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PROVINCIE Antwerpen 

 

STADSBESTUUR Herentals 

 

Toelichtende nota bij de gemeenteraadszitting van 7 februari 2017 

1. Aanstelling en eedaflegging gemeenteraadslid 

De heer Aloïs Verheyden nam ontslag als gemeenteraadslid. De eerste opvolger is de heer Marcel Van 

Dingenen. Hij wenst zijn mandaat niet op te nemen. De volgende opvolger is de heer Robert 

Lathouwers.  

De gemeenteraad onderzoekt de geloofsbrieven van de heer Lathouwers en stelt hem aan als 

gemeenteraadslid. 

 

2. OCMW: kennisname budget 2017 

De gemeenteraad neemt kennis van het budget 2017 van het OCMW van Herentals met een 

vastgestelde gemeentelijke bijdrage van 4.508.868 euro, een positief kasresultaat van 1.210.762 euro, 

een negatieve autofinancieringsmarge van 477.603 euro. Het budget bestaat uit volgende onderdelen: 

- de beleidsnota 

- de financiële nota 

- de toelichting van het budget 

 

3. OCMW: kennisname aanpassing meerjarenplan 2014-2019 nr. 2017/1 

De gemeenteraad neemt kennis van de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 nr. 2017/1 van 

het OCMW.  

 

4. Gemeentelijke saneringsbijdrage: kennisname tarieven 2017 

De gemeenteraad neemt kennis van de gemeentelijke saneringsbijdragen voor 2017. 

 

5. Voorafgaande controle van de wettigheid en regelmatigheid van de voorgenomen verbintenissen; 

rapport periode juli - december 2016: kennisname 

De gemeenteraad neemt kennis van het rapport van de financieel beheerder van 31 december 2016 

over de voorafgaande controles die zij in de laatste zes maanden 2016 uitvoerde inzake voorgenomen 

verbintenissen die onderworpen zijn aan de visumplicht. 

 

6. Wijziging van rooilijn van een deel van voetweg nr. 66 te Herentals: bepalend voorstel 

De stad wil de rooilijn van de voetweg nr. 66 wijzigen. Hiervoor werd een openbaar onderzoek 

ingesteld. 

De gemeenteraad neemt kennis van het openbaar onderzoek dat liep van 19 december 2016 tot en 

met 17 januari 2017. Er werden geen bezwaren ingediend. 

De gemeenteraad stelt de gedeeltelijke wijziging van de rooilijn van de voetweg nr. 66 in Noorderwijk 

definitief vast. 
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7. Gedeeltelijke verlegging van buurtweg nr. 33 ter hoogte van de Meidoornlaan 1 te Herentals: 

voorlopig voorstel 

Buurtweg nr. 33 ligt aan de Meidoornlaan 1 in de woonwijk Molekens en is ingetekend in de Atlas van 

de Buurtwegen van 1841. Door verschillende wijzigingen op het terrein is de buurtweg niet correct 

weergegeven. Deze situatie moet geregulariseerd worden. Hiervoor moet de gemeenteraad een 

openbaar onderzoek organiseren. 

De gemeenteraad gaat akkoord met het voornemen tot gedeeltelijke verlegging van buurtweg nr. 33, 

ter hoogte van de Meidoornlaan 1, Herentals, afdeling 2, sectie D perceelnr. 824/y. 

De gemeenteraad stelt de gedeeltelijke verlegging van buurtweg nr. 33 voorlopig vast en beslist een 

openbaar onderzoek te organiseren.  

 

8. Erfdienstbaarheid van watervang Kleerroos: definitief akkoord 

Op 30 mei en 6 en 23 juni 2016 heeft Herentals te kampen gehad met zeer zware regenbuien.  

Verschillende zones in Herentals hebben hierdoor wateroverlast gehad. Om de wijk Kleerroos te 

behoeden, is er vroeger al een bufferbekken aangelegd. Dit bleek echter niet voldoende om deze 

buitengewone regenbuien te verwerken. 

Op 3 oktober 2016 besliste het college van burgemeester en schepenen om de noodoverlaat van het 

bufferbekken Kleerroos definitief te maken en een wadi aan te leggen op het terrein. Om deze wadi 

juridisch te regulariseren, werd in samenwerking tussen de juridische dienst en technische dienst een 

overeenkomst van erfdienstbaarheid van watervang opgemaakt. 

De gemeenteraad gaat akkoord met de voorwaarden voor het verwerven van een erfdienstbaarheid 

van watervang op een perceel aan de Kleerroos, 2e afdeling, sectie C, nr 560/h, eigendom van Eigen 

Haard, met oog op het aanleggen van een wadi en keurt de overeenkomst goed. 

 

9. Verkaveling Wuytsbergen - V2016/005 - goedkeuring samenwerkingsovereenkomst 

Op 28 november 2016 verleende het schepencollege voorwaardelijk toelating aan Immofrans nv in 

Herentals voor het verkavelen van gronden langs de Wuytsbergen, perceel sectie E nr.192/E/deel. Een 

van de opgelegde voorwaarden betreft de aanleg van een dienstriolering en IT-riool. Omdat de werken 

worden uitgevoerd op openbaar domein moet een samenwerkingsovereenkomst afgesloten worden. 

De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst goed. 

 

10. Goedkeuring grachten van algemeen belang op de nieuwe waterlopenkaart - voorlopig voorstel 

Het beheer en het onderhoud van het regenwaterstelsel op het openbaar domein en van de grachten 

van algemeen belang moet door de gemeente gebeuren. 

De gemeenteraad duidt volgende negen grachten – Raapbreukloop, Koulaakloop, Plassendonkloop, 

Sint-Jansloop, Fermerijloop, Vuilvoortloop, Oude Vuilvoortloop, Maasloop, Wuytsbergenloop - aan als 

grachten van algemeen belang. De gemeenteraad beslist om dit voorstel tot definitieve vastlegging van 

de grachten van algemeen belang te onderwerpen aan een openbaar onderzoek. 

 

11. Welzijnszorg Kempen: kennisname budgetwijzigingen 2016, aanpassing meerjarenplan 2014 - 2019 

en budget 2017 

Welzijnszorg Kempen is als vereniging van OCMW’s onderworpen aan het OCMW-decreet van 19 

december 2008. Welzijnszorg Kempen maakte een aangepast meerjarenplan 2014-2019 op. In dit 

meerjarenplan liggen de belangrijkste beleidsopties van Welzijnszorg Kempen met hun financiële 

consequenties voor de komende periode vervat. Het meerjarenplan bestaat uit een strategische nota, 

een financiële nota en een toelichtende nota en alle hierbij relevante documenten. 
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De gemeenteraad neemt kennis van de budgetwijzigingen 2016, de aangepaste meerjarenplanning 

2014-2019 en van het budget 2017 van Welzijnszorg Kempen. 

 

12. Raad van bestuur AGB Sport en Recreatie Herentals: vervanging lid 

Op 7 september 2004 heeft de gemeenteraad de oprichting en statuten van het AGB Sport en Recreatie 

Herentals goedgekeurd.  

In de gemeenteraad van 11 maart 2014 werd de heer Aloïs Verheyden opnieuw benoemd om te 

zetelen in de raad van bestuur van het AGB Sport en Recreatie Herentals namens de sp.a-fractie. De 

heer Aloïs Verheyden biedt in zijn brief van 22 december 2016 zijn ontslag aan als lid van de raad van 

bestuur van het AGB Sport en Recreatie Herentals. 

De gemeenteraad neemt kennis van het ontslag van Aloïs Verheyden als lid van de raad van bestuur 

van het AGB Sport en Recreatie Herentals namens de sp.a-fractie en benoemt een nieuw lid namens de 

spa.a-fractie voor de resterende duur van de lokale bestuursperiode. 

 

13. Sportregio Kempen ilv: aanstelling stemgerechtigd lid van het beheerscomité 

Mevrouw Lise Bergen volgt sinds 1 januari 2017 de heer Aloïs Verheyden op als schepen voor sport. Het 

college van burgemeester en schepenen draagt mevrouw Lise Bergen voor als stemgerechtigd lid van 

het beheerscomité Sportregio Kempen ilv.  

De gemeenteraad stemt geheim over de aanduiding van mevrouw Lise Bergen als stemgerechtigd lid 

van het beheerscomité van Sportregio Kempen ilv. 

 

14. Gemeenschappelijke interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (IOK): voordracht 

kandidaat-beheerder 

De heer Aloïs Verheyden werd op 5 februari 2013 verkozen als gemeentelijke vertegenwoordiger in het 

beheerscomité van de Gemeenschappelijke interne dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk 

van IOK. Mevrouw Lise Bergen volgt de heer Aloïs Verheyden op als schepen voor personeel.  

De gemeenteraad duidt mevrouw Lise Bergen aan als gemeentelijke vertegenwoordiger in het 

beheerscomité van de Gemeenschappelijke interne dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk 

van IOK. 

 

15. Machtiging tot het ondertekenen van stukken: kennisname 

De secretaris delegeerde haar bevoegdheid tot het ondertekenen van bepaalde stukken aan enkele 

personeelsleden.  

De gemeenteraad neemt kennis van deze delegatiebesluiten. 

 

16. Erkende plaatsvervangers financieel beheerder 

De gemeenteraad erkent de plaatsvervangers waaruit de financieel beheerder kan kiezen om haar te 

vervangen tijdens haar gewettigde afwezigheden. 

 

17. Adjunct kinderopvang (niveau B): opname in de contractuele personeelsformatie 

De gemeenteraad neemt de functie van adjunct kinderopvang in het niveau B (10/38) op in de 

contractuele personeelsformatie en schrapt 5/38 kinderbegeleider in het niveau C uit de contractuele 

personeelsformatie. 
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18. Toekenning nieuwe straatnaam aan zijstraat Wiekevorstseweg: principiële goedkeuring 

In het kader van de grootschalige hernummering moet er een extra straatnaam toegekend worden aan 

een zijstraat van de Wiekevorstseweg.  

De gemeenteraad keurt de toekenning van de straatnaam Hoevedreef aan het stuk Wiekevorstseweg 

met de huisnummers 33, 33/1 en 35 principieel goed. 

 


