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gemeenteraad
Dagorde met samenvattingen Zitting van 21 december 2021

OPENBARE ZITTING

1 2022_GR_00001 Notulen gemeenteraad 7 december 2021: goedkeuring

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

Sector stadsontwikkeling
Technische dienst

2 2021_GR_00311 Overeenkomst tussen de stad Herentals en de Vlaamse 
Milieumaatschappij over de uitwisseling van gegevens en de 
aansluiting bij de AWIS-rioolinventaris: goedkeuring

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) is verantwoordelijk voor de planmatige uitbouw van de 
saneringsinfrastructuur in Vlaanderen en ook voor de opvolging en het beheer ervan.
In deze context heeft VMM 'AWIS' ontwikkeld, een Afval-Water-Informatie-Systeem. Dit systeem bevat alle 
relevante informatie omtrent de Vlaamse saneringsinfrastructuur en vormt de basis voor de verdere uitbouw 
ervan. Het maakt ook de grensoverschrijdende koppeling van verschillende netwerken en partners om zo tot 
één gebiedsdekkende referentie-rioolinventaris te komen. De Vlaamse minister van Omgeving wil dat 
Vlaanderen tegen eind 2022 beschikt over een volledige en uitgewerkte rioolinventaris.
Alle rioolbeheerders in Vlaanderen moeten aansluiten bij AWIS en alle beschikbare, geactualiseerde gegevens 
digitaal opladen in de AWIS-databank. Het aansluiten bij AWIS gebeurt door middel van een overeenkomst 
tussen de Vlaamse Milieumaatschappij en de rioolbeheerder. De stad Herentals is zelf rioolbeheerder en moet 
dus deze overeenkomst afsluiten met VMM.
De gemeenteraad keurt de overeenkomst tussen de Vlaamse Milieumaatschappij en de stad Herentals over de 
aansluiting bij de AWIS-riooldatabank goed.

3 2021_GR_00320 Kroonwerk Herentals: samenwerkingsovereenkomst met kerkfabriek 
Onze-Lieve-Vrouw- goedkeuring 

In het kader van het lokaal hefboomproject in de Vallei van de Kleine Nete werd eind 2020 een 
subsidieaanvraag ingediend via de oproep 'Natte Natuur' (Blue Deal) voor het herstel van de voormalige 
vestenstructuur ter hoogte van het Kroonwerk. Deze subsidieaanvraag werd goedgekeurd door de Vlaamse 
Overheid. 
In navolging van het legaat van Le Paige heeft de kerkfabriek tevens een overheidsopdracht lopende voor het 
ontwerp en de bouw van een nieuwe kerk samen met een omgevingsaanleg rondom de nieuwe kerk en het 
huidige koetshuis. 
Voor de uitwerking van het lokale hefboomproject, in het kader van de subsidieoproep 'Natte Natuur', werd er 
door de stad een samenwerkingsovereenkomst uitgewerkt tussen de kerkraad Onze-Lieve-Vrouw en de stad. 
Deze samenwerkingsovereenkomst bepaalt dat er via de overheidsprocedure die de kerkfabriek heeft lopen, 
een uitbreiding van de studieopdracht door GAFPA architecten, zal plaatsvinden om het het nodige studiewerk 
voor het herstel van de vestenstructuur, conform de toegekende subsidies, te realiseren.
De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst tussen de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw en de stad 
goed.

4 2021_GR_00323 Belastingen 2020 -2025: Belastingreglement voor inname openbaar 
domein: wijziging: goedkeuring



2/5

De stad Herentals heeft een belastingreglement voor inname van het openbaar domein.
Het reglement werd goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 5 november 2019. 
Naar aanleiding van de implementatie van nieuwe software, heeft de administratie de werkwijze van het 
verlenen van toelatingen inname openbaar domein, signalisatievergunningen en het verhuren en leveren van 
verkeersborden zo goed mogelijk op elkaar afgestemd. Het doel is om de dienstverlening zo klantvriendelijker 
te laten verlopen. 
Het huidige belastingreglement voor inname van het openbaar domein moet hiervoor gewijzigd worden.
De gemeenteraad keurt het wijzigingen aan het belastingreglement voor inname openbaar domein goed.

5 2021_GR_00322 Retributies 2020-2025: Retributiereglement voor uitleenmateriaal: 
wijziging: goedkeuring

De stad Herentals heeft een retributiereglement voor uitleenmateriaal.
Het reglement werd goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 5 november 2019.
Naar aanleiding van de implementatie van nieuwe software, heeft de administratie de werkwijze van het 
verlenen van toelatingen inname openbaar domein, signalisatievergunningen en het verhuren en leveren van 
verkeersborden zo goed mogelijk op elkaar afgestemd. Het doel is om de dienstverlening zo klantvriendelijker 
te laten verlopen. 
Het huidige retributiereglement voor uitleenmateriaal moet hiervoor gewijzigd worden.
De gemeenteraad keurt het wijzigingen aan het retributiereglement voor uitleenmateriaal goed.

6 2021_GR_00321 Reglementen 2020-2025: Huurreglement voor uitleenmateriaal: 
wijziging: goedkeuring

De stad Herentals heeft een huurreglement voor uitleenmateriaal, voor onder andere het uitlenen van 
verkeersignalisatie. Het reglement werd goedgekeurd in zitting van gemeenteraad van 5 november 2019. 
Naar aanleiding van de implementatie van nieuwe software, heeft de administratie de werkwijze van het 
verlenen van toelatingen inname openbaar domein, signalisatievergunningen en het verhuren en leveren van 
verkeersborden zo goed mogelijk op elkaar afgestemd. Het doel is om de dienstverlening zo klantvriendelijker 
te laten verlopen.  
Het huidige huurreglement moet hiervoor aangepast worden. 
De gemeenteraad keurt de wijzigingen aan het huurreglement voor uitleenmateriaal goed. 

Sector vrije tijd
Dienst sport, jeugd en evenementen

7 2021_GR_00317 Samenwerkingsovereenkomst Golazo Sports nv: goedkeuring

Golazo is een sportmarketingbureau wiens diensten er onder meer in bestaan sportwedstrijden te organiseren 
en te communiceren. Golazo is rechtenhouder, organisator en eindverantwoordelijke van de internationale 
cyclocross die in 2020 voor de eerste keer in Herentals werd georganiseerd. Dit evenement wordt jaarlijks 
georganiseerd op een nader te bepalen datum. Herentals wenst tot en met 2024 gaststad te zijn voor het 
evenement met het oog op de promotie van de naambekendheid en het imago van de stad en wenst hiervoor 
beroep te doen op Golazo. In ruil heeft Golazo een geschikte locatie om hun internationale cyclocross te 
organiseren.
Deze samenwerkingsovereenkomst bepaalt de ondersteuning die de stad biedt en de verwachtte return voor 
de stad die Golazo levert.
De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst met Golazo Sports nv voor de organisatie van een 
internationale klassement cross die jaarlijks terugkeert goed. 

Dienst cultuur en toerisme
8 2022_GR_00004 Structurele ondersteuning STORMLoop: goedkeuring

De gemeenteraad keurt de structurele ondersteuning voor kunstenfestival STORMLoop goed. De structurele 
ondersteuning bevat een dotatie om de drie jaar (in 2022 en in 2025) van 45.000 euro aan STORMLoop vzw en 
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bepaalde administratieve en logistieke steun. In ruil voor deze ondersteuning zorgt STORMLoop vzw voor een 
kwaliteitsvol kunstenfestival en houdt het zich aan enkele verplichtingen.

Sector ondersteunende diensten
Staf van de algemeen directeur

9 2022_GR_00002 Aanstelling van de heer Jan Bertels als politieraadslid 

Op 2 februari 2021 werd mevrouw Eva Brandwijk aangeduid als politieraadslid. Zij neemt ontslag. 
De voordrachtsakte van mevrouw Eva Brandwijk vermeldt geen opvolger. Er moet een nieuwe voordrachtsakte 
ingediend worden.
De gemeenteraad duidt een nieuw politieraadslid aan. 

10 2021_GR_00247 Aanstelling van de heer Rikkert Van Bauwel als politieraadslid 

Op 7 mei 2019 werd de heer Rutger Moons aangeduid als politieraadslid. Hij neemt ontslag. 
De voordrachtsakte van de heer Rutger Moons vermeldt een opvolger, de heer Nick Kraft. De heer Nick Kraft 
nam ontslag als gemeenteraadslid. Er is dus geen geldige opvolger. 
Er moet een nieuwe voordrachtsakte ingediend worden.
De gemeenteraad duidt een nieuw politieraadslid aan. 

11 2021_GR_00312 De Kringwinkel Zuiderkempen vzw - voorstel tot statutenwijziging: 
goedkeuring

De stad Herentals is aangesloten bij de vzw De Kringwinkel Zuiderkempen vzw. 
Het wetboek van vennootschappen en verenigingen van 23 maart 2019 (Belgisch Staatsblad van 4 april 2019) 
zorgt ervoor dat De Kringwinkel Zuiderkempen vzw de statuten moet aanpassen. De gemeenteraad gaat 
akkoord met de voorgestelde statutenwijzing en treedt terug uit De Kringwinkel Zuiderkempen vzw.

12 2021_GR_00313 Milieu en Werk vzw - voorstel tot statutenwijziging: goedkeuring

Stad Herentals is aangesloten bij de vzw Milieu en Werk vzw.
Het wetboek van vennootschappen en verenigingen van 23 maart 2019 (Belgisch Staatsblad van 4 april 2019) 
zorgt ervoor dat Milieu en Werk vzw de statuten moet aanpassen. De gemeenteraad gaat akkoord met de 
voorgestelde statutenwijzing en treedt terug uit Milieu en Werk vzw. 

13 2022_GR_00003 Gemeentelijke administratieve sancties: wijziging 
samenwerkingsovereenkomst bemiddelaar 

Bij het opleggen van GAS-sancties bevat de Wet van 24 juni 2013 over de gemeentelijke sancties een 
bemiddelingsprocedure.
Sinds een aantal jaren doen de deelnemende gemeenten van bureau GAS voor de bemiddeling een beroep op 
de bemiddelingsambtenaar van de stad Turnhout.
De huidige samenwerkingsovereenkomst voor de bemiddeling wordt gewijzigd omdat de deelnemende 
gemeenten voortaan willen bijdragen in de kosten voor de bemiddeling op basis van het aantal behandelde 
dossiers in plaats van op basis van de bevolkingsaantallen. 
De gemeenteraad keurt de gewijzigde overeenkomst goed. 

Dienst financiën
14 2021_GR_00319 Goedkeuring corona-subsidie voor AGB Sport en Recreatie

De gemeenteraad keurt de coronasubsidie als tussenkomst in de geleden verliezen van het AGB Sport en 
Recreatie Herentals ten gevolge van de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus voor het dienstjaar 
2021 goed. In het meerjarenplan is 568.683,79 euro voorzien.

15 2021_GR_00303 Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 stad Herentals - AMJP2021-2 - 
kredieten 2022: vaststelling
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De gemeenteraad stelt het deel van de tweede aanpassing van 2021 van het meerjarenplan 2020-2025 (waarin 
ook de kredieten voor 2022 worden vastgesteld) voor de stad Herentals vast.

16 2021_GR_00302 Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 stad en OCMW Herentals - 
AMJP2021-2 - kredieten 2022: goedkeuring

De gemeenteraad keurt de tweede aanpassing van 2021 van het meerjarenplan 2020-2025 (waarin ook de 
kredieten voor 2022 worden vastgesteld) van de stad en OCMW Herentals goed.

17 2021_GR_00304 Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 AGB Sport en Recreatie 
Herentals - AMJP2021-2 - kredieten 2022: goedkeuring

De gemeenteraad keurt de tweede aanpassing van 2021 van het meerjarenplan 2020-2025 (waarin ook de 
kredieten voor 2022 worden vastgesteld) van het AGB Sport en Recreatie goed.

18 2021_GR_00305 Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 AGB Herentals - AMJP2021-1 - 
kredieten 2022: goedkeuring

De gemeenteraad keurt de eerste aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (waarin ook de kredieten voor 
2022 worden vastgesteld) van het AGB Herentals goed.

19 2021_GR_00307 Aanpassing statuten AGB Herentals: goedkeuring

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

20 2021_GR_00306 Aanpassing prijssubsidiereglement AGB Sport en Recreatie Herentals 
2022: goedkeuring

De gemeenteraad keurt het prijssubsidiereglement AGB Sport en Recreatie Herentals 2022 goed.

21 2021_GR_00309 Leningsovereenkomst 2022 AGB Sport en Recreatie Herentals: 
goedkeuring

De gemeenteraad keurt de leningsovereenkomst AGB Sport en Recreatie Herentals transactiekredieten 
investeringsenveloppe 2022 goed.

22 2021_GR_00308 Delegatie van bevoegdheden inzake overheidsopdrachten 2022

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

23 2021_GR_00324 Retributies 2020 - 2025:  wijziging retributiereglement voor parkeren 
en bewonerskaarten: goedkeuring

Herentals heeft een retributiereglement voor parkeren en bewonerskaarten. De uitbreiding van het gratis 
Herentals kwartiertje naar een gratis Herentals uur werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 10 november 
2020. Deze beslissing werd toen genomen voor onbepaalde tijd. Omwille van budgettaire redenen is het 
aangewezen om de vrijstelling bij een parkeersessie korter dan 60 minuten vanaf 1 januari 2022 opnieuw terug 
te brengen naar de originele beslissing waarbij een vrijstelling bij een parkeersessie korter dan 15 minuten 
geldt.
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De gemeenteraad is bevoegd om deze aanpassing van het retributiereglement voor parkeren en 
bewonerskaarten aan te passen en goed te keuren.
De gemeenteraad keurt het retributiereglement voor parkeren en bewonerskaarten goed.


