, raadslid; de heer Tom Olyslaegers, raadslid; de heer Pieter Laureys, raadslid; de heer 
François Vermeulen, raadslid; mevrouw Griet Van Nueten, raadslid; de heer Ludo Van den Broeck, 
raadslid; de heer Marnix Verheyen, raadslid; de heer Marcel De Cuyper, raadslid; de heer Stefan 
Geyzen, raadslid; de heer Dirk Soentjens, algemeen directeur 

Verontschuldigd:
mevrouw Susy Matthijs, raadslid

Digitale raad
Conform het gemeenteraadsbesluit van 10 november 2020 wordt deze gemeenteraad ingevolge de 
coronacrisis digitaal en hybride georganiseerd.  

OPENBARE ZITTING

1 2021_GR_00159 Notulen gemeenteraad 1 juni 2021: goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving

Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De ontwerpnotulen van de vorige vergadering worden, behalve in spoedeisende gevallen, ten minste 
acht dagen voor de vergadering samen met de oproeping aan de raadsleden bezorgd, tenzij dit 
praktisch onmogelijk is omdat de gemeenteraadszittingen elkaar te snel opvolgen. 

Juridische grond
 Decreet lokaal bestuur artikel 32

 Huishoudelijk reglement 

Argumentatie
De notulen van de gemeenteraadszitting worden goedgekeurd op de eerstvolgende vergadering van 
de gemeenteraad.
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Besluit

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

Bijlagen
 20210601_GR_ontwerpnotulen.pdf

Sector stadsontwikkeling

Dienst omgeving

2 2021_GR_00148 Visie sociaal wonen Herentals: goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving

Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
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, zoals beschreven in voorliggend document. 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. 

Voorliggende visie hoeft zeker geen statisch document te zijn, maar kan inspelend op nieuwe 
inzichten of behoeften, wijzigende regelgeving, … steeds worden bijgestuurd en voorgelegd aan 
betrokken actoren.

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

Juridische grond
 Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, zoals gewijzigd

 Vlaamse Codex Wonen van 2021, zoals gewijzigd

Argumentatie
Het decreet grond- en pandenbeleid (huidige Vlaamse Codex Wonen) legde in 2009 elke gemeente 
een bindend sociaal objectief op van te realiseren sociale woongelegenheden. Hiermee werd de 
realisatie van sociale woonprojecten intensief opgevolgd vanuit het lokaal woonoverleg. 

Het Uitvoeringsbesluit Vlaamse Codex Wonen dat de planning, de programmatie en de realisatie van 
sociale woonprojecten regelt, schrijft voor dat een nieuw sociaal woonproject afgetoetst wordt aan het 
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lokale beleid door het uitvoeren van een lokale woontoets. Tot op heden wordt dit eerder ad hoc 
beoordeeld. 

Er werd met andere woorden de voorbije jaren zeker al meer aandacht besteed aan de planning van 
sociale woonprojecten, maar vaak in functie van specifieke opdrachten (behalen bindend objectief, 
planning sociale woonprojecten), zonder te handelen vanuit een globale visie op sociaal wonen voor 
het gehele grondgebied. 

Door het uitwerken van voorliggende visie sociaal wonen wordt het lokaal bestuur een houvast 
geboden bij de bespreking van nieuwe sociale woonprojecten in het kader van de lokale woontoets. 
Daarnaast biedt het ook de sociale woonactoren een kader waarbinnen zij verder kunnen werken aan 
de uitbouw van het lokale sociaal woonpatrimonium.

De nota 'Visie sociaal wonen Herentals' werd opgesteld door IOK in het kader van de deelname aan 
Kempens Woonplatform in samenspraak met de administratie en bevoegde schepenen van de stad. 
De 'Visie sociaal wonen' werd besproken op het lokaal woonoverleg van 26 mei 2021. 

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 7 juni 2021 de nota 'visie sociaal wonen - 
Herentals' principieel goed. 

Besluit

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

Stemming op besluit 1
- 23 stem(men) voor: Bieke Baeten; Liese Bergen; Jan Bertels; Eva Brandwijk; Patrik De Cat; 

Marcel De Cuyper; Anne-Mie Hendrickx; Andreas Huyskens; Rob Lathouwers; Pieter Laureys; 
Bart Michiels; Jan Michielsen; Rutger Moons; Tom Olyslaegers; Yoleen Van Camp; Pascal Van 
Nueten; Griet Van Nueten; Mien Van Olmen; Ludo Van den Broeck; Marnix Verheyen; 
François Vermeulen; Stefan Verraedt; Lore Wagemans

- 1 stem(men) tegen: Peter Verpoorten
- 4 onthouding(en): Evelyn Breugelmans; Stefan Geyzen; Els Sterckx; Priscilla Van Thielen

Bijlagen
 Visie_sociaal_wonen herentals DEF.pdf

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

AFGEVOERD

20:20 - De stad kreeg op 25 juni 2021 de melding dat de omgevingsvergunningaanvraag door de 
aanvrager werd ingetrokken waardoor het agendapunt zonder voorwerp is. 

4 2021_GR_00171 Aanvraag omgevingsvergunning nummer 
OMV_OMV_2021007269: Witbos/Hoogton - zaak van de 
wegen - goedkeuring 
GOEDGEKEURD
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Beschrijving

Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Omschrijving van de aanvraag

Op 22 januari 2021 ontving de stad de omgevingsvergunningsaanvraag van Studiebureau Verhaert - 
de heer Paul Verhaert voor handelingen op een terrein met adres Hoogton z/n, Witbos 22, Witbos 24, 
Witbos 26 te 2200 Herentals en met kadastrale omschrijving Afdeling 13027, sectie C, perceel 105D, 
105E, 105G, 127N. 

Het betreft een aanvraag voor het verkavelen van een grond in 4 percelen.

Voorgeschiedenis

De aanvraag werd ingediend op 22 januari 2021.

Het openbaar onderzoek werd georganiseerd van 25 maart 2021 tot en met 23 april 2021. Tijdens het 
openbaar onderzoek werden er geen bezwaarschriften ingediend. 

Het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar van 26 mei 2021 resulteert in een 
voorwaardelijk gunstig advies. 

Het college van burgemeester en schepenen nam kennis van de aanvraag en van het verslag van de 
gemeentelijke omgevingsambtenaar op 14 juni 2021 en maakte de inhoud ervan tot haar eigen 
motivering.
Het college van burgemeester en schepenen verleende een voorwaardelijk gunstig advies over de 
voorliggende aanvraag. Gezien het voorwaardelijk gunstig advies van het college van burgemeester 
en schepenen wordt de aanvraag voorgelegd aan de gemeenteraad voor besluitvorming. 

Fase

De gemeenteraad wordt verzocht om een beslissing te nemen over de zaak van de wegen, inclusief 
eventueel bijhorende voorwaarden en lasten. 

Er moet nog een gratis grondafstand gebeuren van een terrein van +/- 32 m² gelegen binnen de 
bestaande rooilijn die hiermee herbevestigd wordt. 

Argumentatie
De aanvraag omvat geen aanleg van nieuwe wegen. 

Geldende rooilijnen

Langsheen het projectgebied van de aanvrager is de rooilijn, goedgekeurd bij verkaveling V2004/001, 
van toepassing: 

 Voor Witbos een rooilijnbreedte van 12 meter 

 Voor Hoogton een rooilijnbreedte van 10 meter.

Decretale bepalingen 

Overeenkomstig artikel 31. § 1 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning moet de 
gemeenteraad zich tijdens de vergunningsprocedure uitspreken over de aanleg van nieuwe 
gemeentewegen. De gemeenteraad moet zich hierbij uitspreken over de ligging, de breedte en de 
uitrusting van de gemeenteweg, en over de eventuele opname in het openbaar domein. Hierbij wordt 
rekening gehouden met de doelstellingen en principes, vermeld in artikel 3 en 4 van het decreet van 3 
mei 2019 houdende de gemeentewegen. De gemeenteraad kan daarbij voorwaarden opleggen en 
lasten verbinden, die in de eventuele vergunning worden opgenomen. 

Nieuwe gemeentewegen 
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Het project van de aanvrager voorziet een herbevestiging van de rooilijn uit de verkaveling 
V2004/001, zoals aangeduid op het bijgevoegde verkavelingsplan nieuwe toestand. Deze rooilijn is 
nog steeds relevant en voldoet aan de voormelde principes en doelstellingen voor uitbouw van een 
gemeentelijk wegennet. 

Opname in openbaar domein: Langsheen Hoogton ligt nog steeds een strook van ca. 32 m² private 
eigendom, aangeduid als lot 5 op voormeld verkavelingsplan binnen de eerder goedgekeurde rooilijn. 
Deze grondafstand werd nooit doorgevoerd bij akte en moet dus nog steeds gerealiseerd worden. De 
dienst patrimonium maakte een ontwerpbelofte op die deze kosteloze grondafstand regelt. De 
eenzijdige belofte werd volledig ingevuld en ondertekend toegevoegd aan het aanvraagdossier. 

Goedkeuring rooilijn, oplegging lasten en voorwaarden 

De gemeenteraad herbevestigt de eerder goedgekeurde rooilijn, goedgekeurd bij verkaveling 
V2004/001, zoals aangeduid op het verkavelingsplan ontworpen toestand. De gemeenteraad legt 
volgende last op aan de vergunninghouder: 

 Kosteloze grondafstand van een strook van 32 m² langs Hoogton, aangeduid als lot 5 op 
voormeld verkavelingsplan overeenkomstig de voorwaarden opgenomen in bijgevoegde 
eenzijdige belofte.

Artikel 47 van het omgevingsvergunningsbesluit stelt het volgende: Als de vergunningsaanvraag 
wegenwerken omvat waarvoor de gemeenteraad beslissingsbevoegdheid heeft, neemt de 
gemeenteraad daarover een besluit.

De gemeenteraad neemt daarbij kennis van de standpunten, opmerkingen en bezwaren die zijn 
ingediend tijdens het openbaar onderzoek. De gemeenteraad neemt kennis van het resultaat van het 
openbaar onderzoek. Overeenkomstig de criteria van artikels 11-14 van het besluit van de Vlaamse 
regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning is de 
gewone procedure van toepassing en moet de aanvraag openbaar gemaakt worden. Het openbaar 
onderzoek werd gehouden van 25 maart 2021 tot 23 april 2021. Tijdens dit openbaar onderzoek 
werden geen bezwaarschriften ingediend.

Het college van burgemeester en schepenen besliste op 14 juni 2021 om een voorwaardelijk gunstig 
advies te verlenen. De gemeenteraad neemt kennis van dit besluit en het bijhorende verslag van de 
gemeentelijke omgevingsambtenaar.

Besluit

De gemeenteraad keurt de zaak van de wegen goed, zoals weergegeven op het inplantingsplan, voor 
gronden gelegen ter hoogte van Witbos en Hoogton, met kadastrale omschrijving Afdeling 13027, 
sectie C, perceel 105D, 105E, 105G, 127N. 

De gemeenteraad legt de volgende lasten op: 

 De gratis grondafstand wordt als last opgelegd voordat gebruik gemaakt mag worden van de 
voorliggende omgevingsvergunning.

Stemming op besluit 1
- 26 stem(men) voor: Bieke Baeten; Liese Bergen; Jan Bertels; Eva Brandwijk; Patrik De Cat; 

Marcel De Cuyper; Stefan Geyzen; Anne-Mie Hendrickx; Andreas Huyskens; Rob Lathouwers; 
Pieter Laureys; Bart Michiels; Jan Michielsen; Rutger Moons; Tom Olyslaegers; Els Sterckx; 
Yoleen Van Camp; Pascal Van Nueten; Griet Van Nueten; Mien Van Olmen; Priscilla Van 
Thielen; Ludo Van den Broeck; Marnix Verheyen; François Vermeulen; Stefan Verraedt; Lore 
Wagemans

- 2 onthouding(en): Evelyn Breugelmans; Peter Verpoorten
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5 2021_GR_00172 Aanvraag omgevingsvergunning nummer 
OMV_2021002558: Acacialaan 69 - zaak van de wegen - 
goedkeuring 
GOEDGEKEURD

Beschrijving

Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Omschrijving van de aanvraag

Op 30 januari 2021 ontving de stad de omgevingsvergunningsaanvraag met als referentie 
OMV_2021002558 van de heer Dirk Bierten voor Vosselaars Bouwbedrijf op een terrein met adres 
Acacialaan 69 met  kadastrale omschrijving 2de afdeling, sectie D, nrs. 776D, 783B, 784E2, 784T, 
782C2 en 786X

Type handelingen

Stedenbouwkundige handelingen: het verkavelen van een terrein in 38 loten en de aanleg van 
infrastructuur.

De gemeenteraad moet een besluit nemen over de zaak van de wegen voor de overdracht van het 
tracé en de inrichting van deze zone.

Voorgeschiedenis

 De aanvraag werd ingediend op 30 januari 2021. 

 Het openbaar onderzoek werd georganiseerd van 25 maart 2021 tot en met 23 april 2021. 
Tijdens het openbaar onderzoek werden er 27 bezwaarschriften ingediend. 

 Het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar van 10 juni 2021 resulteert in een 
voorwaardelijk gunstig advies en bevat een overzicht van bovenvermelde bezwaarschriften, 
inclusief de beoordeling ervan. 

 Het college van burgemeester en schepenen nam kennis van de aanvraag en van het 
voorwaardelijk gunstig verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar. Het college van 
burgemeester en schepenen verleende op 21 juni 2021 een ongunstig advies over de 
voorliggende aanvraag. Het college sluit zich aan bij het verslag van de gemeentelijke 
omgevingsambtenaar, met uitzondering van de behandeling van de bezwaren die betrekking 
hebben op het wonen onder de hoogspanningslijn. Het college heeft hierover extra informatie 
opgevraagd bij de dienst omgeving en gezondheid van de Vlaamse overheid. Deze leverden 
tegenstrijdige adviezen op met betrekking tot de afstandsperimeter die dient gehanteerd te 
worden voor wonen in de nabijheid van een hoogspanningsleiding. Op basis hiervan is het 
college van burgemeester en schepenen van mening dat het dossier ongunstig dient 
beoordeeld te worden, er moet hieromtrent eerst meer duidelijkheid gebracht worden. Het 
college van burgemeester en schepenen heeft geen besluit genomen over de zaak van de 
wegen. De aanvraag moet worden voorgelegd aan de gemeenteraad voor besluitvorming over 
de zaak van de wegen. 

Fase

De aanvraag omvat de aanleg van een wegenis voor gemotoriseerd verkeer en een wegenis voor 
voetgangers en fietsers, alsook hulpdiensten. De gemeenteraad moet daarom een besluit nemen over 
de zaak van de wegen voor de overdracht van het tracé en de inrichting van de zone.
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Hierna zal het college een beslissing nemen over de aanvraag van deze omgevingsvergunning.

Argumentatie
De aanvraag omvat wegenaanleg. Daarom moet de gemeenteraad een besluit nemen over de zaak 
van de wegen.

Artikel 47 van het omgevingsvergunningsbesluit stelt het volgende: als de vergunningsaanvraag 
wegenwerken omvat waarvoor de gemeenteraad beslissingsbevoegdheid heeft, neemt de 
gemeenteraad daarover een besluit.

De gemeenteraad neemt daarbij kennis van de standpunten, opmerkingen en bezwaren die zijn 
ingediend tijdens het openbaar onderzoek. De gemeenteraad neemt kennis van het resultaat van het 
openbaar onderzoek. Overeenkomstig de criteria van artikels 11-14 van het besluit van de Vlaamse 
regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning is de 
gewone procedure van toepassing en moet de aanvraag openbaar gemaakt worden.

Het openbaar onderzoek werd gehouden van 25 maart 2021 tot en met 23 april 2021. Er werden 27 
bezwaren ingediend. Deze worden behandeld in het verslag van de gemeentelijke 
omgevingsambtenaar en in het advies van het college.

Het voorliggende project wordt positief beoordeeld in haar ruimer kader tot aanmoediging van een 
toename van het fietsverkeer en zo het gemotoriseerde verkeer terug te dringen.

Geldende rooilijnen:

Grenzend aan het projectgebied van de aanvrager zijn momenteel volgende rooilijnen van toepassing:

 Rooilijn Acacialaan volgens Atlas der Buurtwegen 1841: veranderlijk met een breedte van ca. 
8,8 meter ter hoogte van het perceel van de aanvrager.

 Rooilijn van Heesveld, goedgekeurd bij rooilijn- en onteigeningsplan door de gemeenteraad 
op 2 maart 1981.

Beide rooilijnen werden volledig gerealiseerd ter hoogte van het perceel van de aanvrager.

Decretale bepalingen 

Overeenkomstig artikel 31. § 1 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning moet de 
gemeenteraad zich tijdens de vergunningsprocedure uitspreken over de aanleg van nieuwe 
gemeentewegen. De gemeenteraad moet zich hierbij uitspreken over de ligging, de breedte en de 
uitrusting van de gemeenteweg, en over de eventuele opname in het openbaar domein. Hierbij wordt 
rekening gehouden met de doelstellingen en principes, vermeld in artikel 3 en 4 van het decreet van 3 
mei 2019 houdende de gemeentewegen. De gemeenteraad kan daarbij voorwaarden opleggen en 
lasten verbinden, die in de eventuele vergunning worden opgenomen. 

Nieuwe gemeentewegen 

Het project van de aanvrager voorziet, aansluitend op de geldende rooilijnen, een nieuwe 
gemeenteweg met bijhorende rooilijn. De aanvraag voorziet een ontwerp van rooilijnplan, opgemaakt 
door plan² bvba op 3 november 2020, waarop de ligging breedtes staan vermeld. Het rooilijnplan 
voldoet aan de decretale voorschriften met betrekking tot de opmaak van de gemeentelijke 
rooilijnplannen. De voorgestelde wijzigingen kaderen binnen de decretaal vermelde doelstellingen en 
principes voor de verdere uitbouw van een veilig wegennet op lokaal niveau dat ten dienste staat van 
het algemeen belang. Het voorziet enerzijds in de verdere uitbreiding van en aaneenschakeling met 
het bestaande fijnmazig netwerk van trage wegen, zowel op recreatief als op functioneel vlak.

Advies grondafstand/opname in het openbaar domein: de dienst patrimonium adviseert om de zate 
van de nieuwe gemeenteweg, aangeduid als lot A op het rooilijnplan van 3 november 2020, in te 
lijven in het openbaar domein. Overeenkomstig de afspraken met IOK adviseert de dienst 
patrimonium om de zone voor de plaatsing van ondergrondse afvalcontainers (loten 45 en 46) in te 
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lijven in het openbaar domein. Voor de plaatsing van deze containers moet een financiële last worden 
opgelegd van 8.020,10 per container, zijnde een totaalbedrag van 24.060,30 euro. 

De bestaande erfdienstbaarheid van doorgang met een breedte van 3 meter tussen de Acacialaan 
richting en ten voordele van het perceel 781 in eigendom van het OCMW, aangeduid in blauwe 
arcering op het rooilijnplan, zal grotendeels geïntegreerd worden in het nieuwe openbaar domein. Om 
dit perceel optimaal bereikbaar te houden zal de erfdienstbaarheid over lot 38 afgeschaft worden en 
een nieuw recht van doorgang gevestigd worden over lot 43 met een breedte van 3 meter, zoals 
aangeduid met groene pijlen op het rooilijnplan. De dienst patrimonium maakte een ontwerpbelofte 
op die de kosteloze grondafstanden en de verlegging van het recht van doorgang regelen. 

Goedkeuring rooilijn, oplegging lasten en voorwaarden 

De gemeenteraad stelt het bijgevoegd ontwerp van rooilijnplan opgemaakt door Plan² bvba op 3 
november 2020, definitief vast. De gemeenteraad legt volgende lasten op aan de vergunninghouder:

 De kosteloze grondafstand van loten A, 45, 46 en 39 zoals aangeduid op voormeld 
rooilijnplan, overeenkomstig de voorwaarden opgenomen in bijgevoegde ‘eenzijdige belofte 
van gratis grondafstand’.

 De kosteloze verlegging van de erfdienstbaarheid van doorgang met een breedte van 3 meter 
ten voordele van perceel 781 in eigendom van het OCMW, waarbij deze ter hoogte van lot 38 
afgeschaft wordt en een nieuw recht van doorgang wordt gevestigd over lot 43, 
overeenkomstig de voorwaarden opgenomen in bijgevoegde ‘eenzijdige belofte van 
verlegging erfdienstbaarheid’.

 Een financiële last ten bedrage van 24.060,30 euro voor plaatsing van ondergrondse 
afvalcontainers door IOK op lot 46. De kostprijs voor de afvalstraat moet door de bouwheer 
gestort worden in de stadskas omdat de stad de factuur voor de installatie moet voldoen aan 
IOK.

 De gemeenteraad legt als voorwaarde op dat een getekende versie van de bijgevoegde 
eenzijdige beloftes moet bezorgd worden aan de stad voor gebruik mag worden gemaakt van 
de vergunning.

 Door de realisatie van 38 nieuwe woningen zal de vuilvracht op de openbare, gemengde 
riolering van de Acacialaan stijgen met 95 IE. Om dit enigszins te compenseren zal de stad 
een deel van het openbaar domein van Heesveld afkoppelen van de riolering van de 
Acacialaan. Dit zal gebeuren middels het aanleggen van infiltratiekolken tussen de fiets- en 
voetgangersweg op de site en het kruispunt met de Acacialaan. Deze ingreep zal onder meer 
bekostigd worden met een eerste deel van een financiële last die zal opgelegd worden aan de 
bouwheer. Deze financiële last wordt bepaald op 38 keer 120 m² woonoppervlakte, aan 40 
euro per m². Dit resulteer in een bedrag van 182.400,00 euro.

 De bouwheer moet aan de stad een toezichtskost betalen van 1,5 % op het gunningsbedrag 
van de wegenisaanleg en het latere openbaar domein.

Nutsmaatschappijen

Pidpa en Fluvius hebben niet tijdig een advies uitgebracht. 

Uit de aangeleverde adviezen van de andere nutsmaatschappijen blijkt dat er nog voorwaarden 
gesteld worden.

In het bijzonder voor Telenet moet de kostenraming betaald worden voordat de werken mogen 
aangevat worden.

De voorwaarden opgenomen in de adviezen van de VMM en Elia moeten nageleefd worden.
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Vóór aanvang van de werken belegt de bouwheer nog een coördinatievergadering met de betrokken 
nutsmaatschappijen waarbij ook de stad wordt uitgenodigd.

Brandweer

De voorwaarden opgenomen in het advies van Brandweer Zone Kempen moet nageleefd worden.

 Het verharde gedeelte tussen de woningrijen 3 en 4 moet langs weerszijden uitgebreid 
worden met 1,1 m grasdallen.

 Hydranten voorzien op voorgestelde locaties (ter hoogte van lot 1 en 24).

 Het verkeersreglement moet mogelijk aangepast worden zodat de hulpdiensten door de 
verboden richting mogen aanrijden.

Groen

De aangepaste boscompensatie die door het Agentschap Natuur en Bos werd voorgesteld moet 
nageleefd worden.

Er moet een boombeschermingsplan aangeleverd worden voor de start van de werken.

Volgende beschermingsmaatregelen moeten genomen worden voor de bomenrij in het zuiden op de 
grond van het OCMW: respecteren van de kroonprojectie van de aangrenzende eiken (zie algemene 
maatregelen vrijwaren kroonprojectie). 
De parking in het zuiden niet verstevigen met cementbedding, maar aanleggen met bomenzand. 

Het inzaaien van bermen en collectieve graspartijen, en vakvulling met planten als Lonicera is te 
vermijden. Een graskruidenmengsel zorgt voor kwalitatief en biodivers privaat groen, dat eveneens 
onderhoudsvriendelijk is (2x maaien/jaar).

Mobiliteit

Centrale grasdalloper in de bochten ter hoogte van lot 35 en 38 onderbreken met verharding zodat 
fietsers, rolstoelgebruikers hier comfortabel mee kunnen kruisen.

Minimaal eerste 5 m van het kruispunt aanleggen met hetzelfde materiaal als in de Acacialaan 
(klinkers), borduurs mee laten afbuigen en geen doorlopende goot langs de Acacialaan ter hoogte van 
de nieuwe zijstraat. 

Wegenis

Het ontwerp van de wegenis (onderbouw en bovenbouw) binnen de site moet opgemaakt worden 
volgens het standaardbestek 250 en voor nazicht en goedkeuring overgemaakt worden aan de 
technische dienst van de stad Herentals. Op basis van de goedgekeurde aanbestedingsbundel stelt de 
bouwheer een aannemer aan voor de aanleg van het toekomstig openbaar domein. De aanstelling van 
de aannemer en het gunningsbedrag worden voorgelegd aan het college van burgemeester en 
schepenen ter kennisname. De bouwheer moet bij de stad een borg stellen van 110 %, te berekenen 
op dit gunningsbedrag.

De voorgestelde wegenis voldoet aan de gemaakte afspraken. Alle wegenis die later zal overgedragen 
worden aan het openbaar domein, moet voorzien worden van openbare verlichting. De kosten 
hiervoor zijn volledig ten laste van de bouwheer.

Juridisch advies

Het juridisch advies in verband met de zaak van de wegen werd als bijlage opgenomen. 

Besluit

De gemeenteraad neemt kennis van de aanvraag van de omgevingsvergunning nummer 
OMV_2021002558 van de heer Dirk Bierten voor Vosselaars Bouwbedrijf op een terrein met adres 
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Acacialaan 69 met  kadastrale omschrijving 2de afdeling, sectie D, nrs. 776D, 783B, 784E2, 784T, 
782C2 en 786X.

Type handelingen

Stedenbouwkundige handelingen: het verkavelen van een terrein in 38 loten en de aanleg van 
infrastructuur.

De gemeenteraad keurt de zaak van de wegen goed, onder de volgende voorwaarden en lasten:

 Centrale grasdalloper in de bochten ter hoogte van lot 35 en 38 onderbreken met verharding 
zodat fietsers, rolstoelgebruikers hier comfortabel mee kunnen kruisen.

 Minimaal eerste 5 m van het kruispunt aanleggen met hetzelfde materiaal als in de Acacialaan 
(klinkers), borduurs mee laten afbuigen en geen doorlopende goot langs Acacialaan ter 
hoogte van nieuwe zijstraat. 

 Het ontwerp van de wegenis (onderbouw en bovenbouw) binnen de site moet opgemaakt 
worden volgens het standaardbestek 250 en voor nazicht en goedkeuring overgemaakt 
worden aan de technische dienst van de stad Herentals. Op basis van de goedgekeurde 
aanbestedingsbundel stelt de bouwheer een aannemer aan voor de aanleg van het 
toekomstig openbaar domein. De aanstelling van de aannemer en het gunningsbedrag 
worden voorgelegd aan het college ter kennisname. De bouwheer moet bij de stad een borg 
stellen van 110 %, te berekenen op dit gunningsbedrag.

 Vóór aanvang van de werken belegt de bouwheer nog een coördinatievergadering met de 
betrokken nutsmaatschappijen waarbij ook de stad wordt uitgenodigd.

 Strikte naleving van de voorwaarden uit de bijgevoegde eenzijdige beloftes. Er kan gebruik 
gemaakt worden van de vergunning van zodra de eenzijdige beloftes ondertekend terug 
werden bezorgd aan de stad.

 De voorwaarden opgenomen in het advies van Brandweer Zone Kempen moet nageleefd 
worden.  

o Het verharde gedeelte tussen de woningrijen 3 en 4 moet langs weerszijden 
uitgebreid worden met 1,1 m grasdallen.

o Hydranten moeten voorzien worden op de voorgestelde locaties (ter hoogte van lot 1 
en 24).

o Het verkeersreglement moet mogelijk aangepast worden zodat de hulpdiensten door 
de verboden richting mogen aanrijden.

 De voorwaarden opgenomen in de adviezen van de VMM, Telenet en Elia moeten nageleefd 
worden.

 De aangepaste boscompensatie die door het agentschap Natuur en Bos werd voorgesteld 
moet nageleefd worden. 

 Er moet een boombeschermingsplan aangeleverd worden voor de start van de werken.

 Volgende beschermingsmaatregelen moeten genomen worden voor de bomenrij in het zuiden 
op de grond van het OCMW: respecteren van de kroonprojectie van de aangrenzende eiken 
(zie algemene maatregelen vrijwaren kroonprojectie).
De parking in het zuiden niet verstevigen met cementbedding, maar aanleggen met 
bomenzand. 

 Het inzaaien van bermen en collectieve graspartijen, en vakvulling met planten als Lonicera is 
te vermijden. Een graskruidenmengsel zorgt voor kwalitatief en biodivers privaat groen, dat 
eveneens onderhoudsvriendelijk is (2x maaien/jaar).
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 De kosteloze grondafstand van loten A, 45, 46 en 39 zoals aangeduid op voormeld 
rooilijnplan, overeenkomstig de voorwaarden opgenomen in bijgevoegde ‘eenzijdige belofte 
van gratis grondafstand’.

 De kosteloze verlegging van de erfdienstbaarheid van doorgang met een breedte van 3 m ten 
voordele van perceel 781 in eigendom van het OCMW, waarbij deze ter hoogte van lot 38 
afgeschaft wordt en een nieuw recht van doorgang wordt gevestigd over lot 43, 
overeenkomstig de voorwaarden opgenomen in bijgevoegde ‘eenzijdige belofte van 
verlegging erfdienstbaarheid’.

 Door de realisatie van 38 nieuwe woningen zal de vuilvracht op de openbare, gemengde 
riolering van de Acacialaan stijgen met 95 IE. Om dit enigszins te compenseren zal de stad 
een deel van het openbaar domein van Heesveld afkoppelen van de riolering van de 
Acacialaan. Dit zal gebeuren middels het aanleggen van infiltratiekolken tussen de fiets- en 
voetgangersweg op de site en het kruispunt met de Acacialaan. Deze ingreep zal onder meer 
bekostigd worden met een eerste deel van een financiële last die zal opgelegd worden aan de 
bouwheer. Deze financiële last wordt bepaald op 38 keer 120 m² woonoppervlakte, aan 40 
euro per m². Dit resulteer in een bedrag van 182.400,00 euro.

 Een bijkomende financiële last wordt vastgelegd op basis van de inrichting van een afvalstraat 
op de site. Overeenkomstig de afspraken met IOK adviseert de dienst patrimonium om de 
zone voor de plaatsing van ondergrondse afvalcontainers (loten 45 en 46) in te lijven in het 
openbaar domein. Voor de plaatsing van deze containers moet een financiële last worden 
opgelegd van 8.020,10 per container, zijnde een totaalbedrag van 24.060,30 euro. De 
kostprijs voor de afvalstraat moet door de bouwheer gestort worden in de stadskas omdat de 
stad de factuur voor de installatie moet voldoen aan IOK.

 De bouwheer moet aan de stad een toezichtskost betalen van 1,5 % op het gunningsbedrag 
van de wegenisaanleg en het latere openbaar domein.

Stemming op besluit 1
- 15 stem(men) voor: Eva Brandwijk; Patrik De Cat; Marcel De Cuyper; Andreas Huyskens; 

Pieter Laureys; Bart Michiels; Jan Michielsen; Rutger Moons; Yoleen Van Camp; Pascal Van 
Nueten; Griet Van Nueten; Mien Van Olmen; Ludo Van den Broeck; Marnix Verheyen; Stefan 
Verraedt

- 12 stem(men) tegen: Bieke Baeten; Liese Bergen; Jan Bertels; Evelyn Breugelmans; Stefan 
Geyzen; Anne-Mie Hendrickx; Rob Lathouwers; Tom Olyslaegers; Els Sterckx; Priscilla Van 
Thielen; Peter Verpoorten; Lore Wagemans

- 1 onthouding(en): François Vermeulen

Technische dienst

6 2021_GR_00149 Wandelbrug over Aa ter hoogte van Kweek en 
Meivuurstraat:  samenwerkingsovereenkomst: 
goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving



12/60

Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
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. 

Argumentatie
Deze overeenkomst betreft de bouw van een landschappelijk geïntegreerde wandelbrug over de Aa 
ter hoogte van de Kweek (Vorselaar) en de Meivuurstraat (Herentals) om daarmee het huidig aanbod 
van verbindingen parallel aan de vallei te versterken. De brug zal wandelknooppunt 25 en 97 van het 
wandelknooppuntennetwerk met elkaar verbinden. Op die manier kan ingezet worden op verbindingen 
tussen kernen, het promoten van lange afstandswandelen en beleven, verkennen en leren kennen van 
de streek. 

De gemeente Vorselaar en de stad Herentals garanderen de blijvende toegankelijkheid van de brug 
via smalle doorsteekjes langs de perceelsgrenzen. Bijkomend engageren zij zich voor het onderhoud 
van de brug. De brug, gemaakt van composiet materiaal, heeft een lange levensduur en weinig 
onderhoudswerk.  

Het Regionaal Landschap zal alle werken aanbesteden, instaan voor de algemene coördinatie en 
opvolging van de werken en betaalt alle facturen van aannemers in het kader van de bouw van een 
wandelbrug over de Aa en de inrichting van de toegangswegen (bv. toegangspoortje, draadafsluiting, 
…).   

De verdeling van de kosten tussen de 3 partijen is bepaald in deze samenwerkingsovereenkomst. De 
voorlopige totaalkost is 39.688 euro. De bijkomende kosten voor de productie en installatie van de 
wandelbrug worden evenredig verdeeld over de 3 partners. Bijkomende kosten voor de inrichting en 
het onderhoud van de wandelpaden zijn volledig voor de respectievelijke gemeente. 

Op MJP000984 is 36.500 euro voorzien voor de uitvoering van deze wandelbrug. Op MJP000985 is 
24.500 euro ingeschreven als subsidie van RLKGN. 

Het college van burgemeester en schepenen keurde deze samenwerkingsovereenkomst principieel 
goed op 7 juni 2021.  

Financiële informatie

Visum: Visum verleend mits voorwaarden

Motivering
De financieel directeur verleende op 18 juni 2021 haar visum aan dit voorstel mits voorwaarden. Na 
de goedkeuring van het dossier moeten de kredieten in het meerjarenplan aangepast worden voor 
zowel de uitgaven als de inkomsten.

Besluit

De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst voor de wandelbrug over de Aa ter hoogte 
van de Kweek en de Meivuurstraat goed.

De algemeen directeur, Dirk Soentjens en de voorzitter van de gemeenteraad, Rutger Moons, of hun 
respectievelijke plaatsvervangers worden gemachtigd om de overeenkomst te ondertekenen.  

Stemming op besluit 1
- unaniem voor
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7 2021_GR_00174 Stedelijk reglement project Bike2School: goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving

Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
The Studio van Belfius en Flow Pilots van Cipal Schaubroeck stelden op 28 maart 2019 een nieuw 
project rond fietspromotie bij schoolgaande kinderen voor aan lokale besturen. Het voorgestelde 
project baseert zich op een project dat de voorbije legislatuur zeer succesvol werd geïnitieerd in de 
gemeente Bonheiden. 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 of bij lokale handelaren. Verschillende Kempense gemeenten toonden interesse en 
vroegen naar een intergemeentelijke aanpak via IOK. 

De raad van bestuur van IOK besliste op 17 mei 2019 een interessepeiling bij de gemeenten uit te 
voeren in functie van hun eventuele deelname aan het project, dit in functie van een eventuele 
indiening van een projectaanvraag. 

Op 11 juni 2019 besliste het college van burgemeester en schepenen om deel te nemen aan het 
project. 

In de zomer van 2019 lieten in totaal 16 Kempense lokale besturen weten principieel geïnteresseerd 
te zijn in deelname aan dit project. Het betreft volgende gemeenten: Balen, Dessel, Geel, 
Grobbendonk, Heist-op-den-Berg, Herentals, Herenthout, Herselt, Hoogstraten, Hulshout, Kasterlee, 
Laakdal, Ravels, Rijkevorsel, Vosselaar en Westerlo.

IOK heeft in het najaar van 2019, onder de naam Bike2School, een subsidieaanvraag ingediend 
binnen het Europese doelstelling-2-programma voor de Kempen (GTI-Kempen) en er werden al 
positieve contacten gelegd in functie van Vlaamse en provinciale cofinanciering. Op 24 oktober 2019 
keurde de provincie Antwerpen 70.000 euro cofinanciering goed. Daarnaast bevestigde het 
departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) de mogelijkheid van cofinanciering. De EFRO-
projectaanvraag werd echter afgekeurd, vooral op vormelijke gronden (bijvoorbeeld het ontbreken 
van engagementen van gemeenten en scholen, …). Inhoudelijk werd het project als sterk 
geëvalueerd. De subsidieaanvraag werd, na aanpassingen rekening houdend met de opmerkingen van 
de technische werkgroep van EFRO, door IOK een tweede keer ingediend eind mei 2020. Op 18 mei 
2020 ondertekenden de burgemeester en de algemeen directeur daartoe de cofinancieringsverklaring.

Op 9 juli 2020 werd de projectaanvraag voor het project Bike2School goedgekeurd door de 
Managementsautoriteit van EFRO Vlaanderen - GTI Kempen.

Op 26 oktober 2020 werd kennis genomen van het definitieve EFRO-projectvoorstel en werd de 
samenwerkingsovereenkomst met IOK goedgekeurd.

Op 14 december 2020 keurde het college van burgemeester en schepenen de subsidieaanvraag voor 
het verbeteren van de verkeersveiligheid van schoolomgevingen bij het departement Mobiliteit en 
Openbare Werken goed. Deze subsidie wordt binnen het project van Bike2School aangegrepen om de 
aankoop van de scanners, die aan de schoolpoorten gehangen zullen worden, mee te financieren. Op 
2 februari 2021 werd het subsidiebedrag van 29.040 euro goedgekeurd door Vlaamse minister van 
Mobiliteit en Openbare werken. 

Op 2 februari 2021 keurde de gemeenteraad de toetreding tot de dienstverlenende vereniging Cipal 
als aankoopcentrale aangaande de 'Raamovereenkomst voor de verwerving en exploitatie van een 
multifunctioneel cloud platform voor de ondersteuning van duurzaam beleid door positieve 
incentivering, effectieve ontrading en correcte handhaving' goed. 
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Op 8 maart 2021 ging het college van burgemeester en schepenen over tot de sluiting van de 
opdracht met Smartville.

Juridische grond
 Wet betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de bestuurshandelingen van 29 juli 

1991 en latere wijzigingen

 Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56, paragraaf 3, 4°

 Bestuursdecreet van 7 december 2018

Argumentatie
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. 

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. 

Besluit

De gemeenteraad keurt het stedelijk reglement voor het project Bike2School goed. 

Het reglement gaat in bij de start van het project op 1 september 2021 en eindigt op 30 juni 2025.

1. SPOC

De expert mobiliteit - technische dienst, wordt voor de stad aangeduid als SPOC (single person of 
contact) voor Bike2School. Zowel IOK, Fairville, scholen als lokale handelaars dienen contact op te 
nemen met deze persoon met vragen over Bike2School. (Ouders van) deelnemende leerlingen kunnen 
terecht bij de school of de helpdesk van buck-e met vragen.

2. Lezers

De stad laat lezer(s) plaatsen op de deelnemende scholen zodat leerlingen die op een duurzame 
manier naar school komen gescand kunnen worden. De lezer(s) worden aangekocht door  de stad. 
Ook al worden ze op de eigendom van de deelnemende school geplaatst, blijven de lezers eigendom 
van de stad. 

De stad voegt de lezers toe aan de polis ‘alle risico’s elektronica’ van verzekeraar Ethias nv, polisnr. 
45.441.157.

Er wordt een afstand van verhaal opgenomen ten voordele van de scholen.  

De deelnemende scholen verlenen de stad en (onderaannemers van) Fairville toegang tot de school 
om werken of onderhoud uit te voeren aan de lezer. Het uitvoeren van het onderhoud zal steeds tijdig 
aangekondigd worden.

3. Tags en betaalkaarten
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De stad koopt een tag en betaalkaart aan voor elke deelnemende leerling. (Ouders van) leerlingen 
kunnen een tag en betaalkaart aanvragen via de school. Elke leerling krijgt één tag en één betaalkaart 
gratis van de stad. Bij verlies van een tag, kan een leerling via de school een nieuwe tag aanvragen; 
er wordt dan 6 euro aangerekend via de schoolfactuur. Bij  verlies van een betaalkaart, kan een 
leerling via de school een nieuwe betaalkaart aanvragen; er wordt dan 4 euro aangerekend via de 
schoolfactuur. 

Scholen storten jaarlijks de inkomsten voor vervanging van tags en/of betaalkaarten door aan de stad 
op rekeningnummer BE79 0910 0008 7733.

4. Duurzame verplaatsingen

Leerlingen worden dagelijks (in de ochtend) gescand als ze met hun tag langs de scanzone passeren. 
De scanzone zal door de stad duidelijk gemarkeerd worden op de speelplaats. Leerlingen mogen zich 
laten scannen als ze die ochtend op een duurzame manier naar school komen. Onder “duurzaam naar 
school komen” wordt in het kader van dit project uitsluitend verstaan:

 het hele traject van thuis tot de schoolpoort te voet afleggen

 het hele traject van thuis tot de schoolpoort met de fiets afleggen

 het hele traject van thuis tot de schoolpoort met de step afleggen

 het hele traject van thuis tot de schoolpoort met het openbaar vervoer afleggen

 het hele traject van thuis tot de schoolpoort met de schoolbus afleggen

 of een combinatie van bovenstaande vervoersmiddelen. 

Volgende verplaatsingen vallen bijgevolg niet onder “duurzaam naar school komen” in het kader van 
dit project: 

 het hele traject van thuis tot de schoolpoort met de auto afleggen (al dan niet carpoolend) 

 een deel van het traject van thuis tot de schoolpoort met de auto afleggen. 

In deze gevallen mogen de leerlingen zich in de ochtend niet laten scannen.

5. Bucks 

Elke scan van de tag van de leerling levert één punt op. De punten worden omgezet in de virtuele 
munt “buck”. 1 buck heeft een waarde van 0,10 euro. Leerlingen kunnen deze bucks aan de hand van 
de bijhorende betaalkaart besteden bij deelnemende partners. De lijst van deelnemende partners 
kunnen leerlingen terugvinden via de buck-e app en via de website van de stad. 

De stad legt de omzetting van punten naar bucks als volgt vast: een leerling krijgt 1 buck per 2 
punten. Een leerling moet dus 2 dagen duurzaam naar school komen om 1 buck te verdienen.

6. Deelnemende partners

Deelnemende leerlingen kunnen hun gespaarde bucks besteden bij deelnemende partners aan de 
hand van de betaalkaart. Partners die interesse hebben om deel te nemen aan het project, dienen 
zich aan te melden bij de onder artikel 1 vernoemde contactpersoon van de stad. De stad kan de 
partner vervolgens toevoegen aan het systeem. De stad wenst enkel samen te werken met 
handelaars met een verkooppunt in de stad of met markt- en foorkramers die in de stad halt houden 
én die geen producten verkopen die ingaan tegen het doel van het project nl. duurzame 
verplaatsingen stimuleren. De stad wenst bovenlokaal enkel samen te werken met 
gemeentelijke/provinciale (extern verzelfstandigde) bedrijven. 

De deelnemende partner kan na uitnodiging de applicatie om betaalkaarten te scannen, downloaden 
op een tablet of smartphone. Maandelijks zullen de gespendeerde bucks via het systeem aan de 
deelnemende partner uitbetaald worden. 



16/60

Deelnemende partners zijn in de mogelijkheid om het project extra te ondersteunen door middel van 
sponsoring die één van de volgende vormen aanneemt:

 De deelnemende partner kan ervoor kiezen om maar een deel van het bedrag dat de 
deelnemende leerling verschuldigd is, aan te rekenen. Een item kost bv. 1 euro of 10 bucks. 
De partner kan de leerling een voordeel/korting  toekennen door bv. maar 5 bucks aan te 
rekenen. Op die manier kan de leerling meer besteden met de gespaarde bucks. 

 De deelnemende partner kan ervoor kiezen om het incentiveringsbudget van de stad te 
verhogen door een bedrag te storten op de geblokkeerde rekening van Belfius (IBAN 87 0689 
1079 7994) met als vermelding “Buck-e stad Herentals”. Bij interesse kan een deelnemende 
partner een stortingsverzoek aanvragen bij de contactpersoon van de stad. 

 De deelnemende partner kan ervoor kiezen om  het project in natura te ondersteunen. Dit 
product/deze dienst kan gebruikt worden bij de organisatie van lokale wedstrijden (bv. een 
beloning voor de best scorende leerling of klas).

Partners die interesse hebben om het project extra te ondersteunen op één van de voorgaande wijzen 
van sponsoring, nemen contact op met de onder artikel 1 vernoemde contactpersoon van de stad. De 
stad zal deze partners in haar communicatie over het project extra in de kijker zetten. 

7. Algemene bepalingen

Door deelname aan het project zal de betrokken partner gebonden zijn aan de bepalingen van 
onderhavig reglement.

De stad brengt alle bij Bike2School betrokken partijen op de hoogte van dit reglement via een 
communicatiemiddel dat het meest geschikt is voor de betrokken partij.

Dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid overgemaakt. Het reglement wordt 
afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig het decreet lokaal bestuur. 

Stemming op besluit 1
- unaniem voor

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
GOEDGEKEURD

Beschrijving

Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Via het investeringsprogramma 2021 - 2025 voor de optimalisatie van de bovengemeentelijke 
zuiveringsinfrastructuur in het Vlaamse Gewest, kreeg Aquafin nv de opdracht om een 
hemelwaterriolering (RWA-as) aan te leggen in de stationsomgeving. De nieuwe riolering gaat via de 
Schoolstraat, de Stationsstraat, het Stationsplein, de Hikstraat en de Nederrij en voert overtollig 
hemelwater vanuit het centrum van de stad af naar de Kleine Nete. Aquafin legt over het hele traject 
ook een nieuwe afvalwaterriolering aan.
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De hogerop gelegen rioleringen in de St.-Antoniusstraat, de St.-Jansstraat - Herenthoutseweg (deel) 
en de Lierseweg zijn oude, gemengde stelsels. In het kader van de aanleg van de nieuwe RWA-as 
moeten ook deze rioleringsstelsels ontdubbeld worden omwille van 2 belangrijke redenen: 

 vermijden dat gemengd rioolwater van hogerop terechtkomt in een nieuw, gescheiden 
rioleringsstelsel

 vermijden dat het rendement van de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Vogelzang niet kan 
stijgen omwille van de aanvoer van met hemelwater vermengd afvalwater.

Op 15 juli 2020 werd het eerste deelprogramma 2020 voor de aanleg en verbetering van 
gemeentelijke rioleringen goedgekeurd door de Vlaams minister van omgeving. Voor Herentals 
werden de 3 investeringsprojecten opgenomen, met name de aanleg van een gescheiden 
rioleringsstelsel in de St.-Antoniusstraat, de St.-Jansstraat - Herenthoutseweg (deel) en de Lierseweg. 
Op 20 augustus 2021 moet het voorontwerp van deze wegenwerken ingediend zijn bij VMM (Vlaamse 
Milieumaatschappij).

Eerder diende de stad al een voorontwerp in voor de aanleg van gescheiden riolering in de Nederrij ('t 
Vlietje).

Juridische grond
 Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, artikels 42 en 48

Argumentatie
De combinatie van de werken die uit te voeren zijn door Aquafin enerzijds en de stad anderzijds, 
maakt de omvang van de werken erg groot. De nieuwe, gescheiden rioleringsstelsels in de St.-
Antoniusstraat, de St.-Jansstraat - Herenthoutseweg (deel) en de Lierseweg, moeten immers 
aansluiten op de nieuwe RWA-as die Aquafin gaat aanleggen, hetgeen de technische uitvoerbaarheid 
van deze werken uiterst complex maakt.

De technische dienst stelt voor om voor de uitvoering van het hele project een samenwerking aan te 
gaan met Aquafin waarbij Aquafin optreedt als opdrachtgevend bestuur bij de procedure, de sluiting 
en de uitvoering van de werken. 

Aquafin heeft met studiebureau Arcadis Belgium nv uit Hasselt een bestaande overeenkomst voor de 
opmaak van de studie en het ontwerp van hun RWA-as.

De technische dienst acht het raadzaam om voor de werken in de St.-Antoniusstraat, de St.-Jansstraat 
- Herenthoutseweg (deel) en de Lierseweg, Arcadis aan te stellen voor de opmaak van de studie en 
het ontwerp. Op die manier staat éénzelfde studiebureau in voor zowel de bovengemeentelijke als de 
gemeentelijke werken, hetgeen de technische uitvoerbaarheid alleen maar ten goede kan komen. 

De technische dienst heeft met Arcadis een overleg gehad over een ereloonpercentage. Het 
studiebureau stelt een ereloonpercentage van 0,9 voor. Dit percentage is hetzelfde als in de vroegere 
samenwerkingsovereenkomst van 15 december 2008 die de stad had met Arcadis, voor de heraanleg 
van de stationsomgeving - fase 2. Dit percentage is marktconform.

De stad kan via een addendum aan de bestaande overeenkomst tussen Aquafin en Arcadis, de 
studieopdracht voor haar deel van de werken toewijzen aan Arcadis. 

Aquafin heeft een voorstel van samenwerkingsovereenkomst overgemaakt aan de stad. Hierbij is ook 
het addendum gevoegd waarin Arcadis aangesteld wordt voor de opmaak van de studie en het 
ontwerp van de straten waarin de stad een gescheiden rioleringsstelsel moet aanleggen.

De projectleider heeft het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Aquafin en 
het addendum bij deze overeenkomst om Arcadis aan te stellen als ontwerper voor het gemeentelijk 
deel nagelezen en juist bevonden. 
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De samenwerkingsovereenkomst en het addendum worden voor goedkeuring voorgelegd aan de 
gemeenteraad.

Besluit

De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Herentals en Aquafin nv voor 
de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in de St.-Jansstraat - Herenthoutseweg (deel), 
Lierseweg en St.-Antoniusstraat goed.

De gemeenteraad keurt het addendum bij de bestaande samenwerkingsovereenkomst tussen Aquafin 
nv en Arcadis Belgium nv voor de aanstelling van Arcadis door de stad Herentals als ontwerper voor 
de wegen- en rioleringwerken in St.-Jansstraat - Herenthoutseweg (deel), Lierseweg en St.-
Antoniusstraat goed.

Stemming op besluit 1
- unaniem voor

Bijlagen
 20210603_Aquafin_23346_add_ereloon_Herentals-Arcadis_def (003).pdf
 20210603_Aquafin_23346_sov_Herentals_def.pdf

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 
GOEDGEKEURD

Beschrijving

Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Kristof Van Loy van Chique Styling & Events organiseert op vrijdag 13 augustus 2021 een live concert 
met André Hazes op de noordkant van de Grote Markt aangevuld met een lokale DJ van 18 tot 1 uur. 
De organisator houdt rekening met de vergunde horeca terrassen. Op de parking van het stadspark 
wordt een viptent geplaatst  en deze zal blijven staan voor de activiteit op zondag Cars in Thals.

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.

Het gebruik van de noordkant van de Grote Markt valt samen met de vrijdagmarkt. Het evenement is 
niet opgenomen in de uitzonderingen van het goedgekeurde marktreglement waardoor enkel de 
gemeenteraad een afwijking hierop kan toestaan.

Argumentatie
Het gebruik van de Grote Markt noordkant voor evenementen is opgenomen in het marktreglement 
2020-2025 en goedgekeurd door de gemeenteraad van 3 december 2019. De vrijdagmarkt vindt 
slechts gedeeltelijk plaats tijdens onder meer volgende evenementen: Herentals Fietst Feest, de 
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Paaskermis, de Septemberkermis en maximaal 3 evenementen van Handelshart Herentals vzw. Deze 
organisatie valt hier niet onder. De Grote Markt zuidkant is normaal beschikbaar voor evenementen. 

De vraag voor het gebruik van de noordkant is uitzonderlijk omdat de zuidkant reeds wordt 
ingenomen door het belevingsconcept van Handelshart vzw en 11 café-uitbaters. Op het overleg van 
15 maart 2021 met deze uitbaters werd duidelijk dat het optreden niet combineerbaar is met het 
belevingsconcept van Herentals Zomert, voornamelijk omdat het optreden van André Hazes betalend 
is en alle andere activiteiten gratis zijn.

Enkel de gemeenteraad is gemachtigd om af te wijken van het goedgekeurd marktreglement en kan 
een bijkomend evenement toestaan waardoor de vrijdagmarkt niet kan doorgaan op de Grote Markt 
noordkant. 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.

Besluit

De gemeenteraad beslist om een bijkomende afwijking toe te staan op het reglement met betrekking 
tot de inrichting van de openbare markten voor 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.

Stemming op besluit 1
- unaniem voor

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
GOEDGEKEURD

Beschrijving

Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Op 26 maart 2012 beslisten de OCMW’s van Herentals, Lille, Olen, Vorselaar, Kasterlee en Herenthout 
om samen de vzw Sociaal verhuurkantoor ISOM (hierna SVK ISOM) op te richten en toe te treden.

De vereniging heeft tot doel om in het werkingsgebied betaalbare en duurzame huisvesting te 
verschaffen aan personen en gezinnen die door hun maatschappelijke situatie geen of weinig kans 
hebben om op de bestaande huisvestingsmarkt aan bod te komen.

Op 12 maart 2019 duidde de raad voor maatschappelijk welzijn de volgende lid-vertegenwoordigers 
namens het OCMW Herentals aan voor de algemene vergadering van SVK ISOM:

 eerste lid-vertegenwoordiger: Peter Bellens, vervangen door Matthias Verhegge op 2 februari 
2021

 tweede lid-vertegenwoordiger: Pascal Van Nueten

 derde lid-vertegenwoordiger: Liese Bergen, vervangen door Anne-Mie Hendrickx op 6 oktober 
2020.



20/60

Volgende personen werden voorgedragen als kandidaat-bestuurder namens het OCMW Herentals voor 
het bestuursorgaan van SVK ISOM:

 eerste kandidaat-bestuurder: Peter Bellens, vervangen door Matthias Verhegge op 2 februari 
2021

 tweede kandidaat-bestuurder: Pascal Van Nueten.

Juridische grond
 Decreet lokaal bestuur

 Nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) van 1 mei 2019

 Statuten vzw SVK ISOM

Argumentatie
Op 1 mei 2019 trad het nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna 'WVV') in 
werking. Vanaf 1 januari 2019 valt ook SVK ISOM onder de toepassing van het WVV. De wetgever 
voorziet in een overgangsperiode van 4 jaar, dit is tot 1 januari 2024 om de statuten van de vzw in 
overeenstemming te brengen met het WVV. Een deel van de bepalingen van het WVV wordt echter 
geacht van dwingend recht te zijn. De wetgever acht deze regels zo cruciaal dat ze op iedere 
vennootschap van toepassing zijn, ongeacht wat de statuten voorzien. De vaste vertegenwoordiging 
van de rechtspersoon-bestuurder is een dwingende bepaling van het WVV en deze regels gelden dus 
al vanaf 1 januari 2020. Er is momenteel geen absolute duidelijkheid of dit ook geldt voor de OCMW-
verenigingen.

Het is de bank waar SVK ISOM klant is en haar rekeningen heeft, die erop aandringt dat SVK ISOM de 
statuten wijzigt om hieraan te voldoen. De bank dreigt met stopzetting van de bankverrichtingen 
indien op korte termijn geen actie wordt ondernomen.

Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks 
bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de 
uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste 
vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met 
hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had 
uitgevoerd. (artikel 2:55 WVV).

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.

Artikel 10 van de statuten van SVK ISOM bepaalt dat het OCMW Herentals voortaan wordt 
vertegenwoordigd door maximum 2 leden-vertegenwoordigers in de algemene vergadering (in plaats 
van 3).

De stad Herentals wordt uitgenodigd om toe te treden tot de vereniging en wordt dan 
vertegenwoordigd door 1 lid-vertegenwoordiger in de algemene vergadering.

De leden-rechtspersonen, de OCMW’s en gemeenten uitgezonderd, duiden autonoom hun 
vertegenwoordigers aan met inbegrip van de duurtijd van hun mandaat. Zowel de persoon van de 
vertegenwoordigers, als de duurtijd van het mandaat, kan gewijzigd worden door de leden-
rechtspersonen.

De OCMW’s worden, conform het decreet lokaal bestuur vertegenwoordigd door raadsleden of 
deskundigen. De respectieve bestuursorganen duiden de vertegenwoordigers aan.

Artikel 11 van de statuten van SVK ISOM kent volgend stemrecht toe aan de leden-rechtspersonen in 
de algemene vergadering:

 het OCMW Herentals beschikt over 2 stemmen in plaats van 3

 de stad Herentals beschikt over 1 stem.
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Artikel 12 van de statuten van SVK ISOM kent volgende bevoegdheid toe aan de algemene 
vergadering: de benoeming en de afzetting van de vaste vertegenwoordigers, onverminderd de 
wettelijke mogelijkheid van coöptatie door het bestuursorgaan.

Artikel 16 van de statuten van SVK ISOM met betrekking tot de samenstelling van het bestuursorgaan 
bepaalt dat:

 het OCMW Herentals wordt vertegenwoordigd door 1 vaste vertegenwoordiger en beschikt 
over 1 stem (in plaats van 2)

 de stad Herentals wordt vertegenwoordigd door 1 vaste vertegenwoordiger en beschikt over 1 
stem.

De vaste vertegenwoordigers oefenen hun functie onbezoldigd uit.

Dit alles maakt dat 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, wordt 
stopgezet namens het OCMW en wordt overgedragen naar het stadsbestuur. Er is gekozen om de 
heer Pascal Van Nueten hiervoor te selecteren.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 21 juni 2021 de toetreding tot SVK ISOM 
principieel goedgekeurd, kennisgenomen van de statuten en de stopzetting van het mandaat van de 
heer Van Nueten namens het OCMW in de vzw SVK ISOM.

De gemeenteraad draagt de heer Pascal Van Nueten voor als lid-vertegenwoordiger in de algemene 
vergadering van de vzw SVK ISOM voor de resterende duur van de lokale bestuursperiode 2019 - 
2024.

De gemeenteraad draagt de heer Pascal Van Nueten voor als kandidaat vaste-vertegenwoordiger in 
het bestuursorgaan van de vzw SVK ISOM voor de resterende duur van de lokale bestuursperiode 
2019 - 2024.

De gemeenteraad stemt geheim over de aanduiding van de lid-vertegenwoordiger en de voordracht 
van de kandidaat vaste-vertegenwoordiger.

Er zijn evenveel uitgebrachte stemmen als stemgerechtigden. Het stemresultaat wordt in het besluit 
opgenomen.

Besluit

De gemeenteraad keurt de toetreding tot de vzw SVK ISOM goed.

De gemeenteraad keurt de statuten van de vzw SVK ISOM goed.

Stemming op besluit 1
- unaniem voor

De gemeenteraad duidt de heer Pascal Van Nueten aan als lid-vertegenwoordiger in de algemene 
vergadering van de vzw SVK ISOM voor de resterende duur van de lokale bestuursperiode 2019 - 
2024.

De gemeenteraad draagt de heer Pascal Van Nueten voor als kandidaat vaste-vertegenwoordiger in 
het bestuursorgaan van de vzw SVK ISOM voor de resterende duur van de lokale bestuursperiode 
2019 - 2024.

Stemming op besluit 2
- 21 stem(men) voor
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- 7 onthouding(en)

Dienst gelijke kansen en preventie

11 2021_GR_00157 Gemeentelijke administratieve sancties: aanstelling 
gemeenschapswacht-vaststeller en GAS-vaststeller bij 
de reinigingsdienst
GOEDGEKEURD

Beschrijving

Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De Herentalse gemeenschapswachten zijn continu aanwezig in het straatbeeld. Zij vormen de schakel 
tussen het lokaal bestuur en de bevolking. Zij informeren en sensibiliseren de burgers aangaande 
veiligheid, preventie van criminaliteit, over het politiereglement en het reglementair parkeren. Door 
hun aanwezigheid in het straatbeeld van Herentals verhogen zij het veiligheidsgevoel en voorkomen 
zij maatschappelijke overlast. Zij melden problemen aan de bevoegde diensten en zijn een 
aanspreekpunt voor de burgers en bezoekers van de stad Herentals. Teneinde hun sensibiliserende en 
preventieve opdrachten succesvol te maken, is het echter aangewezen dat zij kunnen beschikken over 
bevoegdheden in het kader van het gemeentelijk administratief sanctierecht. De aanstelling van een 
gemeenschapswacht-vaststeller is hier onderdeel van. 

De dienst gelijke kansen en preventie schreef een wervingsprocedure uit voor een voltijdse GAS-
vaststeller. Deze zal 19 uur werken vanuit de dienst gelijke kansen en preventie als 
gemeenschapswacht-vaststeller en 19 uur vanuit de stedelijke werkplaats waar de GAS-vaststeller kan 
ingezet worden bij het opsporen van sluikstorten en andere. 

De coördinator van de gemeenschapswachten maakt de planning op voor het deel 
gemeenschapswacht-vaststeller en overlegt met de stedelijke werkplaats om de overige uren in te 
vullen. Tijdens de acties, zoals de acties rond hondenpoep, kan de vaststeller ingezet worden bij de 
gemeenschapswachten, steeds in samenspraak met de stedelijke werkplaats. 

Na de wervingsprocedure in oktober 2020, werd Steph Vetters aangeworven op 19 oktober 2020 met 
een contract van 19 uur. Hij voldoet aan de nodige voorwaarden inzake selectie, aanwerving, 
opleiding en bevoegdheid om de taak van gemeenschapswacht-GAS-vaststeller te kunnen uitoefenen 
na de te volgen opleidingen. Ondertussen volgde Steph de opleiding gemeenschapswachten en GAS-
vaststeller aan de politieschool Campus Vesta in Ranst en is hij geslaagd voor beide opleidingen. Het 
onderdeel EHBO van de opleiding gemeenschapswacht moet nog gevolgd worden, dit werd uitgesteld 
omwille van de coronamaatregelen. Dit deel gaat door op 13 en 14 juli 2021. Op 1 juni 2021 zal Steph 
voltijds in dienst komen, deeltijds als gemeenschapswacht-vaststeller en deeltijds als GAS-vaststeller 
bij de stedelijke werkplaats. 

 Momenteel zijn er al vier personen aangesteld die GAS-vaststellingen mogen uitvoeren: 

 Carina Olyslagers (reinigingsdienst)

  André Dauwen (reinigingsdienst)

 Guy Van Aelst (teamleider reinigingsdienst)

 Patrick Vervoort (gemeenschapswacht).

Juridische grond
 Politiecodex van 9 november 2010 en latere wijzigingen
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 Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties

 Koninklijk besluit van 13 januari 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 
2013 tot vaststelling van de minimumvoorwaarden inzake selectie, aanwerving, opleiding en 
bevoegdheid van de ambtenaren en personeelsleden die bevoegd zijn tot vaststelling van 
inbreuken die aanleiding kunnen geven tot de oplegging van een gemeentelijke 
administratieve sanctie

 Koninklijk besluit van 13 januari 2014

 Wet tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 tot instelling van de functie van 
gemeenschapswacht, tot instelling van de dienst gemeenschapswachten en tot wijziging van 
artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet

 PREV32: omzendbrief FOD Binnenlandse Zaken waarbij uitleg verschaft wordt bij de functie 
van gemeenschapswacht en bij de instelling van de dienst gemeenschapswacht

Argumentatie
Artikel 772 van de politiecodex stipuleert dat overtredingen bestraft kunnen worden met een 
gemeentelijke administratieve sanctie. 

 Door de wijziging van de wet op 13 januari 2014 werden de diplomavereisten voor de 
gemeenschapswacht-vaststeller opgetrokken naar minimum een diploma hoger secundair onderwijs. 
Hierdoor komen niet alle gemeenschapswachten in aanmerking. Bij een nieuwe aanstelling zal een 
gemeenschapswacht-vaststeller en een GAS-vaststeller bij de stedelijke werkplaats aan de 
voorwaarden inzake selectie, aanwerving, opleiding en bevoegdheid moeten voldoen. Deze 
voorwaarden zijn: 

 minstens 18 jaar oud zijn 

 niet veroordeeld geweest zijn, zelfs niet met uitstel, tot een correctionele of een criminele 
straf bestaande uit een boete, een werkstraf of gevangenisstraf, behoudens veroordelingen 
wegens inbreuken op de wetgeving betreffende de politie over het wegverkeer 

 geen feiten hebben gepleegd die, zelfs als ze niet het voorwerp hebben uitgemaakt van een 
strafrechtelijke veroordeling, raken aan het vertrouwen in de betrokkene doordat ze in hoofde 
van de betrokkene een ernstige maatschappelijke tekortkoming uitmaken of een 
tegenindicatie voor het gewenste profiel van de gemeenschapswacht, zoals bedoeld in het § 
2, uitmaken 

 voor wat betreft de gemeenschapswacht-vaststeller: de Belgische nationaliteit hebben en 
minstens voor het hoger secundair onderwijs geslaagd zijn en voor wat betreft de 
gemeenschapswacht: onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie of van een 
andere staat en in dit laatste geval, sedert drie jaar zijn wettige hoofdverblijfplaats hebben in 
België 

 niet tegelijkertijd werkzaamheden uitoefenen van privédetective, een functie uitoefenen in het 
kader van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, lid 
zijn van een politiedienst of een door de Koning bepaalde activiteit uitoefenen 

 aangeworven zijn door de organiserende gemeente 

 voldoen aan voorwaarden inzake opleiding en vorming 

 voor wat betreft de 'gemeenschapswacht-vaststeller', voldoen aan de minimumvoorwaarden 
van artikel 119bis, § 6, van de nieuwe gemeentewet.

De gemeenschapswachten zijn aanwezig in Herentals sinds 1999. Hun taken zijn sensibiliseren en 
preventief optreden om maatschappelijke overlast te voorkomen. Zij dichten de kloof tussen de burger 
en de overheid via onder andere het inspelen op de waarneembare oorzaken van de 
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onveiligheidsgevoelens. De gemeenschapswachten geloven in de preventieve waarde en in 
communicatie met de burger. De gemeenschapswachten van de dienst gelijke kansen en preventie 
moeten zoveel mogelijk het preventieve karakter van hun werking bewaren om zo laagdrempelig en 
aanspreekbaar mogelijk te blijven. De focus moet liggen op de oorzaken van de 
onveiligheidsgevoelens, leefbaarheid van de buurt en kwaliteit van leven van de inwoners van 
Herentals.

Aan de andere kant is het ook belangrijk dat er gemeenschapswacht-vaststellers worden aangesteld 
om deze preventieve acties repressief te kunnen opvolgen als het sensibiliseren niet helpt. Het 
bestuur heeft in het bestuursakkoord gekozen om systematisch de gemeenschapswachten bij vertrek 
of pensioen te vervangen door gemeenschapswacht-vaststellers. Rekening houdend met toenemende 
agressie en verzuring van de maatschappij en het feit dat de gemeenschapswacht-vaststeller 
repressieve taken moet uitvoeren, creëert men ook een afstand ten overstaan van de burger zelf. 
Toch kan een gemeenschapswacht-vaststeller een volwaardige functie zijn binnen de lokale 
veiligheidszorg. 

Hij kan tijdens zijn rondes volgende overtredingen opvolgen: 

 Dieren: geluidsoverlast, loslopende dieren en uitwerpselen (artikel 131-141 politiecodex)

 Netheid op en rond het openbaar domein: zwerfvuil en sluikstort (artikel 230-234 
politiecodex)

 Wildplassen (artikel 245-246 politiecodex)

 Parken, speelpleinen en sportterreinen en zwembaden en recreatiedomein Netepark (artikel 
762-770 politiecodex)

De overige 19 uur wordt Steph als GAS-vaststeller tewerkgesteld  via de stedelijke werkplaats. Zo kan 
sluikstorten grondiger worden nagekeken op bewijsstukken en kan de administratie hierrond beter 
worden opgevolgd. Dit is afgestemd met het diensthoofd van de stedelijke werkplaats en de 
teamleider van de reinigingsdienst. 

Besluit

De gemeenteraad beslist om Steph Vetters aan te stellen als gemeenschapswacht-vaststeller (19 uur) 
en als GAS-vaststeller (19 uur) bij de reinigingsdienst, in het kader van de gemeentelijke 
administratieve sancties zoals voorzien in artikel 21§1 van de wet van 24 juni 2013 betreffende de 
gemeentelijke administratieve sancties en zoals voorzien in artikel 119bis §6 paragraaf 1 van de 
nieuwe gemeentewet.

Stemming op besluit 1
- unaniem voor

Bijlagen
 Vetters Steph_ GetuigschriftGAS.pdf
 attest_school.pdf

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

Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De stad Herentals sloot in 2014 met het ministerie van Binnenlandse Zaken een Strategisch Veilig-
heids- en Preventieplan (SVPP) af. Dit contract wordt van 1 januari 2021 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 
voor Herentals voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2021.

Juridische grond
 Koninklijk besluit van 7 november 2013 betreffende de strategische veiligheids- en 

preventieplannen en van de dispositieven Gemeenschapswachten

 Koninklijk besluit van 25 december 2017 betreffende de verlenging 2018-2019 van de 
strategische veiligheids- en preventieplannen 2014-2017

 Koninklijk besluit van 3 juli 2019 betreffende de verlenging 2020 van de strategische 
veiligheids-en preventieplannen 2018-2019

 Ministerieel besluit van 5 december 2019 tot bepaling van de indienings-, opvolgings- en 
evaluatievoorwaarden en tot bepaling van de toekennings-, aanwendings- en 
controlevoorwaarden van de financiële toelage van de strategische veiligheids- en 
preventieplannen 2020

 Ministerieel besluit van 18 december 2020 tot bepaling van de indienings-, opvolgings- en 
evaluatievoorwaarden en tot bepaling van de toekennings-, aanwendings- en 
controlevoorwaarden van de financiële toelage van de strategische veiligheids- en 
preventieplannen 2021

Argumentatie
Het ministerieel besluit van 18 december 2020 geeft het kader weer waarbinnen het SVPP 2021 moet 
opgemaakt en ingediend worden, alsook de modaliteiten van de financiële controle en 
evaluatie.  Aangezien het hier een verlenging betreft, zijn de uitvoeringsmodaliteiten gelijklopend met 
deze van de vorige cyclus 2019-2020.

De dienst gelijke kansen en preventie heeft aan het SVPP 2021 geen wijzigingen gebracht. Momenteel 
is er geen nood om de rubrieken van het huidige SVPP aan te passen. Er zijn geen nieuwe noden en 
tendensen zichtbaar. De prioriteiten die vastgelegd zijn in het SVPP zijn nog van toepassing. Het 
huidige SVPP van Herentals is zonder wijzigingen verlengd tot en met 31 december 2021. 

Besluit

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. 
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Stemming op besluit 1
- 26 stem(men) voor: Bieke Baeten; Liese Bergen; Jan Bertels; Eva Brandwijk; Patrik De Cat; 

Marcel De Cuyper; Stefan Geyzen; Anne-Mie Hendrickx; Andreas Huyskens; Rob Lathouwers; 
Pieter Laureys; Bart Michiels; Jan Michielsen; Rutger Moons; Tom Olyslaegers; Els Sterckx; 
Yoleen Van Camp; Pascal Van Nueten; Griet Van Nueten; Mien Van Olmen; Priscilla Van 
Thielen; Ludo Van den Broeck; Marnix Verheyen; François Vermeulen; Stefan Verraedt; Lore 
Wagemans

- 2 onthouding(en): Evelyn Breugelmans; Peter Verpoorten

Dienst onthaal en burgerzaken

13 2021_GR_00169 Trouwlocatie buitenhuwelijk: 'de groene kathedraal' van 
domein Le Paige - goedkeuring 
GOEDGEKEURD

Beschrijving

Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Het coronavirus heeft eveneens een impact gehad op het voltrekken van de burgerlijke huwelijken. 
Voorheen werden de huwelijken in Herentals voltrokken in het kasteel Le Paige in de trouwzaal 
dewelke een capaciteit had van 25 à 30 personen.

Door de coronamaatregelen werden het aantal aanwezigen bij burgerlijke huwelijken teruggeschroefd 
naar het huwelijkspaar, de ambtenaar van de burgerlijke stand en de getuigen.

Het ministerieel besluit van 15 mei 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 
2020 bepaalde dat vanaf 18 mei 2020 burgerlijke huwelijken mochten plaatsvinden in het bijzijn van 
maximum 30 personen.

Door de toepassing van de regels van social distancing is het in de trouwzaal van Le Paige slechts 
toegelaten om 14 personen aanwezig te laten zijn bij de huwelijksvoltrekking (exclusief het 
trouwkoppel en burgemeester, inclusief de getuigen).

Gelet op de vraag van de aanstaande bruidsparen, de betekenis van deze levensstap en het belang 
om deze symbolische dag te vieren in het bijzijn van naasten en familie was het aangewezen om een 
alternatieve locatie te zoeken voor de huwelijksvoltrekking.

In het domein Le Paige is er sinds 2005 een openluchtkerk ingericht met een altaar en zitbanken, 
genaamd 'de groene kathedraal'. Deze locatie biedt de mogelijkheid om op een veilige manier en 
rekening houdend met de verplichte 1,5 meter afstand, ongeveer een 80 à 90 personen te laten 
plaatsnemen en aanwezig te zijn bij het huwelijk.

Sinds mei 2020 werd er gebruik gemaakt van de groene kathedraal om, mits de weeromstandigheden 
dit toelaten, de huwelijken te voltrekken. Dit wordt momenteel nog tijdelijk als alternatieve optie 
aangeboden aan de huwelijkskandidaten.

Op 5 februari 2002 keurde de gemeenteraad goed dat het kasteel Le Paige en de Lakenhal werden 
bestemd voor het afsluiten van het burgerlijk huwelijk.

De wet van 18 juni voegde een nieuw artikel 165/1 Burgerlijk Wetboek in waarbij de mogelijkheid is 
gecreëerd om huwelijken te sluiten op andere plaatsen dan het gemeentehuis: “De gemeenteraad kan 
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evenwel op grondgebied van de gemeente andere openbare plaatsen met een neutraal karakter, 
waarvan de gemeente het uitsluitend gebruiksrecht heeft, aanwijzen om huwelijken te voltrekken.”

De gemeenteraad kan hieromtrent zelf beslissen, er dient geen advies ingewonnen te worden bij de 
Procureur des Koning.
Het moet gaan over een openbare plaats met een volledig neutraal karakter, waarvan de gemeente 
het uitsluitend gebruiksrecht heeft. Het is niet vereist dat de gemeente eigenaar is van een locatie om 
deze als plaats voor de huwelijksvoltrekking te kunnen aanduiden, maar wel dat de gemeente of stad 
(al dan niet als eigenaar) het uitsluitend gebruiksrecht van de plaats heeft.

Juridische grond
 Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de plaats van het huwelijk betreft van 12 juli 

2009

 Artikel 165 , 165/1  en 166 Burgerlijk Wetboek

 Wet houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de 
bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing van 18 juni 2018

Argumentatie
Enerzijds betreft de groene kathedraal van het domein Le Paige een buitenlocatie die voldoet aan de 
wettelijke voorwaarden om te kunnen dienen als locatie voor een huwelijkssluiting, namelijk de stad 
Herentals heeft het uitsluitend gebruiksrecht en de locatie waarborgt ook dat het huwelijk kan 
plaatsvinden op een openbare plaats (openbaarheid is een essentiële vereiste voor de geldigheid van 
het huwelijk).

Anderzijds zorgen de omvang, het unieke karakter, de aanwezige voorzieningen en het aantal 
mogelijke zitplaatsen ervoor dat de locatie een meerwaarde kan bieden om huwelijken te voltrekken.

Sinds mei 2020 werd deze groene kathedraal als alternatieve locatie  gebruikt om de 
huwelijksvoltrekking te laten doorgaan ten tijde van de coronamaatregelen.

Er was veel vraag vanuit de huwelijkskandidaten zelf en er werd veelvuldig gebruik gemaakt van deze 
optie. Van de 65 huwelijken die doorgegaan zijn in Le Paige in de periode van mei 2020 tot oktober 
2020 hebben er 50 plaatsgevonden in de groene kathedraal (een percentage van ongeveer 77 %).

Besluit

De gemeenteraad keurt de groene kathedraal op domein Le Paige als bijkomende trouwlocatie goed.

Stemming op besluit 1
- unaniem voor

Sector ondersteunende diensten

Staf van de algemeen directeur

14 2021_GR_00155 Organisatiebeheersing - Jaarlijks rapport: kennisname 
GOEDGEKEURD

Beschrijving
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Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De stad Herentals, het AGB Sport en Recreatie Herentals en het AGB Herentals volgden de voorbije 
legislatuur dezelfde werkwijze op het vlak van de organisatie en de werking van het interne 
controlesysteem. Ook de werkwijze van het OCMW Herentals in dit verband was toen sterk 
gelijklopend. In het decreet over het lokale bestuur (DLB) is sprake van het 
organisatiebeheersingssysteem in plaats van het interne controlesysteem. De term interne 
controlesysteem komt uit het voormalige gemeentedecreet en OCMW-decreet.

Artikel 218 van het DLB bepaalt op welke wijze de organisatiebeheersing van de gemeente en het 
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn wordt georganiseerd, met inbegrip van de te nemen 
controlemaatregelen, procedures en de aanwijzing van de personeelsleden en organen die ervoor 
verantwoordelijk zijn, en de rapporteringsverplichtingen van de personeelsleden die bij het 
organisatiebeheersingssysteem betrokken zijn. Organisatiebeheersing is het geheel van maatregelen 
en procedures die ontworpen zijn om een redelijke zekerheid te verschaffen dat men de vastgelegde 
doelstellingen bereikt en de risico's om deze te bereiken kent en beheerst, wetgeving en procedures 
naleeft, over betrouwbare financiële en beheersrapportering beschikt, op een effectieve en efficiënte 
wijze werkt en de beschikbare middelen economisch inzet, de activa beschermt en fraude voorkomt.

De algemeen directeur stelt het organisatiebeheersingssysteem vast, na overleg met het 
managementteam (DLB, artikel 219). Het algemene kader van het  organisatiebeheersingssysteem en 
de elementen daarin die raken aan de rol en de bevoegdheden van de gemeenteraad en de raad voor 
maatschappelijk welzijn zijn onderworpen aan de goedkeuring van de gemeenteraad en de raad voor 
maatschappelijk welzijn (DLB, artikel 219). Dit laatste gebeurde door de gemeenteraad, de raad voor 
maatschappelijk welzijn, de raad van bestuur van het AGB Herentals en de raad van bestuur van het 
AGB Sport en Recreatie Herentals op 17 december 2019. 

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 (DLB, artikel 219). Op 14 juni 2021 nam het college van burgemeester en schepenen kennis 
van het jaarrapport en vroeg het de voorzitter dit voor te leggen aan de gemeenteraad. Vandaag 
rapporteert de algemeen directeur aan de gemeenteraad.

Juridische grond
 Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, en wijzigingen

 Decreet van 5 juli 2013 houdende organisatie van audittaken bij de Vlaamse administratie en 
de lokale besturen, en wijzigingen

 Besluit van de Vlaamse regering van 18 oktober 2013 tot oprichting van het intern 
verzelfstandigd agentschap "Audit Vlaanderen" en tot wijziging van diverse besluiten, en 
wijzigingen

 Bestuursdecreet van 7 december 2018, en wijzigingen

 Besluit algemeen directeur van 28 november 2019 voor het vaststellen van het algemeen 
kader van het organisatiebeheersingssysteem

Argumentatie
Op 17 december 2019 keurden de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn, de raad van 
bestuur van het AGB Herentals en de raad van bestuur van het AGB Sport en Recreatie Herentals het 
algemeen kader van het organisatiebeheersingssysteem goed.

Op 23 juni 2020 namen de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn, de raad van bestuur 
van het AGB Herentals en de raad van bestuur van het AGB Sport en Recreatie Herentals kennis van 
het nieuwe actieplan organisatiebeheersing. Het gaat om een 10-puntenplan dat werd opgesteld door 
de algemeen directeur in overleg met het managementteam (MAT). Daarin wordt voor elke actie een 
verantwoordelijke aangeduid en een timing vastgelegd.
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Vandaag biedt de algemeen directeur een zesde rapport 'Opvolging actieplan organisatiebeheersing' 
aan. Hiermee geven we invulling aan de wettelijke verplichting tot jaarlijks rapporteren over de 
organisatie en de werking van het vroegere interne controlesysteem, het nieuwe 
organisatiebeheersingssysteem. We lichten hiermee vooral de resultaten van de afgesproken acties uit 
het 'Actieplan organisatiebeheersing' toe. Dit is het eerste opvolgingsrapport van het nieuwe actieplan. 
Dat actieplan loopt immers tot en met het einde van de huidige legislatuur (31 december 2024).

Het jaarlijks rapport (cf. bijlage) geeft in punt 1. Context en relevante voorgeschiedenis een overzicht 
van de algemene beginselen van organisatiebeheersing, op welke manier dat begrip een wettelijke 
invulling kreeg en de wijze waarop de stad, het OCMW en beide AGB's dit hebben aangepakt. In punt 
2. Toelichting stand van zaken 'Actieplan organisatiebeheersing' volgt een schematisch overzicht van 
hoe ver het staat met de uitvoering van het actieplan organisatiebeheersing, welke zaken op schema 
zitten en waarom voor bepaalde items een bijsturing nodig was. In punt 3. Audit Vlaanderen gebeurt 
hetzelfde met betrekking tot globale rapporten die Audit Vlaanderen publiceerde. Op deze manier is 
meteen duidelijk welke de planning is voor de toekomst voor beide punten. In punt 4. Conclusie komt 
een beknopte samenvatting van het voormelde.

Besluit

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

Bijlagen
 Opvolging_Actieplan_2020_Jaarrapport_GR20210629.pdf

15 2021_GR_00156 Organisatiebeheersing - Klachtenrapport 2020: 
kennisname 
GOEDGEKEURD

Beschrijving

Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 wijdt een hoofdstuk aan 
klachtenbehandeling. Dat hoofdstuk begint met: Zowel de gemeenteraad als de raad voor 
maatschappelijk welzijn organiseert bij reglement een systeem van klachtenbehandeling. 

Op 17 december 2019 keurden de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn een nieuw 
gezamenlijk klachten- en meldingenreglement goed. Dat trad in werking op 1 januari 2020. Het vorige 
klachtenreglement was al van kracht sinds 2 oktober 2007. Na twaalf jaar was het tijd om het 
reglement te evalueren en bij te sturen. Door de integratie van stad en OCMW was het trouwens 
wenselijk om over een gezamenlijk klachtenreglement te beschikken, de AGB's inbegrepen.

Het woonzorgcentrum, het centrum voor kortverblijf, de groep van assistentiewoningen en het lokaal 
dienstencentrum beschikken ingevolge het kwaliteitsdecreet over een eigen klachtenreglement. Dat is 
opgenomen in de opgelegde kwaliteitshandboeken. Daardoor blijft het klachtenreglement 
goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn van 19 december 2007 van toepassing op 
deze zorgvoorzieningen van het OCMW. Daarin wordt onder andere vastgelegd dat er in de 
zorgvoorzieningen vorm gegeven moet worden aan een kwaliteitsmanagementsysteem via 
aanspreekpunten, inspraakkanalen en informatiekanalen. Dit gebeurt onder meer via een adviesraad, 
tevredenheidsmetingen, vrijwilligersoverleg en het klachten-meldingsformulier.
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Dit klachtenrapport 2020 handelt zowel over de klachten ingevolge het nieuwe klachten- en 
meldingenreglement alsook over de klachten ingevolge het klachtenreglement op de 
zorgvoorzieningen.

Het managementteam formuleerde op 10 juni 2021 geen opmerkingen bij het klachtenrapport 2020.

Juridische grond
 Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017

 Besluit gemeenteraad van 17 december 2019 met goedkeuring klachten- en 
meldingenreglement.

Argumentatie
De algemeen directeur rapporteert jaarlijks aan de gemeenteraad over de klachten ingediend tegen 
de gemeente. Het klachtenrapport 2020 is toegevoegd als bijlage. Het werd toegelicht op de 
gemeenteraadscommissie op 24 juni 2021.

Besluit

De gemeenteraad neemt kennis van het klachtenrapport 2020 van de algemeen directeur.

Bijlagen
 Klachtenrapport_2020.pdf

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

Beschrijving

Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
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. 

Juridische grond
 Artikel 333 Decreet Lokaal Bestuur

Argumentatie
De toezichthoudende overheid brengt de betrokken gemeenteoverheid of het betrokken OCMW op de 
hoogte van haar definitieve antwoord aan de indiener van de klacht. 
Deze mededeling wordt ter kennis gebracht op de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad of 
de raad voor maatschappelijk welzijn. 

ABB verstuurde op 28 mei 2021 het antwoord in verband met de klacht. 

De gemeenteraad moet kennisnemen van het antwoord van het Agentschap Binnenlands Bestuur 
betreffende domicilie en uithuiszetting in recreatiegebied. 

Besluit
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De gemeenteraad neemt kennis van het antwoord van het Agentschap Binnenlands 
Bestuur betreffende domicilie en uithuiszetting in recreatiegebied. 

Bijlagen
 01_GETEKEND_AntwoordKlager_759_re (1)_pdf (1).pdf
 02_GETEKEND_AntwoordBestuur_759_pdf (1).pdf

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

Beschrijving

Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
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 klacht werd via het loket binnenlands bestuur overgemaakt op 9 juni 2021.

De gemeenteraad neemt kennis van de klacht.

Juridische grond
 Decreet Lokaal Bestuur

Argumentatie
De toezichthoudende overheid brengt de betrokken gemeenteoverheid op de hoogte van de klacht. 

De gemeenteraad neemt kennis van de 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'. 

Besluit

De gemeenteraad neemt kennis van de 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'. 

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

Beschrijving
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Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Een groep van kwetsbare inwoners uit Herentals geniet van het systeem van de verhoogde 
tegemoetkoming (kortingen) voor hun bijdragen aan bepaalde publieke dienstverlening. Om deze 
rechten automatisch te kunnen toekennen in het licht van de bijdrage voor het afvalophalingsysteem 
diftar, moet de stad persoonsgegevens krijgen van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ). 

De mededeling en verwerking van gevoelige persoonsgegevens zijn aan strikte regels onderworpen. 
Om deze gegevens te krijgen moet de stad daarom een overeenkomst met de Kruispuntbank afsluiten 
die de modaliteiten van de mededeling en verwerking van de betrokken persoonsgegevens regelt.

Argumentatie
De overeenkomst voor de mededeling van persoonsgegevens door de Kruispuntbank aan de de stad 
voor de toekenning van aanvullende rechten bepaalt de modaliteiten voor de mededeling en 
verwerking. De bedoeling van de overeenkomst is om de persoonsgegevens maximaal te beschermen. 
Hierbij zullen de stad en de KSZ alle bepalingen van beraadslaging nr. 16/008 van het sectoraal 
comité van de sociale zekerheid en de gezondheid naleven.

Het college van burgemeester en schepenen keurde de overeenkomst op 21 juni 2021 principieel 
goed. 

De gemeenteraad keurt de overeenkomst goed. 

Besluit

De gemeenteraad keurt de overeenkomst nr. 21/043 over de mededeling van persoonsgegevens door 
de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan de stad voor de automatische toekenning van 
aanvullende rechten goed.

Stemming op besluit 1
- unaniem voor

Bijlagen
 GSS_Stad_Herentals_bijlage.pdf
 21-043 stad Herentals.pdf

19 2021_GR_00178 Projectvereniging Neteland:  aangepaste statuten: 
goedkeuring 
GOEDGEKEURD

Beschrijving

Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Tussen de gemeenten van  politiezone Neteland (Herentals, Herenthout, Grobbendonk, Olen en 
Vorselaar) is sinds het ontstaan van de zone een goede verstandhouding gegroeid. Binnen die 
verstandhouding werd voor een aantal specifieke zaken samengewerkt. 

Gaandeweg is de behoefte ontstaan om op het vlak van vrije tijd en gemeenschappelijke 
veiligheidsthema’s intensiever en georganiseerd samen te werken. Hiervoor werd op 8 december 2017 
projectvereniging Neteland opgericht. 
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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. 

Argumentatie
De gemeenten van Neteland willen behalve rond vrije tijd, ook samenwerken rond integrale veiligheid, 
omgeving, strategie en organisatie en welzijn en zorg. Daarnaast is er de nood om de interne werking 
van de projectvereniging beter te organiseren. 

Hiervoor moeten de statuten van de projectvereniging aangepast worden. Om de interne werking van 
de projectvereniging te verbeteren, wordt een dagelijks bestuur opgericht dat binnen bepaalde 
grenzen uitgaven kan doen en contracten kan aangaan. Het dagelijks bestuur wordt ook bevoegd 
voor personeelsaangelegenheden.

De gemeenteraad van elke deelnemende gemeente is bevoegd om de statuten van de 
projectvereniging aan te passen.

Besluit

De gemeenteraad keurt de aangepaste statuten van projectvereniging Neteland goed.

Stemming op besluit 1
- unaniem voor

Bijlagen
 ontwerpstatuten_aangepast_definitief.docx

Dienst financiën

20 2021_GR_00154 Jaarrekening 2020 stad Herentals: vaststelling
GOEDGEKEURD

Beschrijving

Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De gemeenteraad spreekt zich in de loop van het eerste semester van het boekjaar dat volgt op 
datgene waarop de rekening betrekking heeft, uit over de goedkeuring van de geïntegreerde 
jaarrekening van stad en OCMW.

De stad en het OCMW vormen samen één rapporteringsentiteit en maken een geïntegreerde 
jaarrekening. Juridisch blijven het echter twee afzonderlijke entiteiten. Daarom stemmen de 
gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn elk over hun deel van de gezamenlijke 
jaarrekening. De gemeenteraad keurt het deel van de jaarrekening zoals vastgesteld door de raad 
voor maatschappelijk welzijn goed en stelt zo de gezamenlijke jaarrekening van de gemeente en het 
OCMW definitief vast.

Op 7 juni 2021 stelde het college van burgemeester en schepenen het ontwerp van de jaarrekening 
2020 vast en vroeg de voorzitter van de gemeenteraad om de jaarrekening 2020 ter definitieve 
vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad.
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Op 7 juni 2021 stelde het vast bureau het ontwerp van de jaarrekening 2020 vast en vroeg de 
voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn om de jaarrekening 2020 ter definitieve 
vaststelling voor te leggen aan de raad voor maatschappelijk welzijn.

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

Juridische grond
 Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017

 Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de 
lokale en provinciale besturen (BVR BBC)

 Ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere 
voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de 
beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen (MB BBC)

Argumentatie
In bijlage is de volledige geïntegreerde jaarrekening 2020 van de Stad en OCMW Herentals 
opgenomen.

Een jaarrekening bestaat uit 4 delen:

 De beleidsevaluatie

 De financiële nota

 De toelichting

 De documentatie

De samenvattende gegevens van de balans, de staat van opbrengsten en kosten en het financiële 
evenwicht van de geïntegreerde jaarrekening 2020 van de Stad en OCMW zijn in het besluit 
opgenomen.

Besluit

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

Balans  

Activa Passiva

Vlottende activa 41.202.672Schulden 67.311.807

Vaste activa 225.216.868Nettoactief 199.107.732

Totaal Activa 266.419.540Totaal passiva 266.419.540

    

Staat van opbrengsten en kosten   

Totaal kosten   61.878.571

Totaal opbrengsten   63.173.509

Overschot van het boekjaar  1.294.938

Budgettair resultaat Jaarrekening

I. Exploitatiesaldo  7.492.091 
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a. Ontvangsten  61.694.032 

b. Uitgaven  54.201.941 

II. Investeringssaldo  -3.190.764 

a. Ontvangsten  2.146.454 

b. Uitgaven  5.337.217 

III. Saldo exploitatie en investeringen  4.301.328 

IV. Financieringssaldo  -3.769.788 

a. Ontvangsten  1.017.406 

b. Uitgaven  4.787.194 

V. Budgettair resultaat van het boekjaar  531.540 

VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig 
boekjaar  28.911.196 

VII. Gecumuleerd budgettair resultaat  29.442.735 

IX. Beschikbaar budgettair resultaat  29.442.735
 

Autofinancieringsmarge  Jaarrekening 

I. Exploitatiesaldo  7.492.091 

II. Netto periodieke aflossingen  2.997.610 

a. Periodieke aflossingen conform de 
verbintenissen  4.696.756 

b. Periodieke terugvordering leningen  1.699.145 

III. Autofinancieringsmarge  4.494.481 

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge  Jaarrekening 

I. Autofinancieringsmarge  4.494.481 

II. Correctie op de periodieke aflossingen  388.550 

a. Periodieke aflossingen conform de 
verbintenissen  4.696.756 

b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële 
schulden  4.308.206 

III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge  4.883.030 

 

Stemming op besluit 1
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- 16 stem(men) voor: Eva Brandwijk; Patrik De Cat; Marcel De Cuyper; Andreas Huyskens; 
Pieter Laureys; Bart Michiels; Jan Michielsen; Rutger Moons; Yoleen Van Camp; Pascal Van 
Nueten; Griet Van Nueten; Mien Van Olmen; Ludo Van den Broeck; Marnix Verheyen; 
François Vermeulen; Stefan Verraedt

- 10 stem(men) tegen: Bieke Baeten; Liese Bergen; Jan Bertels; Stefan Geyzen; Anne-Mie 
Hendrickx; Rob Lathouwers; Tom Olyslaegers; Els Sterckx; Priscilla Van Thielen; Lore 
Wagemans

- 2 onthouding(en): Evelyn Breugelmans; Peter Verpoorten

Bijlagen
 20210629_Jaarrekening2020_BBC_StadOCMW.pdf
 20210629_Jaarrekening2020_BBC_StadOCMW_Documentatie.pdf

21 2021_GR_00153 Jaarrekening 2020 stad en OCMW Herentals: vaststelling
GOEDGEKEURD

Beschrijving

Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De gemeenteraad spreekt zich in de loop van het eerste semester van het boekjaar dat volgt op 
datgene waarop de rekening betrekking heeft, uit over de goedkeuring van de geïntegreerde 
jaarrekening van stad en OCMW.

De stad en het OCMW vormen samen één rapporteringsentiteit en maken een geïntegreerde 
jaarrekening. Juridisch blijven het echter twee afzonderlijke entiteiten. Daarom stemmen de 
gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn elk over hun deel van de gezamenlijke 
jaarrekening. De gemeenteraad keurt het deel van de jaarrekening zoals vastgesteld door de raad 
voor maatschappelijk welzijn goed en stelt zo de gezamenlijke jaarrekening van de gemeente en het 
OCMW definitief vast.

Op 7 juni 2021 stelde het college van burgemeester en schepenen het ontwerp van de jaarrekening 
2020 vast en vroeg de voorzitter van de gemeenteraad om de jaarrekening 2020 ter definitieve 
vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad.

Op 7 juni 2021 stelde het vast bureau het ontwerp van de jaarrekening 2020 vast en vroeg de 
voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn om de jaarrekening 2020 ter definitieve 
vaststelling voor te leggen aan de raad voor maatschappelijk welzijn.

Vandaag stelde de gemeenteraad het deel van de jaarrekening 2020 van de stad Herentals vast.

Vandaag stelde de raad voor maatschappelijk welzijn het deel van de jaarrekening 2020 van OCMW 
Herentals vast.

Vandaag keurt de gemeenteraad het deel van de jaarrekening 2020 van OCMW Herentals, dat door 
de raad voor maatschappelijk welzijn werd vastgesteld, goed. 

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

Juridische grond
 Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
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 Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de 
lokale en provinciale besturen (BVR BBC)

 Ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere 
voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de 
beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen (MB BBC)

Argumentatie
In bijlage is de volledige geïntegreerde jaarrekening 2020 van de Stad en OCMW Herentals 
opgenomen.

Een jaarrekening bestaat uit 4 delen:

 De beleidsevaluatie

 De financiële nota

 De toelichting

 De documentatie

De samenvattende gegevens van de balans, de staat van opbrengsten en kosten en het financiële 
evenwicht van de geïntegreerde jaarrekening 2020 van de stad en OCMW zijn in het besluit 
opgenomen.

Besluit

De gemeenteraad keurt het deel van de jaarrekening 2020 van OCMW Herentals, dat door de raad 
voor maatschappelijk welzijn werd vastgesteld, goed.

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

Balans  

Activa Passiva

Vlottende activa 41.202.672Schulden 67.311.807

Vaste activa 225.216.868Nettoactief 199.107.732

Totaal Activa 266.419.540Totaal passiva 266.419.540

    

Staat van opbrengsten en kosten   

Totaal kosten   61.878.571

Totaal opbrengsten   63.173.509

Overschot van het boekjaar  1.294.938

Budgettair resultaat Jaarrekening

I. Exploitatiesaldo  7.492.091 

a. Ontvangsten  61.694.032 

b. Uitgaven  54.201.941 
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II. Investeringssaldo  -3.190.764 

a. Ontvangsten  2.146.454 

b. Uitgaven  5.337.217 

III. Saldo exploitatie en investeringen  4.301.328 

IV. Financieringssaldo  -3.769.788 

a. Ontvangsten  1.017.406 

b. Uitgaven  4.787.194 

V. Budgettair resultaat van het boekjaar  531.540 

VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig 
boekjaar  28.911.196 

VII. Gecumuleerd budgettair resultaat  29.442.735 

IX. Beschikbaar budgettair resultaat  29.442.735
 

Autofinancieringsmarge  Jaarrekening 

I. Exploitatiesaldo  7.492.091 

II. Netto periodieke aflossingen  2.997.610 

a. Periodieke aflossingen conform de 
verbintenissen  4.696.756 

b. Periodieke terugvordering leningen  1.699.145 

III. Autofinancieringsmarge  4.494.481 

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge  Jaarrekening 

I. Autofinancieringsmarge  4.494.481 

II. Correctie op de periodieke aflossingen  388.550 

a. Periodieke aflossingen conform de 
verbintenissen  4.696.756 

b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële 
schulden  4.308.206 

III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge  4.883.030 

 

Stemming op besluit 1
- 16 stem(men) voor: Eva Brandwijk; Patrik De Cat; Marcel De Cuyper; Andreas Huyskens; 

Pieter Laureys; Bart Michiels; Jan Michielsen; Rutger Moons; Yoleen Van Camp; Pascal Van 
Nueten; Griet Van Nueten; Mien Van Olmen; Ludo Van den Broeck; Marnix Verheyen; 
François Vermeulen; Stefan Verraedt
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- 10 stem(men) tegen: Bieke Baeten; Liese Bergen; Jan Bertels; Stefan Geyzen; Anne-Mie 
Hendrickx; Rob Lathouwers; Tom Olyslaegers; Els Sterckx; Priscilla Van Thielen; Lore 
Wagemans

- 2 onthouding(en): Evelyn Breugelmans; Peter Verpoorten

Bijlagen
 20210629_Jaarrekening2020_BBC_StadOCMW.pdf
 20210629_Jaarrekening2020_BBC_StadOCMW_Documentatie.pdf

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

Beschrijving

Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) Sport en Recreatie Herentals maakt een jaarrekening op 
volgens de BBC-regelgeving. 

De vaststelling van de BBC-jaarrekening van het AGB Sport en Recreatie Herentals is de bevoegdheid 
van de raad van bestuur. De raad van bestuur stelt, in de loop van het eerste semester van het 
boekjaar dat volgt op datgene waarop de rekening betrekking heeft, de jaarrekening vast. De 
gemeenteraad brengt een advies uit over de jaarrekening van haar autonome gemeentebedrijven. De 
goedkeuring van de BBC-jaarrekening is een bevoegdheid van de toezichthoudende overheid.

Naast de BBC-jaarrekening maakt het AGB Sport en Recreatie Herentals ook een jaarrekening op 
volgens het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV). Volgens dat wetboek behoort de 
goedkeuring van die jaarrekening tot de bevoegdheid van de algemene vergadering. Bij een AGB 
vormt de gemeenteraad de algemene vergadering. Na de goedkeuring van de rekeningen beslist de 
gemeenteraad over de kwijting aan de bestuurders.

Op 7 juni 2021 stelde de gedelegeerd bestuurder het ontwerp van de jaarrekening 2020 van het AGB 
Sport en Recreatie Herentals vast.

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

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

Juridische grond
 Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017

 Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de 
lokale en provinciale besturen (BVR BBC)

 Ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere 
voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de 
beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen (MB BBC)

 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV)



40/60

Argumentatie
In bijlage zijn de volledige BBC- en WVV-jaarrekeningen 2020 van het AGB Sport en Recreatie 
Herentals opgenomen.

Een BBC-jaarrekening bestaat uit 4 delen:

 De beleidsevaluatie

 De financiële nota

 De toelichting

 De documentatie

De samenvattende gegevens van de balans, de staat van opbrengsten en kosten en het financiële 
evenwicht van de BBC-jaarrekening 2020 van het AGB Sport en Recreatie Herentals zijn in het besluit 
opgenomen.

Besluit

De gemeenteraad brengt een positief advies uit over de BBC-jaarrekening 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.

Balans  

Activa Passiva

Vlottende activa 389.895Schulden 1.786.304

Vaste activa 3.332.745Nettoactief 1.936.336

Totaal Activa 3.722.639Totaal passiva 3.722.639

    

Staat van opbrengsten en kosten   

Totaal kosten   1.053.254

Totaal opbrengsten   1.064.291

Overschot van het boekjaar  11.037

Budgettair resultaat Jaarrekening

I. Exploitatiesaldo 531.656

a. Ontvangsten 1.058.104

b. Uitgaven 526.447

II. Investeringssaldo -90.439

a. Ontvangsten 0

b. Uitgaven 90.439

III. Saldo exploitatie en investeringen 441.218
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IV. Financieringssaldo -494.079

a. Ontvangsten 90.439

b. Uitgaven 584.518

V. Budgettair resultaat van het boekjaar -52.861

VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar 169.791

VII. Gecumuleerd budgettair resultaat 116.930

IX. Beschikbaar budgettair resultaat 116.930

Autofinancieringsmarge Jaarrekening

I. Exploitatiesaldo 531.656

II. Netto periodieke aflossingen 584.518

a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen 584.518

III. Autofinancieringsmarge -52.861

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge Jaarrekening

I. Autofinancieringsmarge -52.861

II. Correctie op de periodieke aflossingen 422.944

a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen 584.518

b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden 161.573

III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge 370.083

 

Stemming op besluit 1
- 16 stem(men) voor: Eva Brandwijk; Patrik De Cat; Marcel De Cuyper; Andreas Huyskens; 

Pieter Laureys; Bart Michiels; Jan Michielsen; Rutger Moons; Yoleen Van Camp; Pascal Van 
Nueten; Griet Van Nueten; Mien Van Olmen; Ludo Van den Broeck; Marnix Verheyen; 
François Vermeulen; Stefan Verraedt

- 7 stem(men) tegen: Bieke Baeten; Liese Bergen; Jan Bertels; Anne-Mie Hendrickx; Rob 
Lathouwers; Tom Olyslaegers; Lore Wagemans

- 5 onthouding(en): Evelyn Breugelmans; Stefan Geyzen; Els Sterckx; Priscilla Van Thielen; 
Peter Verpoorten

Bijlagen
 20210629_Jaarrekening2020_BBC_AGBSR.pdf
 20210629_Jaarrekening2020_BBC_AGBSR_documentatie.pdf
 20210629_Jaarrekening2020_WVV_AGBSR.pdf
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23 2021_GR_00152 Jaarrekening 2020 AGB Herentals: positief advies over 
BBC-jaarrekening en goedkeuring WVV-jaarrekening
GOEDGEKEURD

Beschrijving

Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) Herentals maakt een jaarrekening op volgens de BBC-
regelgeving. 

De vaststelling van de BBC-jaarrekening van het AGB Herentals is de bevoegdheid van de raad van 
bestuur. De raad van bestuur stelt, in de loop van het eerste semester van het boekjaar dat volgt op 
datgene waarop de rekening betrekking heeft, de jaarrekening vast. De gemeenteraad brengt een 
advies uit over de jaarrekening van haar autonome gemeentebedrijven. De goedkeuring van de BBC-
jaarrekening is een bevoegdheid van de toezichthoudende overheid.

Naast de BBC-jaarrekening maakt het AGB Herentals ook een jaarrekening op volgens het Wetboek 
van Vennootschappen en Verenigingen (WVV). Volgens dat wetboek behoort de goedkeuring van die 
jaarrekening tot de bevoegdheid van de algemene vergadering. Bij een AGB vormt de gemeenteraad 
de algemene vergadering. Na de goedkeuring van de rekeningen beslist de gemeenteraad over de 
kwijting aan de bestuurders.

Op 7 juni 2021 stelde de gedelegeerd bestuurder het ontwerp van de jaarrekening 2020 van het AGB 
Herentals vast.

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

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

Juridische grond
 Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017

 Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de 
lokale en provinciale besturen (BVR BBC)

 Ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere 
voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de 
beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen (MB BBC)

 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV)

Argumentatie
In bijlage zijn de volledige BBC- en WVV-jaarrekeningen 2020 van het AGB Herentals opgenomen.

Een BBC-jaarrekening bestaat uit 4 delen:

 De beleidsevaluatie

 De financiële nota

 De toelichting

 De documentatie

De samenvattende gegevens van de balans, de staat van opbrengsten en kosten en het financiële 
evenwicht van de BBC-jaarrekening 2020 van het AGB Herentals zijn in het besluit opgenomen.
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Besluit

De gemeenteraad brengt een positief advies uit over de BBC-jaarrekening 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.

Balans

Activa Passiva

Vlottende activa 199.288Schulden 270.222

Vaste activa 2.427.641Netto-actief 2.356.707

Totaal Activa 2.626.929Totaal passiva 2.626.929

Staat van opbrengsten en kosten 

Totaal kosten 24.393

Totaal opbrengsten 63.527

Overschot van het boekjaar  39.134

Budgettair resultaat Jaarrekening

I. Exploitatiesaldo 39.134

a. Ontvangsten 63.527

b. Uitgaven 24.393

III. Saldo exploitatie en investeringen 39.134

IV. Financieringssaldo -39.394

a. Ontvangsten 186.928

b. Uitgaven 226.321

V. Budgettair resultaat van het boekjaar -260

VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar 55.317

VII. Gecumuleerd budgettair resultaat 55.058

IX. Beschikbaar budgettair resultaat 55.058

Autofinancieringsmarge Jaarrekening

I. Exploitatiesaldo 39.134

II. Netto periodieke aflossingen 126.859

a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen 226.321

b. Periodieke terugvordering leningen 99.463
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III. Autofinancieringsmarge -87.725

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge Jaarrekening

I. Autofinancieringsmarge -87.725

II. Correctie op de periodieke aflossingen 189.597

a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen 226.321

b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële 
schulden 36.724

III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge 101.873

 

Stemming op besluit 1
- 23 stem(men) voor: Bieke Baeten; Liese Bergen; Jan Bertels; Eva Brandwijk; Patrik De Cat; 

Marcel De Cuyper; Anne-Mie Hendrickx; Andreas Huyskens; Rob Lathouwers; Pieter Laureys; 
Bart Michiels; Jan Michielsen; Rutger Moons; Tom Olyslaegers; Yoleen Van Camp; Pascal Van 
Nueten; Griet Van Nueten; Mien Van Olmen; Ludo Van den Broeck; Marnix Verheyen; 
François Vermeulen; Stefan Verraedt; Lore Wagemans

- 5 onthouding(en): Evelyn Breugelmans; Stefan Geyzen; Els Sterckx; Priscilla Van Thielen; 
Peter Verpoorten

Bijlagen
 20210629_Jaarrekening2020_BBC_AGBH.pdf
 JRK_PER31122020_ontwerp_AGBHerentals.pdf
 20210629_Jaarrekening2020_BBC_AGBH_documentatie.pdf

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

Beschrijving

Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Het planningsproces voor het nieuwe meerjarenplan startte in de stad Herentals al in 2017 met het 
opmaken van SWOT-analyses. In 2018 werd gewerkt aan een omgevingsanalyse en een 
inspiratienota. Deze inspiratienota is een werkdocument ter ondersteuning van de beleidsploeg voor 
de bestuursperiode 2019-2024 bij het opmaken van hun strategische plannen en het beleid voor de 
volgende legislatuur. Op 29 mei 2018 werden de omgevingsanalyse en de inspiratienota 
gepresenteerd aan alle toenmalige raadsleden en leden van opkomende partijen.

Op 17 december 2019 keurde de gemeenteraad het meerjarenplan 2020-2025 goed. 

Op 7 juni 2021 stelde het college van burgemeester en schepenen het ontwerp van de eerste 
aanpassing in 2021 van het meerjarenplan 2020-2025 vast en vroeg de voorzitter van de 
gemeenteraad om deze aanpassing ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad. 
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De stad en het OCMW hebben een geïntegreerd meerjarenplan, maar hebben elk hun eigen 
bevoegdheden voor de vaststelling ervan. Zowel de gemeenteraad als de raad voor maatschappelijk 
welzijn moet eerst zijn eigen deel van de aanpassing van het meerjarenplan vaststellen. Daarna kan 
de gemeenteraad het deel van de aanpassing van het meerjarenplan dat de raad voor 
maatschappelijk welzijn heeft vastgesteld, goedkeuren, waardoor het meerjarenplan definitief is 
goedgekeurd. 

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

Juridische grond
 Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017

 Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de 
lokale en provinciale besturen (BVR BBC)

 Ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere 
voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de 
beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen (MB BBC)

Argumentatie
De aanpassing van het meerjarenplan bestaat uit vier onderdelen:

1. de motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

2. de strategische nota

3. de financiële nota, die bestaat uit: 

o het financiële doelstellingenplan (schema M1)

o de staat van het financieel evenwicht (schema M2)

o het overzicht van de kredieten (schema M3)

4. de toelichting

Het beschikbaar budgettair resultaat moet elk jaar positief zijn en op het einde van de 
planningsperiode moet de autofinancieringsmarge ten minste nul zijn. Een positieve 
autofinancieringsmarge wijst immers op een structureel evenwicht. 

De gecorrigeerde autofinancieringsmarge (GAFM) berekent de autofinancieringsmarge (AFM) 
opnieuw, maar dan met als aflossing van leningen een vast percentage van 8 % van de uitstaande 
schuld. In het geval besturen een alternatieve financiering zijn aangegaan die kapitaalaflossingen van 
leningen doorschuift naar de volgende jaren, levert dit een verschil tussen AFM en GAFM. Als de 
gecorrigeerde autofinancieringsmarge kleiner is dan de autofinancieringsmarge verschuift het bestuur 
financiële lasten door naar een volgende legislatuur of generatie en zorgt dit voor een potentieel fictief 
structureel evenwicht. Deze gecorrigeerde autofinancieringsmarge wordt vanaf BBC2020 mee 
gerapporteerd in het schema M2.

De volledige impact voor 2021 van de coronacrisis kan nog niet verwerkt worden in deze aanpassing 
van het meerjarenplan. Er is al wel een inschatting gemaakt voor bepaalde uitgaven en ontvangsten 
van dienstverlening, maar deze is nog niet volledig meetbaar. Dit zal pas in de loop van de volgende 
maanden in kaart kunnen gebracht worden en nadien ook verwerkt.

In deze aanpassing is ook het resultaat van de jaarrekening 2020 verwerkt.

Besluit

De gemeenteraad stelt het deel van de eerste aanpassing van 2021 van het meerjarenplan 2020-2025 
van de stad Herentals vast. 
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Stemming op besluit 1
- 16 stem(men) voor: Eva Brandwijk; Patrik De Cat; Marcel De Cuyper; Andreas Huyskens; 

Pieter Laureys; Bart Michiels; Jan Michielsen; Rutger Moons; Yoleen Van Camp; Pascal Van 
Nueten; Griet Van Nueten; Mien Van Olmen; Ludo Van den Broeck; Marnix Verheyen; 
François Vermeulen; Stefan Verraedt

- 10 stem(men) tegen: Bieke Baeten; Liese Bergen; Jan Bertels; Stefan Geyzen; Anne-Mie 
Hendrickx; Rob Lathouwers; Tom Olyslaegers; Els Sterckx; Priscilla Van Thielen; Lore 
Wagemans

- 2 onthouding(en): Evelyn Breugelmans; Peter Verpoorten

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

Beschrijving

Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Het planningsproces voor het nieuwe meerjarenplan startte in de stad Herentals al in 2017 met het 
opmaken van SWOT-analyses. In 2018 werd gewerkt aan een omgevingsanalyse en een 
inspiratienota. Deze inspiratienota is een werkdocument ter ondersteuning van de beleidsploeg voor 
de bestuursperiode 2019-2024 bij het opmaken van hun strategische plannen en het beleid voor de 
volgende legislatuur. Op 29 mei 2018 werden de omgevingsanalyse en de inspiratienota 
gepresenteerd aan alle toenmalige raadsleden en leden van opkomende partijen.

Op 17 december 2019 keurde de gemeenteraad het meerjarenplan 2020-2025 goed. De huidige 
aanpassing aan het meerjarenplan is ondertussen de derde aanpassing hierop. 

Op 7 juni 2021 stelde het college van burgemeester en schepenen het ontwerp van de aanpassing 
van het meerjarenplan vast en vroeg de voorzitter van de gemeenteraad om de aanpassing van het 
meerjarenplan ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad. 

De stad en het OCMW hebben een geïntegreerd meerjarenplan, maar hebben elk hun eigen 
bevoegdheden voor de vaststelling ervan. Zowel de gemeenteraad als de raad voor maatschappelijk 
welzijn moet eerst zijn eigen deel van de aanpassing van het meerjarenplan vaststellen. Daarna kan 
de gemeenteraad het deel van de aanpassing van het meerjarenplan dat de raad voor 
maatschappelijk welzijn heeft vastgesteld, goedkeuren, waardoor het meerjarenplan definitief is 
goedgekeurd. 

Vandaag stelde de gemeenteraad het deel van de eerste aanpassing in 2021 van het meerjarenplan 
2020-2025 van de stad Herentals vast en de raad voor maatschappelijk welzijn stelde het deel van het 
OCMW Herentals vast.

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

Juridische grond
 Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017

 Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de 
lokale en provinciale besturen (BVR BBC)
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 Ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere 
voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de 
beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen (MB BBC)

Argumentatie
De aanpassing van het meerjarenplan bestaat uit vier onderdelen:

1. de motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

2. de strategische nota

3. de financiële nota, die bestaat uit: 

o het financiële doelstellingenplan (schema M1)

o de staat van het financieel evenwicht (schema M2)

o het overzicht van de kredieten (schema M3)

4. de toelichting

Het beschikbaar budgettair resultaat moet elk jaar positief zijn en op het einde van de 
planningsperiode moet de autofinancieringsmarge ten minste nul zijn. Een positieve 
autofinancieringsmarge wijst immers op een structureel evenwicht. 

De gecorrigeerde autofinancieringsmarge (GAFM) berekent de autofinancieringsmarge (AFM) 
opnieuw, maar dan met als aflossing van leningen een vast percentage van 8 % van de uitstaande 
schuld. In het geval besturen een alternatieve financiering zijn aangegaan die kapitaalaflossingen van 
leningen doorschuift naar de volgende jaren, levert dit een verschil tussen AFM en GAFM. Als de 
gecorrigeerde autofinancieringsmarge kleiner is dan de autofinancieringsmarge verschuift het bestuur 
financiële lasten door naar een volgende legislatuur of generatie en zorgt dit voor een potentieel fictief 
structureel evenwicht. Deze gecorrigeerde autofinancieringsmarge wordt vanaf BBC2020 mee 
gerapporteerd in het schema M2.

De volledige impact voor 2021 van de coronacrisis kan nog niet verwerkt worden in deze aanpassing 
van het meerjarenplan. Er is al wel een inschatting gemaakt voor bepaalde uitgaven en ontvangsten 
van dienstverlening, maar deze is nog niet volledig meetbaar. Dit zal pas in de loop van de volgende 
maanden in kaart kunnen gebracht worden en nadien ook verwerkt.

In deze aanpassing is ook het resultaat van de jaarrekening 2020 verwerkt.

Besluit

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

Stemming op besluit 1
- 16 stem(men) voor: Eva Brandwijk; Patrik De Cat; Marcel De Cuyper; Andreas Huyskens; 

Pieter Laureys; Bart Michiels; Jan Michielsen; Rutger Moons; Yoleen Van Camp; Pascal Van 
Nueten; Griet Van Nueten; Mien Van Olmen; Ludo Van den Broeck; Marnix Verheyen; 
François Vermeulen; Stefan Verraedt

- 10 stem(men) tegen: Bieke Baeten; Liese Bergen; Jan Bertels; Stefan Geyzen; Anne-Mie 
Hendrickx; Rob Lathouwers; Tom Olyslaegers; Els Sterckx; Priscilla Van Thielen; Lore 
Wagemans

- 2 onthouding(en): Evelyn Breugelmans; Peter Verpoorten
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26 2021_GR_00164 Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 AGB Sport en 
Recreatie Herentals - AMJP2021-1: goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving

Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De gemeenteraad van de stad Herentals heeft het autonoom gemeentebedrijf (AGB) Sport en 
Recreatie Herentals opgericht op 7 september 2004. Op dat ogenblik werden de oprichting, de 
statuten en de beheersovereenkomst goedgekeurd. Op 3 september 2019 keurde de gemeenteraad 
de nieuwe statuten en de beheersovereenkomst goed. 

Het planningsproces voor het nieuwe meerjarenplan startte in de stad Herentals al in 2017 met het 
opmaken van SWOT-analyses. In 2018 werd gewerkt aan een omgevingsanalyse en een 
inspiratienota. Deze inspiratienota is een werkdocument ter ondersteuning van de beleidsploeg voor 
de bestuursperiode 2019-2024 bij het opmaken van hun strategische plannen en het beleid voor de 
volgende legislatuur. Op 29 mei 2018 werden de omgevingsanalyse en de inspiratienota 
gepresenteerd aan alle toenmalige raadsleden en leden van opkomende partijen.

Op 17 december 2019 keurde de gemeenteraad het meerjarenplan 2020-2025 goed. De huidige 
aanpassing aan het meerjarenplan is ondertussen de derde aanpassing hierop. 

Op 7 juni stelde de gedelegeerd bestuurder het ontwerp van de eerste aanpassing van 2021 van het 
meerjarenplan vast en vroeg aan de voorzitter van de raad bestuur om het ontwerp van de eerste 
aanpassing van 2021 van het meerjarenplan 2020-2025 ter goedkeuring voor te leggen aan de raad 
van bestuur.

Vandaag stelde de raad van bestuur de eerste aanpassing van 2021 van het meerjarenplan 2020-2025 
vast en vroeg de voorzitter van de gemeenteraad om deze aanpassing ter goedkeuring voor te leggen 
aan de gemeenteraad.

Vandaag keurt ook de gemeenteraad de eerste aanpassing van 2021 van het meerjarenplan 2020-
2025 van het AGB Sport en Recreatie Herentals goed. 

Juridische grond
 Statuten van het AGB Sport en Recreatie Herentals van 3 september 2019

 Decreet lokaal bestuur, artikel 242: de raad van bestuur van een autonoom gemeentebedrijf 
stelt het meerjarenplan en de aanpassingen ervan vast en legt ze ter goedkeuring voor aan 
de gemeenteraad

 Besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de 
lokale en provinciale besturen 

Argumentatie
De aanpassing van het meerjarenplan bestaat uit vier onderdelen:

1. de motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

2. de strategische nota

3. de financiële nota, die bestaat uit: 

o het financiële doelstellingenplan (schema M1)

o de staat van het financieel evenwicht (schema M2)

o het overzicht van de kredieten (schema M3)
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4. de toelichting

Het beschikbaar budgettair resultaat moet elk jaar positief zijn. Voor de stad en het OCMW moet de 
autofinancieringsmarge op het einde van de planningsperiode ten minste nul zijn. Een positieve 
autofinancieringsmarge wijst immers op een structureel evenwicht. Voor de verzelfstandigde entiteiten 
geldt de norm van de autofinancieringsmarge niet. De gecorrigeerde autofinancieringsmarge (GAFM) 
berekent de autofinancieringsmarge (AFM) opnieuw, maar dan met als aflossing van leningen een 
vast percentage van 8 % van de uitstaande schuld. In het geval besturen een alternatieve financiering 
zijn aangegaan die kapitaalaflossingen van leningen doorschuift naar de volgende jaren, levert dit een 
verschil tussen AFM en GAFM. Als de gecorrigeerde autofinancieringsmarge kleiner is dan de 
autofinancieringsmarge verschuift het bestuur financiële lasten door naar een volgende legislatuur of 
generatie en zorgt dit voor een potentieel fictief structureel evenwicht. Deze gecorrigeerde 
autofinancieringsmarge wordt vanaf BBC2020 mee gerapporteerd in het schema M2.

De volledige impact voor 2021 van de coronacrisis kan nog niet verwerkt worden in deze aanpassing 
van het meerjarenplan. Er is al wel een inschatting gemaakt voor bepaalde uitgaven en ontvangsten 
van dienstverlening, maar deze is nog niet volledig meetbaar. Dit zal pas in de loop van de volgende 
maanden in kaart kunnen gebracht worden en nadien ook verwerkt.

In deze aanpassing is ook het resultaat van de jaarrekening verwerkt.

Besluit

De gemeenteraad keurt de eerste aanpassing van 2021 van het meerjarenplan 2020-2025 van het 
AGB Sport en Recreatie Herentals goed. 

Stemming op besluit 1
- 16 stem(men) voor: Eva Brandwijk; Patrik De Cat; Marcel De Cuyper; Andreas Huyskens; 

Pieter Laureys; Bart Michiels; Jan Michielsen; Rutger Moons; Yoleen Van Camp; Pascal Van 
Nueten; Griet Van Nueten; Mien Van Olmen; Ludo Van den Broeck; Marnix Verheyen; 
François Vermeulen; Stefan Verraedt

- 7 stem(men) tegen: Bieke Baeten; Liese Bergen; Jan Bertels; Anne-Mie Hendrickx; Rob 
Lathouwers; Tom Olyslaegers; Lore Wagemans

- 5 onthouding(en): Evelyn Breugelmans; Stefan Geyzen; Els Sterckx; Priscilla Van Thielen; 
Peter Verpoorten

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

Beschrijving

Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
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.
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Juridische grond
 Decreet lokaal bestuur

Argumentatie
De stad heeft haar subsidiereglementen voor de periode 2020-2025 herschreven volgens volgende 
principes: organisatiebrede uniformiteit, duidelijkheid en transparantie, eenvoud en efficiëntie. De stad 
heeft hierdoor de ondersteuning van verenigingen fel uitgebouwd. Leningen die verenigingen zijn 
aangegaan voor hun werking vóór 2020, hiervoor blijft het systeem behouden. Echter het systeem via 
borgstelling betekent dat het volledige bedrag van zo een lening in de uitgaven van de stad moet 
worden opgenomen en verzwaart zo het meerjarenplan en geeft een fout beeld. 

Herentals wil hen wel 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 om de verhoogde rente of bijkomende 
kosten te dekken die voortvloeien uit de afwezigheid van de borgstelling van de stad. PMV bevestigde 
dat een waarborg van het Vlaamse Gewest principieel mogelijk is voor een bedrijfsmatig krediet aan 
een onderneming, ongeacht de rechtsvorm. Deze kredietnemer moet gekwalificeerd worden als een 
onderneming. Als onderneming wordt beschouwd, iedere identiteit, ongeacht haar rechtsvorm, die 
een economische activiteit uitoefent. Met name worden als zodanig beschouwd entiteiten die 
individueel of in familieverband ambachtelijke of andere activiteiten uitoefenen, 
personenvennootschappen en verenigingen die regelmatig een economische activiteit uitoefenen (= 
Europese definitie van onderneming).

De vereniging kan dus voor een krediet aankloppen bij de bankier, die naast zijn beoordeling van de 
kredietaanvraag zal oordelen of de tussenkomt van het Vlaamse Gewest wenselijk of noodzakelijk is. 
De vestiging van de waarborg wordt - mits betaling van een premie - verder afgehandeld tussen de 
bank en de administratie van PMV.

Besluit

De gemeenteraad keurt het subsidiereglement goed als volgt:

Subsidies 2021-2025

Subsidiereglement voor kosten verbonden aan de waarborgregels van PMV.

Periode

Het reglement geldt gedurende de periode van 5 juli 2021 tot en met 31 december 2025.

Doel

De stad geeft een subsidie aan verenigingen om de verhoogde rente of bijkomende kosten te dekken 
die voortvloeien uit de afwezigheid van de borgstelling van de stad, en verbonden zijn aan de 
waarborgregels van Participatiemaatschappij Vlaanderen nv (PMV), waarbij de verbintenis 
gewaarborgd is door de Vlaamse overheid.

Doelgroep

Het reglement kan ingeroepen worden door erkende Herentalse verenigingen volgens het 
erkenningsreglement van de stad Herentals, bekrachtigd door de gemeenteraad, die een 
kredietovereenkomst aangaan voor de werking ervan.

Voorwaarden

 Enkel de kredietovereenkomst voor de werking van de vereniging komt in aanmerking en 
waarvan de ondertekening plaats vindt na 1 januari 2020.

 De vereniging heeft geen lopende kredietovereenkomst met de stad.
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Aanvraag

De aanvrager vraagt de subsidie aan via het aanvraagformulier op de website van de stad Herentals.

De aanvraag omvat:

 naam, adres en rekeningnummer van de aanvrager

 kopie van de kredietovereenkomst

 bewijs van de bijkomende kosten die voortvloeien uit de afwezigheid van de borgstelling van 
de stad

 vermelding indien er voor het project ook andere subsidiekanalen worden aangewend.

 De subsidie bedraagt:

 het totaal bedrag van de kosten aangerekend door het ontbreken van de borgstelling 
gedurende de looptijd van de lening met een maximum van 3.750 euro.

Betaling

De subsidie wordt uitbetaald tot uitputting van het krediet.

De aanvrager kan steeds aantonen dat aan de voorwaarden voor het verkrijgen van de subsidie werd 
voldaan en werkt mee bij een controle door de stad.

Betwisting

Het college van burgemeester en schepenen behandelt alle betwistingen.

Indien de aanvrager onjuiste gegevens gebruikt voor het verkrijgen van een subsidie, kan het college 
van burgemeester en schepenen het uitgekeerde bedrag terugvorderen en de aanvrager uitsluiten 
voor verdere subsidiëring.

Procedure

Dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid overgemaakt. Het reglement wordt 
afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig het decreet lokaal bestuur.

Stemming op besluit 1
- 15 stem(men) voor: Eva Brandwijk; Patrik De Cat; Marcel De Cuyper; Andreas Huyskens; 

Pieter Laureys; Bart Michiels; Jan Michielsen; Rutger Moons; Yoleen Van Camp; Pascal Van 
Nueten; Griet Van Nueten; Mien Van Olmen; Ludo Van den Broeck; Marnix Verheyen; Stefan 
Verraedt

- 9 stem(men) tegen: Bieke Baeten; Liese Bergen; Jan Bertels; Evelyn Breugelmans; Anne-Mie 
Hendrickx; Rob Lathouwers; Tom Olyslaegers; Peter Verpoorten; Lore Wagemans

- 4 onthouding(en): Stefan Geyzen; Els Sterckx; Priscilla Van Thielen; François Vermeulen

28 2021_GR_00161 Delegatie van bevoegdheden inzake 
overheidsopdrachten 2021
GOEDGEKEURD

Beschrijving
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Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
In BBC wordt de beleids- en financiële planning opgemaakt vanuit een meerjarig perspectief. Het 
meerjarenplan vormt de basis voor het beleid van het bestuur gedurende de legislatuur. 

Op 17 december 2019 keurde de gemeenteraad het meerjarenplan 2020-2025 goed. 

Op 2 juni 2020 keurde de gemeenteraad de eerste aanpassing van het meerjarenplan goed. 

Op 8 december 2020 keurde de gemeenteraad de tweede aanpassing van het meerjarenplan 2020-
2025 goed, waarin ook de kredieten voor 2021 worden vastgesteld.

Op 29 juni 2021 keurde de gemeenteraad de eerste aanpassing in 2021 van het meerjarenplan 2020-
2025  goed.

Vandaag keurt de gemeenteraad de delegatie van 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 goed.

Juridische grond
 Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017

 Besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de 
lokale en provinciale besturen (BVR BBC)

 Ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere 
voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de 
beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen (MB BBC)

Argumentatie
Het nominatief toevertrouwen van de keuze van plaatsingsprocedure en het vaststellen van de 
lastvoorwaarden door de gemeenteraad aan het college van burgemeester en schepenen, kon bij 
toepassing van het gemeentedecreet door het nominatief inschrijven van die overheidsopdrachten in 
het budget. In het decreet lokaal bestuur wordt die bevoegdheid niet hernomen. Een afzonderlijk 
besluit is daarom vereist omdat de bevoegdheidsdelegatie niet kan opgenomen worden in (de 
aanpassing van) het meerjarenplan.

De gemeenteraad kan de keuze van de plaatsingsprocedure en het vaststellen van de 
lastvoorwaarden delegeren door een bepaald werk, levering of dienst nominatief aan het college van 
burgemeester en schepenen toe te vertrouwen. 

Als bijlage wordt de lijst opgenomen van overheidsopdrachten waarvoor de bevoegdheid tot het 
vaststellen van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden voor het gunnen van overheidsopdrachten 
gedelegeerd wordt. Dit is de lijst van alle investeringsuitgaven uit de eerste aanpassing van 2021 van 
het meerjarenplan 2020-2025.

Besluit

De gemeenteraad delegeert de bevoegdheid tot de keuze van de plaatsingsprocedure en het 
vaststellen van de lastvoorwaarden voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor de werken, 
leveringen en diensten die vermeld zijn in de tabel, opgenomen als bijlage, aan het college van 
burgemeester en schepenen. 

Stemming op besluit 1
- 16 stem(men) voor: Eva Brandwijk; Patrik De Cat; Marcel De Cuyper; Andreas Huyskens; 

Pieter Laureys; Bart Michiels; Jan Michielsen; Rutger Moons; Yoleen Van Camp; Pascal Van 



53/60

Nueten; Griet Van Nueten; Mien Van Olmen; Ludo Van den Broeck; Marnix Verheyen; 
François Vermeulen; Stefan Verraedt

- 1 stem(men) tegen: Peter Verpoorten
- 11 onthouding(en): Bieke Baeten; Liese Bergen; Jan Bertels; Evelyn Breugelmans; Stefan 

Geyzen; Anne-Mie Hendrickx; Rob Lathouwers; Tom Olyslaegers; Els Sterckx; Priscilla Van 
Thielen; Lore Wagemans

Bijlagen
 20210629_TabelDelegatieBevoegdhedenOverheidsopdrachten.pdf

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

Beschrijving

Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
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.

Het stedelijke brandweerkorps maakt sinds 1 januari 2015 officieel deel uit van de hulpverleningszone 
Kempen. Op de gemeenteraad van 10 november 2020 werd het principe voor de financiële 
verdeelsleutel 2021-2026 goedgekeurd. Er werd beslist dat de verdeelsleutel jaarlijks aangepast wordt 
aan de meest recente gegevens.

De vastgelegde parameters voor de verdeelsleutel 2021-2026 zijn:

 Kadastraal inkomen: 50 %

 Bewonersaantal: 50 %

 Een correctie van de aanrijtijden

 Een correctie van de dringend geneeskundige hulp

Juridische grond
 Wet van 15 mei 2007, artikels 67 en 68 over de civiele veiligheid

Argumentatie
De verdeelsleutel bepaalt de jaarlijkse bijdrage van elke gemeente aan de hulpverleningszone.

De bedoeling is om op elke gemeenteraad van de 15 gemeenten deze verdeelsleutel goed te keuren. 
Indien een gemeenteraad de verdeelsleutel niet goedkeurt, zal de gouverneur een beslissing nemen 
rekening houdende met de volgende criteria voor elke gemeente:

 de residentiële en actieve bevolking - MIN 70 % 

 de oppervlakte 

 het kadastraal inkomen 

 het belastbaar inkomen 

 de risico’s aanwezig op het grondgebied van de gemeente 
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 de gemiddelde interventietijd op het grondgebied van de gemeente 

 de financiële draagkracht van de gemeente.

Er was een voorstel uitgewerkt met de verschillende besturen. Dit voorstel is goedgekeurd op de 
gemeenteraad van 10 november 2020 en hanteert de volgende parameters:

 Kadastraal inkomen: 50 %

 Bewonersaantal: 50 %

 Een correctie van de aanrijtijden

 Een correctie van de dringend geneeskundige hulp

 Geen manuele correctie aanrijtijden.

Ook is beslist om een onderverdeling te maken van 80 % exploitatiekosten en 20 % 
investeringskosten. De door de stad Herentals ingebrachte materialen zullen vanaf 2022 verrekend 
worden over 5 jaar. Na het goedkeuren van de verdeelsleutel zal het meerjarenplan voorgelegd 
worden aan de gemeenteraad.

Jaarlijks moeten de parameters aangepast worden aan de meest recente gegevens:

 bevolkingsaantal 2020

 KI 2019

 correctiefactor aanrijtijden: niet gewijzigd

 correctie DGH op basis van cijfers 2020.

Deze aanpassingen geven de nieuwe verdeelsleutel voor 2022.

Besluit

De gemeenteraad keurt de financiële verdeelsleutel 2022 met de volgende percentages goed:

Gemeente

Geel 22,09 %

Mol 15,49 %

Herentals 10,59 %

Westerlo 10,02 %

Balen 8,74 %

Laakdal 4,46 %

Herselt 3,52 %

Olen 4,93 %

Grobbendonk 4,09 %

Retie 2,51 %

Hulshout 2,27 %

Meerhout 3,58 %

Dessel 2,77 %
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Herenthout 3,17 %

Vorselaar 1,77 %

Stemming op besluit 1
- unaniem voor

Toegevoegde Punten GR

Toegevoegde Punten

30 2021_GR_00184 Zomershopping Herentals 
BEHANDELD

Beschrijving

Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Gemeenteraadsleden kunnen uiterlijk vijf dagen voor de vergadering punten aan de agenda 
toevoegen. De gemeenteraadsleden bezorgen hun toegevoegde punt aan de algemeen directeur, die 
de voorstellen bezorgt aan de voorzitter van de gemeenteraad.  

Juridische grond
 Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad

 Decreet lokaal bestuur artikel 21 

Argumentatie
De algemeen directeur deelt de aanvullende agendapunten zoals vastgesteld door de voorzitter van 
de gemeenteraad onmiddellijk mee aan de gemeenteraadsleden. 

Besluit

Raadslid Jan Bertels heeft een agendapunt ingediend:

Zomershopping Herentals 

''De zomershopping (door velen nog braderij genoemd) ligt, op moment van de gemeenteraad, net 
achter ons. Alles nog fris in het geheugen en dus een geschikt moment voor een terugblik. Er bestaat 
en bestond immers, afgaande op reacties van handelaars, onvrede omtrent de medewerking, steun 
van het stadsbestuur/handelshart Herentals. Zie de actie van de handelaars in de Zandstraat om – 
ondanks de belastingen die ze moeten betalen voor de  financiering van handelshart – op eigen 
kosten decoratieve elementen aan te brengen in hun winkelstraat. 

Hoe komt het dat handelshart Herentals, ondanks hun communicatie- en promotiebudget (cfr. beroep 
dat gedaan wordt op communicatiebureaus/eventbureaus), hier niet aan meegewerkt heeft? De 
handelaars vragen zich dan ook af waarom er wel geld besteed wordt aan andere zaken, maar er 
geen geld is voor hen in het kader van zomershopping.  Is er hier een meningsverschil met de 
handelaars omtrent de besteding van de middelen (cfr. task forces waar meermaals de vraag is 
gesteld m.b.t. ‘aankleding’ straat tijdens braderij) ?  

Is er al een evaluatie, bv een cost/benefit,  gemaakt van bv. een actie als hartenjagen, de digitale 
schattenjacht?  
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Tot slot, en in de rand, kan er info gegeven worden over de stand van zaken van het project 
‘upstores’ in de Bovenrij (Francesco-Paviljoen)?''

De bespreking van dit agendapunt is opgenomen in de audio-opname die als zittingsverslag dienst 
doet. Deze opname is raadpleegbaar op de gemeentelijke website.  

31 2021_GR_00185 PFAS/PFOS Verontreiniging 
BEHANDELD

Beschrijving

Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Gemeenteraadsleden kunnen uiterlijk vijf dagen voor de vergadering punten aan de agenda 
toevoegen. De gemeenteraadsleden bezorgen hun toegevoegde punt aan de algemeen directeur, die 
de voorstellen bezorgt aan de voorzitter van de gemeenteraad.  

Juridische grond
 Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad

 Decreet lokaal bestuur artikel 21 

Argumentatie
De algemeen directeur deelt de aanvullende agendapunten zoals vastgesteld door de voorzitter van 
de gemeenteraad onmiddellijk mee aan de gemeenteraadsleden. 

Besluit

Raadslid Els Sterckx heeft een agendapunt ingediend:

''Pfas/Pfos verontreiniging  

Begin deze maand barstte het Pfas/Pfos-schandaal los. De problematiek werd genoeg in de pers 
aangehaald. We weten nog niet welke gezondheidsrisico’s de Pfos pollutie inhoud. Maar dat we het 
niet mogen onderschatten is wel duidelijk. Deze vervuiling zou proporties kunnen aannemen zoals de 
asbestvervuiling. Maar dit is nog niet aangetoond. Wij hebben als Stad dan ook de 
verantwoordelijkheid om op ons grondgebied onderzoeken uit te voeren naar Pfosvervuiling. 
Ondertussen hebben jullie een brief ontvangen van de Vlaamse overheid met daarin de vraag om mee 
te helpen met het opstellen van een actuele lijst van locaties waar mogelijk sprake is van 
bodemverontreiniging met Pfas.  

Er wordt gekeken naar terreinen waar de brandweer in het verleden blusactiviteiten met fluorhoudend 
blusschuim heeft gehouden maar ook naar bedrijven waar Pfas in het productieproces werd 
gebruikt. Ook in Herentals zijn volgens deze brief verschillende sites geselecteerd met een risico op 
verontreiniging. Het is de taak van onze Stad om die lijst te verbeteren en te vervolledigen. Tegen 1 
juli moeten we de informatie bezorgen over brandweeroefenterreinen waar fluorhoudend blusschuim 
werd gebruikt en tegen 15 juli moeten we feedback geven over de andere terreinen. In de krant 
vernam ik dat u onze stadsdiensten bij hoogdringendheid de opdracht hebt gegeven om deze lijsten 
te controleren. 

1. Over hoeveel mogelijks vervuilde terreinen op ons grondgebied gaat het? 
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2. De brandweer gebruikt al enkele jaren geen fluorhoudend schuim meer tijdens oefeningen 
maar de stof breekt zeer traag af in de bodem. Gaan hier stalen genomen worden om 
vervuiling uit te sluiten? Word er Fluorhoudend schuim opgeslagen in Herentals? 

3. Hoe gaat u bedrijven controleren die niet op de Vlaamse lijst staan? 

4. Zijn er op ons grondgebied in het verleden industriële branden geweest waarvan Vlaanderen 
niet op de hoogte was? Want op deze terreinen is het mogelijk dat er Pfos vervuiling 
aanwezig is. 

5. Gaan onze diensten alles gecontroleerd krijgen tegen 15 juli?''

De bespreking van dit agendapunt is opgenomen in de audio-opname die als zittingsverslag dienst 
doet. Deze opname is raadpleegbaar op de gemeentelijke website.  

32 2021_GR_00186 Flankerende maatregelen Markgravenstraat
BEHANDELD

Beschrijving

Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Gemeenteraadsleden kunnen uiterlijk vijf dagen voor de vergadering punten aan de agenda 
toevoegen. De gemeenteraadsleden bezorgen hun toegevoegde punt aan de algemeen directeur, die 
de voorstellen bezorgt aan de voorzitter van de gemeenteraad.  

Juridische grond
 Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad

 Decreet lokaal bestuur artikel 21 

Argumentatie
De algemeen directeur deelt de aanvullende agendapunten zoals vastgesteld door de voorzitter van 
de gemeenteraad onmiddellijk mee aan de gemeenteraadsleden. 

Besluit

Raadslid Els Sterckx heeft een agendapunt ingediend:

Flankerende maatregelen Markgravenstraat 

''De eerste proefopstelling in Wuytsbergen is afgelopen. Deze proefopstelling heeft aan het licht 
gebracht dat er in Wuytsbergen 36% minder verkeer was op weekdagen maar er werd wel sneller 
gereden werd dan voor de proefopstelling. In de omliggende straten is er dan weer meer verkeer 
gemeten nl. 7% meer in de Markgravenstraat, 5% meer op de Belgiëlaan, en 10% meer op de 
Lierseweg. Vooral vrachtverkeer reed meer via de Lierseweg. Er is vastgesteld dat er in de 
Markgravenstraat te snel gereden wordt en dat de auto’s zich op de stoepen begeven om elkaar te 
kruisen. Het probleem in de Markgravenstraat is niet nieuw. Op 3 december 2019 kaartte ik dit 
probleem reeds aan en toen zei de schepen mij dat ze geen bijkomende maatregelen wou treffen 
maar dit mee zou nemen in het mobiliteitsplan. Ik ben dan ook blij dat het probleem nu wel erkend en 
aangepakt wordt. In de krant kon ik vernemen dat de Stad flankerende maatregelen gaat nemen in 
de Markgravenstraat nl. het plaatsen van een digitale snelheidsmeter die aangeeft of de bestuurder te 
snel rijdt of niet en opvallende borden om het stoeprijden aan te kaarten. Ook las ik dat er eind 
september ingrepen volgen die rechtstreeks op de hoeveelheid verkeer inwerken. 
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 Mijn vragen : 

1. Waarom kan er nu wel ingegrepen worden en kon dit niet in 2019? Nochtans is het probleem 
het zelfde te snel rijden en stoeprijden. 

2. Wat als deze flankerende maatregelen niet helpen? Hoe gaan jullie dit probleem dan 
aanpakken? 

3. Welke ingrepen die rechtstreeks op de hoeveelheid verkeer inwerken gaan jullie in september 
nemen?''

De bespreking van dit agendapunt is opgenomen in de audio-opname die als zittingsverslag dienst 
doet. Deze opname is raadpleegbaar op de gemeentelijke website.  

33 2021_GR_00181 Opvolging projecten Boerenkrijglaan - Kleerroos 
BEHANDELD

Beschrijving

Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Gemeenteraadsleden kunnen uiterlijk vijf dagen voor de vergadering punten aan de agenda 
toevoegen. De gemeenteraadsleden bezorgen hun toegevoegde punt aan de algemeen directeur, die 
de voorstellen bezorgt aan de voorzitter van de gemeenteraad.  

Juridische grond
 Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad

 Decreet lokaal bestuur artikel 21 

Argumentatie
De algemeen directeur deelt de aanvullende agendapunten zoals vastgesteld door de voorzitter van 
de gemeenteraad onmiddellijk mee aan de gemeenteraadsleden. 

Besluit

Raadslid Peter Verpoorten heeft een agendapunt ingediend:

''Graag kregen wij een stand van zaken in verband met de inbreidingsprojecten gelegen tussen de 
Boerenkrijglaan en de Kleerroos.'' 

De bespreking van dit agendapunt is opgenomen in de audio-opname die als zittingsverslag dienst 
doet. Deze opname is raadpleegbaar op de gemeentelijke website.  

34 2021_GR_00182 Opvolging projecten binnengebied Stadsveld - Ernest 
Claesstraat
BEHANDELD

Beschrijving
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Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Gemeenteraadsleden kunnen uiterlijk vijf dagen voor de vergadering punten aan de agenda 
toevoegen. De gemeenteraadsleden bezorgen hun toegevoegde punt aan de algemeen directeur, die 
de voorstellen bezorgt aan de voorzitter van de gemeenteraad.  

Juridische grond
 Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad

 Decreet lokaal bestuur artikel 21 

Argumentatie
De algemeen directeur deelt de aanvullende agendapunten zoals vastgesteld door de voorzitter van 
de gemeenteraad onmiddellijk mee aan de gemeenteraadsleden. 

Besluit

Raadslid Peter Verpoorten heeft een agendapunt ingediend:

''Graag kregen wij een stand van zaken in verband met de inbreidingsprojecten gelegen tussen het 
Stadsveld en de Ernest Claesstraat.''

De bespreking van dit agendapunt is opgenomen in de audio-opname die als zittingsverslag dienst 
doet. Deze opname is raadpleegbaar op de gemeentelijke website.  

22:19 - Tom Olyslaegers, raadslid verlaat de zitting

35 2021_GR_00183 Parking NMBS-station Herentals 
GOEDGEKEURD

Beschrijving

Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Gemeenteraadsleden kunnen uiterlijk vijf dagen voor de vergadering punten aan de agenda 
toevoegen. De gemeenteraadsleden bezorgen hun toegevoegde punt aan de algemeen directeur, die 
de voorstellen bezorgt aan de voorzitter van de gemeenteraad.  

Juridische grond
 Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad

 Decreet lokaal bestuur artikel 21 

Argumentatie
De algemeen directeur deelt de aanvullende agendapunten zoals vastgesteld door de voorzitter van 
de gemeenteraad onmiddellijk mee aan de gemeenteraadsleden. 

Besluit

Raadslid Pieter Laureys heeft een agendapunt ingediend:

''Het station van Herentals ontving in pre-coronatijden 1000’den pendelaars per dag, wat vaak 
zorgde voor een volle parking en bijna even volle fietsenrekken. Veel van deze dagelijkse, maar 
ook occasionele, pendelaars, waren en zijn inwoners van Herentals, Noorderwijk en Morkhoven. Sinds 
corona is de bezettingsgraad van de parking fel gedaald. Een gevolg van het massale thuiswerken. Of 
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we post-corona ooit nog terug gaan naar dezelfde bezettingsgraad als tijdens pre-coronatijden, zal 
nog maar af te wachten zijn, gezien het feit dat thuiswerken ondertussen zeer goed ingeburgerd is in 
vele sectoren. Groot was dan ook onze verbazing toen NMBS midden in corona toch met plannen op 
de proppen kwam om de stationsparking af te sluiten met slagbomen en deze betalend te maken, met 
als argument dat de parking vaak vol staat en alle pendelaars zo niet zeker zijn van een plaats.  

Nog meer tot onze verbazing wil NMBS zelfs enorm vaart maken met deze plannen en deze zelfs 
dit jaar nog invoeren. De snelheid is opmerkelijk, aangezien dossiers waar wij als stad al jaren 
vragende partij voor zijn (toegankelijker maken van het station, stiptere treinverbindingen, 
ondertunneling,…) al jaren en zelfs decennia vastzitten in de onderzoeksfase. 

Nochtans hebben wij als stad al luid en duidelijk kenbaar gemaakt dat wij dit niet willen. En ook vanuit 
de Kempense Vervoerregio, de burgemeesters van Neteland en de Kempense conferentie 
van burgemeesters zijn gelijkaardige signalen gestuurd naar NMBS, namelijk dat onze regio 
manifest tegen het betalend maken van de stationsparkings is. Komt daar nog bij dat, specifiek voor 
Herentals, het ons niet meer dan logisch lijkt om eerst af te wachten wat het effect zal zijn van de 
nieuwe fietsenstallingen, die momenteel volop in aanleg zijn, op de bezettingsgraad van de parking. 

Het lijkt ons, vanuit alle fractieleiders van deze gemeenteraad, tijd om ook vanuit de 
gemeenteraad een duidelijk, krachtig en unaniem signaal te geven richting NMBS. Vandaar dit 
toegevoegd punt waarin wij aan de gemeenteraad vragen om de plannen van NMBS wat betreft het 
betalend maken van de stationsparking van Herentals, te veroordelen en vanuit de fracties en de 
gemeenteraadsvoorzitter een brief te laten vertrekken richting de spoorwegmaatschappij waarin we 
dat standpunt ook zeer duidelijk kenbaar maken. 

Wij leggen dan ook graag volgend punt ter stemming voor: 

De gemeenteraad beslist om de plannen van de NMBS, voor het betalend maken van 
de stationsparking, formeel af te keuren en dit in een schrijven ook zo te laten weten aan hen.''

De bespreking van dit agendapunt is opgenomen in de audio-opname die als zittingsverslag dienst 
doet. Deze opname is raadpleegbaar op de gemeentelijke website. 

Het voorstel van beslissing werd aangenomen. 

Stemming op besluit 1
- unaniem voor


