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gemeenteraad
Dagorde met samenvattingen Zitting van 5 oktober 2021

OPENBARE ZITTING

1 2021_GR_00219 Kennisname van het ontslag van schepen en raadslid Yoleen Van Camp

De gemeenteraad neemt kennis van het ontslag van mevrouw Yoleen Van Camp als schepen en als raadslid. 

2 2021_GR_00220 Aanstelling en eedaflegging van de heer Rikkert Van Bauwel als 
raadslid 

Mevrouw Yoleen Van Camp nam ontslag als raadslid. Er moet een opvolger aangeduid worden. 
De gemeenteraad keurt de geloofsbrieven van de heer Rikkert Van Bauwel goed en stelt hem aan als raadslid. 

3 2021_GR_00249 Kennisname van het ontslag van schepen Pascal Van Nueten

De gemeenteraad neemt kennis van het ontslag de heer Pascal Van Nueten als schepen. 

4 2021_GR_00223 Invullen van een schepenmandaat: goedkeuring 

Mevrouw Yoleen Van Camp neemt ontslag als schepen. 
De gemeenteraad moet beslissen of het opengevallen schepenmandaat terug wordt ingevuld. 

5 2021_GR_00251 Aanstelling en eedaflegging van de heer Pascal Van Nueten als eerste 
schepen 

Mevrouw Yoleen Van Camp nam ontslag als schepen. De gezamenlijke voordrachtsakte vermeldt geen 
opvolger.
De gemeenteraad besliste om het opengevallen schepenmandaat terug in te vullen. 
Er werd een voordrachtsakte ingediend voor een kandidaat-schepen.
De heer Pascal Van Nueten werd voorgedragen als kandidaat-eerste schepen. 
De gemeenteraad neemt kennis van de voordrachtsakte.
De heer Pascal Van Nueten legt de eed af als eerste schepen in de handen van de burgemeester.

6 2021_GR_00250 Invullen van een schepenmandaat: goedkeuring 

De heer Pascal Van Nueten neemt ontslag als schepen. 
De gemeenteraad beslist om het opengevallen schepenmandaat terug in te vullen. 

7 2021_GR_00221 Aanstelling en eedaflegging van mevrouw Eva Brandwijk als vijfde 
schepen 

De heer Pascal Van Nueten nam ontslag als schepen.
De gemeenteraad besliste om het opengevallen schepenmandaat terug in te vullen. 
Er werd een voordrachtsakte ingediend voor een kandidaat-schepen.
Mevrouw Eva Brandwijk werd voorgedragen als kandidaat-schepen.
De gemeenteraad neemt kennis van de voordrachtsakte.
Mevrouw Eva Brandwijk legt de eed af als vijfde schepen in de handen van de burgemeester.

8 2021_GR_00225 Vaststellen van de rangorde van de raadsleden
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Mevrouw Yoleen Van Camp nam ontslag als raadslid en als schepen. De heer Rikkert Van Bauwel werd 
geïnstalleerd als raadslid en legde de eed af. 
De heer Pascal Van Nueten nam ontslag als schepen. 
De gemeenteraad besliste om de opengevallen schepenmandaten terug in te vullen. 
Er werd een nieuwe voordrachtsakte ingediend. De heer Pascal Van Nueten legde de eed af als eerste 
schepen. Mevrouw Eva Brandwijk legde de eed af als vijfde schepen. 
De voordrachtsakte van de schepenen bepaalt de rangorde.
De gemeenteraad stelt de de vernieuwde rangorde van de raadsleden vast. 

9 2021_GR_00218 Notulen gemeenteraad 7 september 2021: goedkeuring

De gemeenteraad keurt de notulen van de gemeenteraadszitting van 7 september 2021 goed. 

Sector stadsontwikkeling
Dienst omgeving

10 2021_GR_00217 Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2021088417: 
Begijnenstraat/Frainkinstraat/Burchtstraat - zaak van de wegen - 
goedkeuring

De omgevingsvergunningsaanvraag OMV_2021088417 omvat een aanvraag voor een residentieel project voor 
afbraak, nieuwbouw en renovatie van diverse gebouwen met een woonfunctie, een grondwaterwinning, 2 
warmtepompen, een transfo, ups en een tijdelijke bemaling.
De gemeenteraad moet een besluit nemen over de zaak van de wegen voor de overdracht van het tracé en de 
inrichting van deze zone. 
De gemeenteraad keurt de zaak van de wegen goed.

11 2021_GR_00253 Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_21078195: zaak van de 
wegen - Zandstraat 71 - goedkeuring 

De stad ontving een omgevingsvergunningsaanvraag voor het verkavelen van een terrein in 1 lot voor 
bebouwing. De gronden waarop de aanvraag betrekking heeft, zijn gelegen in de Wasserijstraat en de 
Zandstraat in Herentals, kadastrale omschrijving afdeling 13011, sectie F, perceel 296P en 298X.
Lot 3  is gedeeltelijk gelegen binnen de rooilijn, bepaald door het reeds afgeschafte BPA Molenvest en moet 
bijgevolg overgedragen worden aan het openbaar domein door middel van een gratis grondafstand ten aanzien 
van de stad Herentals.
De gemeenteraad keurt de zaak van de wegen goed en stelt de voorwaarden en lasten vast.

12 2021_GR_00254 Omgevingsvergunningsaanvraag OMV_2021049368 - Dorp 2 
/Molenstraat 57: zaak van de wegen - weigering

De omgevingsvergunningsaanvraag OMV_2021049368 omvat het uitbreiden van een bestaande 
ééngezinswoning en de verlegging en verbreding van een gemeenteweg. De aanvraag is van toepassing op 
volgende kadastrale percelen: afdeling 13026, sectie B, perceel 123N, 124F, 135D.  
De gemeenteraad neemt een besluit over de zaak van de wegen, meer bepaald over:

 de verlegging en verbreding van een gemeenteweg (voormalig voetweg nr. 26 uit ABW) in Morkhoven
 eventuele lasten en voorwaarden.

Dienst patrimonium
13 2021_GR_00240 Stedenbouwkundige vergunning 2014_216 Vennekenshoek: 

aanvaarding kosteloze grondafstand

Op 29 december 2014 verleende het college van burgemeester en schepenen een voorwaardelijke 
stedenbouwkundige vergunning  voor het aanleggen van wegenis en riolering in de verkaveling 'Lankem' in 
Noorderwijk.
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Een gedeelte van voetweg nr. 14 uit de Atlas der buurtwegen lag binnen de verkaveling. Op 1 september 2015 
keurde de gemeenteraad de gedeeltelijke afschaffing van voetweg nr. 14 definitief goed. Op 8 oktober 2015 
besliste de deputatie van de provincie Antwerpen om de voetweg nr. 14 gedeeltelijk af te schaffen.
De gemeenteraad keurde op 1 juli 2014 de zaak van de wegen goed en legde voorwaarden en lasten op, die 
werden overgenomen in de stedenbouwkundige vergunning. Alle gronden met bijhorende infrastructuur, 
binnen het door de gemeenteraad aanvaarde tracé, inclusief de zones voor openbaar groen, werden kosteloos 
aan de stad afgestaan om te worden ingelijfd bij het openbare domein van de stad. De kosten aan deze 
overdracht verbonden neemt de projectontwikkelaar ten laste.
De gemeenteraad keurt de gratis grondverwerving voor algemeen nut van gronden in Vennekenshoek goed.

14 2021_GR_00242 Omgevingsvergunning OMV_2018067915 Wolstraat 45-47-49-51: 
aanvaarding kosteloze grondafstand

Het college van burgemeester en schepenen verleende op 3 december 2018 een omgevingsvergunning voor 
handelingen op het terrein met adres Burchtstraat 3, Wolstraat 33, Wolstraat 35, Wolstraat 45, Wolstraat 47, 
Wolstraat 49, Wolstraat 51, Wolstraat 53 in Herentals. Het betreft de herbestemming van een school en het 
bouwen van 4 rijwoningen.
De rooilijn in de Burchtstraat en Wolstraat werd vastgesteld bij KB op 16 juni 1880. 
De te slopen rijwoningen langsheen de Wolstraat op percelen 62Y, 62X, 61L en 58P2 hebben allemaal een 
strook private grond binnen de rooilijn. Deze stroken grond, aangegeven als lot 1 tot en met 4 op het meetplan 
van 24 februari 2021 opgemaakt door landmeter Peter Liekens,  moeten gratis overgedragen worden aan de 
stad voor openbaar nut.
De gemeenteraad keurt de gratis grondverwerving voor algemeen nut van gronden in Wolstraat goed. 

Sector burger en samenleving
Sectormanager Sector burger en samenleving

15 2021_GR_00230 Afbakening werkingsgebied voor de vorming van de toekomstige 
woonmaatschappij

Tegen 1 januari 2023 moeten sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM’s) en sociale verhuurkantoren (SVK’s) 
één woonactor vormen met maar één speler per gemeente: de woonmaatschappij. De lokale besturen 
vervullen een trekkersrol in de afbakening van het werkingsgebied van deze woonmaatschappij.
De betrokken 11 lokale besturen uit Neteland en Zuiderkempen kiezen samen voor één grote woonactor met 
een sterke organisatie en een heel lokale en toegankelijke dienstverlening. De huurmaatschappijen Zonnige 
Kempen, De Woonbrug en Geelse Huisvesting, de koopmaatschappij KLE Zuiderkempen en de sociale 
verhuurkantoren SVK Zuiderkempen en SVK ISOM worden samengebracht in 1 sterke woonactor met name de 
woonmaatschappij Neteland-Zuiderkempen.
De gemeenteraad beslist dat Herentals aansluit bij een werkingsgebied van de toekomstige woonmaatschappij 
samen met volgende 10 gemeenten: Geel, Grobbendonk, Herenthout, Herselt, Hulshout, Laakdal, Meerhout, 
Olen, Vorselaar en Westerlo.

Sector ondersteunende diensten
Staf van de algemeen directeur

16 2021_GR_00224 De Lijn - Vlaamse Vervoermaatschappij: vervanging vertegenwoordiger 
in de algemene vergadering

De stad Herentals is vennoot van de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn.
De gemeenteraad duidde op 12 maart 2019 mevrouw Yoleen Van Camp aan als vertegenwoordiger voor 
deelname aan de algemene vergadering van de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn. 
Mevrouw Yoleen Van Camp nam ontslag als raadslid en als schepen.
De gemeenteraad duidt een nieuwe vertegenwoordiger aan voor deelname aan de algemene vergadering van 
de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn, voor de resterende duur van de lokale bestuursperiode 2019 -2024. 
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17 2021_GR_00226 Sociale Kredietmaatschappij Sociaal Woonkrediet voor Vlaanderen 
cvba (Onesto): vervanging plaatsvervanger algemene vergadering

Stad Herentals is aandeelhouder van de sociale kredietmaatschappij Sociaal Woonkrediet voor Vlaanderen 
cvba.
De gemeenteraad duidde op 12 maart 2019 mevrouw Yoleen van Camp aan als plaatsvervangend 
vertegenwoordiger in de algemene vergadering. Mevrouw Yoleen Van Camp nam ontslag als schepen en als 
raadslid, bijgevolg ook als plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering van de sociale 
kredietmaatschappij Sociaal Woonkrediet voor Vlaanderen cvba.
De gemeenteraad duidt een nieuwe plaatsvervanger aan voor deelname aan de algemene vergadering voor de 
resterende duur van de lokale bestuursperiode 2019-2024.

18 2021_GR_00227 Kempens Woonkrediet: vervanging vertegenwoordiger algemene 
vergadering

De stad Herentals is aandeelhouder van Kempens Woonkrediet (voormalig Kempische Heerd).
De gemeenteraad duidde op 12 maart 2019 mevrouw Yoleen van Camp aan als vertegenwoordiger in de 
algemene vergadering. Mevrouw Yoleen Van Camp nam ontslag als schepen en als raadslid, bijgevolg dus ook 
als plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering van Kempens Woonkrediet.
De gemeenteraad duidt een nieuwe vertegenwoordiger aan voor deelname aan de algemene vergadering voor 
de resterende duur van de lokale bestuursperiode 2019-2024.

19 2021_GR_00228 Forum Lokale Werkgelegenheid: vervanging vertegenwoordiger 

Het stadsbestuur neemt deel aan het Forum Lokale Werkgelegenheid.
De gemeenteraad duidde op 12 maart 2019 mevrouw Yoleen van Camp aan als  vertegenwoordiger in de 
algemene vergadering. Mevrouw Yoleen Van Camp nam ontslag als schepen en als raadslid, bijgevolg ook 
als  vertegenwoordiger in de algemene vergadering van het Forum Lokale Werkgelegenheid.
De gemeenteraad duidt een nieuwe gemeentelijke vertegenwoordiger in het Forum Lokale Werkgelegenheid 
aan voor de resterende lokale bestuursperiode van 2019-2024. 

20 2021_GR_00229 Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten vzw: vervangen 
plaatsvervanger algemene vergadering, voordracht kandidaat-
bestuurder

De stad Herentals is aangesloten bij de Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten vzw.
De gemeenteraad duidde op 12 maart 2019 mevrouw Yoleen van Camp aan als plaatsvervangend 
vertegenwoordiger in de algemene vergadering. Mevrouw Yoleen Van Camp nam ontslag als schepen en als 
raadslid, bijgevolg dus ook als plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering van de 
Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten vzw
De gemeenteraad duidt een nieuwe plaatsvervanger aan voor deelname aan de algemene vergadering voor de 
resterende duur van de lokale bestuursperiode 2019-2024. 

21 2021_GR_00232 vzw ERSV provincie Antwerpen: vervanging vertegenwoordiger 
algemene vergadering

De stad Herentals is lid van de vzw Erkend Regionaal Samenwerkingsverband provincie Antwerpen (ERSV).
De gemeenteraad duidde op 12 maart 2019 mevrouw Yoleen van Camp aan als vertegenwoordiger in de 
algemene vergadering. Mevrouw Yoleen Van Camp nam ontslag als schepen en als raadslid, bijgevolg dus ook 
als vertegenwoordiger in de algemene vergadering van de vzw ERSV provincie Antwerpen. 
De gemeenteraad duidt een nieuwe vertegenwoordiger aan voor deelname aan de algemene vergadering voor 
de resterende duur van de lokale bestuursperiode 2019-2024.

22 2021_GR_00233 Vzw Streekplatform Kempen: vervangen vertegenwoordiger algemene 
vergadering

Het stadsbestuur is lid van vzw Streekplatform Kempen sinds 1 maart 2016.
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De gemeenteraad duidde op 12 maart 2019 mevrouw Yoleen van Camp aan als vertegenwoordiger in de 
algemene vergadering. Mevrouw Yoleen Van Camp nam ontslag als schepen en als raadslid, bijgevolg dus ook 
als vertegenwoordiger in de algemene vergadering van de vzw Streekplatform Kempen. 
De gemeenteraad duidt een nieuwe vertegenwoordiger aan voor deelname aan de algemene vergadering voor 
de resterende duur van de lokale bestuursperiode 2019-2024.

23 2021_GR_00234 Vervoerregioraad Kempen: vervangen vertegenwoordiger 
vervoerregioraad

Vlaanderen wordt opgedeeld in 15 vervoerregio's. De stad Herentals behoort tot vervoerregio Kempen.
De gemeenteraad duidde op 12 maart 2019 mevrouw Yoleen van Camp aan als vertegenwoordiger in de 
algemene vergadering. Mevrouw Yoleen Van Camp nam ontslag als schepen en als raadslid, bijgevolg ook als 
vertegenwoordiger in de algemene vergadering van de vervoerraad Kempen.
De gemeenteraad duidt een nieuwe vertegenwoordiger van de stad aan in de vervoerregioraad Kempen voor 
de resterende duur van de lokale bestuursperiode van 2019 - 2024.

24 2021_GR_00236 AZ Sint-Elisabeth Herentals vzw: vervangen  kandidaat-bestuurder

Het stadsbestuur is vennoot in het AZ Sint-Elisabeth Herentals vzw. 
De gemeenteraad droeg op 12 maart 2019 mevrouw Yoleen van Camp voor als kandidaat-bestuurder voor de 
raad van bestuur. Mevrouw Yoleen Van Camp werd aangeduid als lid van de raad van bestuur door de 
algemene vergadering. Mevrouw Yoleen Van Camp nam ontslag als schepen en als raadslid, bijgevolg ook als 
lid van de raad van bestuur van AZ Sint-Elisabeth Herentals vzw.
De gemeenteraad draagt een nieuwe kandidaat-bestuurder voor om te zetelen in de raad van bestuur van AZ 
Sint-Elisabeth Herentals vzw. De kandidaat-bestuurder wordt voorgedragen voor de resterende duur van de 
lokale bestuursperiode 2019-2024.

25 2021_GR_00243 Raad van Bestuur AGB Sport en Recreatie Herentals: vervangen 
bestuurder

Mevrouw Yoleen Van Camp neemt ontslag als raadslid. Zij zetelt in de raad van bestuur van het AGB Sport en 
Recreatie Herentals en moet dus vervangen worden.
De gemeenteraad duidt een nieuw lid aan om te zetelen in de raad van bestuur van AGB Sport en Recreatie 
Herentals. 

26 2021_GR_00244 Raad van bestuur AGB Herentals: vervangen bestuurder

Mevrouw Yoleen Van Camp neemt ontslag als raadslid. Zij zetelt in de raad van bestuur van het AGB Herentals 
en moet dus vervangen worden.
De gemeenteraad duidt een nieuw lid aan om te zetelen in de raad van bestuur van het AGB Herentals 

27 2021_GR_00245 EVA vzw Handelshart Herentals: vervangen vertegenwoordiger 
algemene vergadering en bestuurder raad van bestuur

De gemeenteraad keurde op 4 juni 2019 de oprichting van EVA vzw Handelshart Herentals en de statuten van 
de vzw goed.
Op 1 oktober 2019 werd mevrouw Yoleen Van Camp aangeduid als vertegenwoordiger in de algemene 
vergadering en als lid van de raad van bestuur.
Mevrouw Yoleen Van Camp nam ontslag als gemeenteraadslid en moet dus vervangen worden als 
vertegenwoordiger in de algemene vergadering en als lid van de raad van bestuur van EVA vzw Handelshart 
Herentals.
De gemeenteraad duidt een nieuwe vertegenwoordiger aan in de algemene vergadering en een nieuw lid van 
de raad van bestuur van EVA vzw Handelshart Herentals voor de resterende duur van de lokale 
bestuursperiode 2019-2024.
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28 2021_GR_00248 Stedenbouwkundige lasten omgevingsvergunning – Boerenkrijglaan 16 
en 18: goedkeuring dadingsovereenkomsten

Op 21 december 2020 heeft het college van burgemeester en schepenen twee stedenbouwkundige 
vergunningen verleend voor twee bouwprojecten aan de Boerenkrijglaan 16 en 18. Hierbij werden 
stedenbouwkundige lasten opgelegd van respectievelijk 368.549 euro en 431.472 euro voor de aanleg van de 
straten en de riolering.
Omdat achteraf blijkt dat de lasten onredelijk hoog liggen, werd een dadingsvoorstel opgemaakt.
De gemeenteraad keurt de dadingsovereenkomsten met betrekking tot de bouwprojecten in de 
Boerenkrijglaan 16 en 18 goed.

Dienst financiën
29 2021_GR_00237 Beleidsopvolging eerste halfjaar 2021 - Opvolgingsrapportering 30 juni 

2021: kennisname

De gemeenteraad neemt kennis van de opvolgingsrapportering van het eerste halfjaar van 2021.

30 2021_GR_00238 Kerkfabriek Sint-Niklaas: budgetwijziging 2021: kennisname

De kerkfabriek Sint-Niklaas dient een budgetwijziging in. De gemeenteraad neemt kennis van de 
budgetwijziging 2021 van de kerkfabriek Sint-Niklaas.

31 2021_GR_00246 Kerkfabriek Sint-Bavo: budgetwijziging 2021: kennisname

De kerkfabriek Sint-Bavo dient een budgetwijziging in. De gemeenteraad neemt kennis van de budgetwijziging 
2021 van de kerkfabriek Sint-Bavo.


