GEMEENTERAAD

NOTULEN

1 maart 2016

Zitting van dinsdag 1 maart 2016
Aanwezigen: Peeters Jan - burgemeester en voorzitter
Van Olmen Mien, Bertels Jan, Ryken Ingrid, Verheyden Aloïs, Michielsen Jan, Hendrickx
Anne-Marie, Michiels Alfons - schepenen
Marcipont Daniël, Bergen Lise, Vervloesem Victor, Vervoort Erik, Sterckx Els, Michiels Bart,
Van den Broeck Ludo, De Cat Patrik, Verpoorten Peter, Verellen Guy, Verraedt Stefan,
Caers Patrick, Verwimp Kathy, Cleymans Jo, Laureys Koen, Van Thielen Dirk, Laverge
Kathleen, Vanooteghem Hubert, Snauwaert Lieve, Moons Rutger, Baeten Beatrijs, Tegenbos
Jasmine - raadsleden
Mattheus Tanja – secretaris
De openbare zitting begint om 20.00 uur

001 Interne controle - Jaarlijks rapport
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De stad Herentals, het AGB Sport en Recreatie Herentals en het AGB Herentals volgen
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 is sterk
gelijklopend.
Artikel 99 van het gemeentedecreet bepaalt dat de gemeenten instaan voor de interne
controle van hun activiteiten. Interne controle is het geheel van maatregelen en procedures
die ontworpen zijn om een redelijke zekerheid te verschaffen over het bereiken van de
doelstellingen, het naleven van wetgeving en procedures, de beschikbaarheid van
betrouwbare financiële en beheersinformatie, het efficiënt en economisch gebruik van
middelen, de bescherming van activa en het voorkomen van fraude.
De gemeentesecretaris stelt het interne controlesysteem vast, na overleg met het
managementteam (gemeentedecreet, artikel 100, §1). Het algemene kader van het interne
controlesysteem is onderworpen aan de goedkeuring van de gemeenteraad
(gemeentedecreet, artikel 43, §2, 8° en artikel 100, §1). Dit laatste gebeurde door de
gemeenteraad op 03/02/2015. De gemeenteraad keurde toen in dat verband ook het
'Actieplan organisatiebeheersing' goed.
De gemeentesecretaris rapporteert jaarlijks over de organisatie en de werking van het
interne controlesysteem aan het college van burgemeester en schepenen en aan de
gemeenteraad (gemeentedecreet, artikel 101). De secretaris geeft invulling aan deze
verplichting door het volgende:
- Op 06/07/2015 ontving het college van burgemeester en schepenen verschillende
projectleiders. Het college kreeg op die manier een tussentijds inzicht.
- Vandaag neemt de gemeenteraad kennis van de stand van zaken van de uitvoering van
het 'Actieplan organisatiebeheersing' op 31/12/2015.
Juridische grond
- Gemeentedecreet van 15/07/2005 en wijzigingen
- Decreet van 05/07/2013 houdende organisatie van audittaken bij de Vlaamse
administratie en de lokale besturen
- Besluit van de Vlaamse regering van 18/10/2013 tot oprichting van het intern
verzelfstandigd agentschap ' Audit Vlaanderen ' en tot wijziging van diverse besluiten
- Collegebeslissing van 27/01/2014 waarmee de principes van de vernieuwde
projectwerking werden goedgekeurd
- Besluit van de secretaris van 15/07/2014 voor het algemene kader van het interne
controlesysteem
- Gemeenteraadsbeslissing van 03/02/2015 over de interne controle en het 'Actieplan
organisatiebeheersing'

Argumentatie
Het college van burgemeester en schepenen gaf op 30/06/2014 opdracht een zelfevaluatie
uit te voeren. Dit gebeurde door een zelfevaluatieteam. Dit team bestaat uit het
managementteam uitgebreid met de projectleider interne controle en organisatiebeheersing,
het diensthoofd communicatie en onthaal en het diensthoofd ICT. Het zelfevaluatieteam
moest ook een plan van aanpak met verbeteracties formuleren.
Voordat het zelfevaluatieteam tot een actieplan met verbeteracties konden komen, moest
eerst duidelijk worden waar zich de grootste risico’s bevonden. Om deze risico’s te
detecteren, ging het zelfevaluatieteam aan de slag met een webapplicatie die het APB
Inovant heeft laten ontwikkelen voor haar opleiding 'Traject naar organisatiebeheersing'. De
stad Herentals heeft deze toepassing helpen ontwikkelen. De webapplicatie is gebaseerd op
de 'Leidraad organisatiebeheersing voor lokale besturen'. Deze 'Leidraad organisatiebeheersing voor lokale besturen' formuleert 55 doelstellingen en geeft voor elk van de 55
doelstellingen mogelijke risico’s die ervoor kunnen zorgen dat de doelstelling in kwestie
onvoldoende gerealiseerd wordt. Het zelfevaluatieteam heeft individueel nagegaan in
hoeverre die risico’s van toepassing zijn. Die bevindingen resulteerden in de nota 'Actieplan
organisatiebeheersing'. Het actieplan loopt tot en met het einde van de legislatuur en bevat
23 acties. Die spelen in op 10 van de 55 geformuleerde doelstellingen in de 'Leidraad
organisatiebeheersing voor lokale besturen'. Het actieplan wordt uitgevoerd in de periode
2015 - 2018. Na afloop van elk jaar maken we een evaluatie. De huidige evaluatie is de
eerste.
Het zelfevaluatieteam licht in opdracht van de secretaris de stand van zaken van de
verschillende acties uit de nota 'Actieplan organisatiebeheersing' toe in het rapport
'Opvolging actieplan organisatiebeheersing'. Het geeft de toestand weer op 31/12/2015. De
stand van zaken wordt schematisch weergegeven in een Excelbestand. Dit bestand geeft in
grafieken een overzicht van:
- de vooruitgang van de acties zelf (per thema)
- de vooruitgang per thema
- een stand van zaken per thema op de gedefinieerde meetmomenten
- een globaal overzicht op basis van het model van de 'Leidraad organisatiebeheersing
voor lokale besturen'.
Ondertussen publiceerde Audit Vlaanderen haar eerste globaal rapport van 14/12/2015
'Structurele bevindingen uit de eerste reeks organisatie-audits bij lokale besturen'. Hierin
focust Audit Vlaanderen zich op de 5 belangrijkste verbeterpunten die naar boven kwamen
tijdens deze eerste reeks organisatie-audits. Het rapport 'Opvolging actieplan
organisatiebeheersing' geeft aan welke van onze acties inspelen op deze verbeterpunten.
De projectfiche werd aangepast in functie van de beschreven resultaten in het rapport
'Opvolging actieplan organisatiebeheersing'.
BESLUIT
De gemeenteraad neemt kennis van:
- het rapport 'Opvolging actieplan organisatiebeheersing' op 31/12/2015
- volgende grafische weergaven van de 'Opvolging actieplan organisatiebeheersing' op
31/12/2015:
- de status van uitvoering van elke actie op de eerste meting
- hoe zich dit vertaalt in het model uit de 'Leidraad organisatiebeheersing voor lokale
besturen' dat Audit Vlaanderen hanteert
- hoe zich dit vertaalt in een staafgrafiek per thema uit de 'Leidraad
organisatiebeheersing voor lokale besturen' dat Audit Vlaanderen hanteert
- de projectfiche versie 2.0.

002 Interlokale vereniging voor integratie
herkomst: oprichting

van personen van buitenlandse

MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De gemeenten en OCMW’s van Herentals, Grobbendonk, Kasterlee, Lille, Olen en Vorselaar
en het OCMW van Herenthout willen een integratiebeleid voor personen van buitenlandse

herkomst uitbouwen. Hiervoor werd initiatief genomen vanuit ISOM, een feitelijk
samenwerkingsverband tussen de OCMW’s van de Middenkempen.
Het agentschap Integratie & Inburgering heeft in 2015 een projectoproep gedaan over
intergemeentelijke samenwerking rond integratie van personen van buitenlandse herkomst.
Hierbij kunnen gemeenten een projectsubsidie aanvragen voor de financiering van een
onthaalbeleid en het stimuleren van samenleven in diversiteit en het bieden van gelijke
kansen.
De stad Herentals en de gemeenten Grobbendonk, Kasterlee, Lille, Olen en Vorselaar
hebben een aanvraag tot subsidie ingediend.
Op 08/12/2015 heeft mevrouw Liesbeth Homans, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur,
Inburgering, Wonen, Gelijke kansen en Armoedebestrijding een projectsubsidie van
maximaal 150.000 euro aan deze gemeenten toegekend voor de gezamenlijke uitvoering
van het project ‘Wegwijzer Integratie Middenkempen’ voor de periode van 01/12/2015 tot en
met 30/11/2018.
Financiële gevolgen
Iedere deelnemende gemeente legt in haar budget van 2016, 2017 en 2018 een krediet van
2.000,00 euro vast als bijdrage in deze intergemeentelijke samenwerking.
Argumentatie
Met het intergemeentelijk project ‘WEGWIJZER’ willen de deelnemende gemeenten en
OCMW’s investeren in de integratie van personen van buitenlandse herkomst in de
Middenkempen. Enerzijds wordt het onthaalbeleid van de betrokken lokale besturen
versterkt, anderzijds wordt er via een experimenteel project gestreefd naar een sterke instap
van kinderen en hun ouders in het onderwijs.
Op 08/12/2015 heeft mevrouw Liesbeth Homans, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur,
Inburgering, Wonen, Gelijke kansen en Armoedebestrijding een projectsubsidie van
maximaal 150.000 euro aan deze gemeenten toegekend voor de gezamenlijke uitvoering
van het project ‘Wegwijzer Integratie Middenkempen’ voor de periode van 01/12/2015 tot en
met 30/11/2018. Voor de toekenning van de subsidie is vereist dat de betrokken gemeenten
een eigen financiële inbreng van 20% (37.500 euro) van de voor subsidie in aanmerking
komende uitgaven van het project inbrengen. Daarnaast moeten de gemeenten een
interlokale vereniging oprichten.
Voor de oprichting van de interlokale vereniging keuren de gemeenteraden en de raden voor
maatschappelijk welzijn van de betrokken gemeenten en de raad voor maatschappelijk
welzijn van het OCMW van Herenthout de statuten en een huishoudelijk reglement goed.
Op 22/02/2016 is Anne-Mie Hendrickx voorgedragen door het college als vertegenwoordiger
van de stad Herentals om deel te nemen aan het beheerscomité van de interlokale
vereniging.
De gemeenteraad stemt geheim over de aanduiding van de voorgestelde vertegenwoordiger:
Anne-Mie Hendrickx.
De stembus bevat 29 stembrieven, gelijk aan het aantal stemmers.
De stemopneming geeft volgend resultaat:
- 16 ja-stemmen
- 12 neen-stemmen
- 1 ongeldig
BESLUIT
1. De gemeenteraad keurt volgende statuten goed:
‘Ontwerpstatuten Interlokale Vereniging Middenkempen
Tussen de hierna vermelde lokale overheden en openbare centra voor maatschappelijk
welzijn, is overeengekomen een interlokale vereniging op te richten beheerst door de
toepasselijke bepalingen van het decreet van 06.07.2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking:
- De stad Herentals, met zetel te 2200 Herentals, Augustijnenlaan 30, in uitvoering van een
gemeenteraadsbeslissing van ….
- De gemeente Grobbendonk, met zetel te 2280 Grobbendonk, Boudewijnstraat 4, in
uitvoering van een gemeenteraadsbeslissing van ….
- De gemeente Kasterlee, met zetel te 2460 Kasterlee, Markt 1, in uitvoering van een
gemeenteraadsbeslissing van ….

- De gemeente Lille, met zetel te 2275 Lille, Rechtestraat 44, in uitvoering van een
gemeenteraadsbeslissing van ….
- De gemeente Olen, met zetel te 2250 Olen, Dorp 1, in uitvoering van een
gemeenteraadsbeslissing van …..
- De gemeente Vorselaar, met zetel te 2290 Vorselaar, Markt 14, in uitvoering van een
gemeenteraadsbeslissing van ….
- Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn Herentals, met zetel te 2200
Herentals, Nederrij 133 A, in uitvoering van een beslissing van de raad voor
maatschappelijk welzijn van ….
- Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn Grobbendonk, met zetel te 2800
Grobbendonk, Schransstraat 51, in uitvoering van een beslissing van de raad voor
maatschappelijk welzijn van ….
- Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn Kasterlee, met zetel te 2460
Kasterlee, Leistraat 83, in uitvoering van een beslissing van de raad voor maatschappelijk
welzijn van ….
- Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn Lille, met zetel te 2275 Lille,
Kerkstraat 72, in uitvoering van een beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn
van ….
- Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn Olen, met zetel te 2250 Olen,
Lichtaartseweg 1, in uitvoering van een beslissing van de raad voor maatschappelijk
welzijn van ….
- Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn Vorselaar, met zetel te 2290
Vorselaar, Markt 14, in uitvoering van een beslissing van de raad voor maatschappelijk
welzijn van ….
- OCMW Herenthout
Voormelde partijen, handelend zoals voorgezegd, hebben de inhoud van de
oprichtingsovereenkomst met statutaire draagkracht vastgesteld als volgt:
Hoofdstuk 1. Naam, doel, maatschappelijke zetel, duur en lidmaatschap
Artikel 1 Naam
De interlokale vereniging draagt de naam ‘Interlokale vereniging Middenkempen’.
De interlokale vereniging wordt opgericht in het kader van het goedgekeurd project ‘Weg
wijzer Integratie Middenkempen’, in de oproep : ‘Intergemeentelijke samenwerking rond
integratie van personen met buitenlandse herkomst’, gelanceerd vanuit de Vlaamse
Overheid, afdeling gelijke kansen, integratie en inburgering. Dit project geeft onze regio de
kans om proactief te werken aan de integratie van mensen met een buitenlandse herkomst.
Artikel 2 Doel
Met het intergemeentelijk project ‘WEG-WIJZER’ willen de deelnemende gemeenten en
OCMW’s investeren in de integratie van personen van buitenlandse herkomst in de
Middenkempen. Enerzijds wordt het onthaalbeleid van de betrokken lokale besturen
versterkt, anderzijds wordt er via een experimenteel project gestreefd naar een sterke instap
van kinderen en hun ouders in het onderwijs.
Er wordt ingezet op 2 WEG-WIJZERS:
1)
‘Weg-wijs in je gemeente’: het uitwerken van een onthaalbeleid binnen het lokale
bestuur
De regionale procedure voor het onthaalbeleid zal verfijnd worden naar het specifieke
karakter van de verschillende gemeentes, hun context en hun inwoners.
Het onthaalbeleid omvat verschillende aspecten:
- draagvlak en competentie binnen het lokaal bestuur
- communicatiestrategie
- eerste ontvangst en verwelkoming van de nieuwkomers
- toegankelijkheid van en de toeleiding naar diensten, welzijnsvoorzieningen en socioculturele verenigingen
- ruimte voor ontmoeting en dialoog
Onthaalbeleid op maat binnen de Lokale Opvang Initiatieven.
2)
‘Weg-wijs in je school’: een project dat werkt aan gelijke kansen van kinderen in
het onderwijs

In samenwerking met de ouders met een buitenlandse herkomst werken de scholen via
ouderbetrokkenheid aan een sterke instap van anderstalige kinderen in het onderwijs.
Hierbij worden volgende uitgangspunten voorop gesteld:
- doelgroep: ouders van gezinnen met jonge kinderen
- thema samenleven in dialoog: ouderraad/overlegmomenten/oudercontact/gezamenlijke
activiteiten
- uit wetenschappelijk onderzoek (Desforgers & Abouchaar, 2003), blijkt dat een goede
samenwerking tussen school en ouders het sociaal – economisch functioneren, de
werkhouding en de schoolprestaties van leerlingen gunstig beïnvloedt én de kloof tussen
de thuissituatie/cultuur en schoolcultuur verkleint.
- Ouderbetrokkenheid kan dus gezien worden als een hefboom voor gelijke
onderwijskansen.
Artikel 3 Maatschappelijke zetel en secretariaat
De maatschappelijke zetel van de interlokale vereniging is gevestigd te 2200 Herentals,
Augustijnenlaan 30. Het secretariaat van de interlokale vereniging, waaraan alle
briefwisseling wordt gericht, is gevestigd te Herentals, Lierseweg 132A, tav ISOM, project
integratie. Het beheerscomité kan beslissen om het adres van het secretariaat te wijzigen.
Artikel 4 Beherende gemeente
De stad Herentals wordt aangesteld als beherende gemeente.
Artikel 5 Duurtijd
De interlokale vereniging wordt opgericht voor de duurtijd van het project, van 1 december
2015 tem 30 november 2018. Onderhavige overeenkomst gaat in op de eerste dag van de
maand volgend op de goedkeuring ervan door de bevoegde raden van de deelnemers.
Artikel 6 Lidmaatschap
6.1. Algemeen
Aan de interlokale vereniging kunnen gemeenten en OCMW’s uit de Middenkempen
deelnemen: Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Kasterlee, Lille, Olen en Vorselaar.
De leden van de interlokale vereniging zijn de deelnemers, van wie de bevoegde raden
onderhavige overeenkomst, die de statuten omvat, hebben goedgekeurd.
6.2. Toetreding
Gemeenten en OCMW’s kunnen bij de voorzitter van het beheerscomité per aangetekend
schrijven een gemotiveerd verzoek tot toetreding indienen tot en met 30 juni van het lopend
werkjaar. De datum van verzending geldt als datum van indiening.
Het beheerscomité formuleert een advies over een tijdig ingediend verzoek tot toetreding.
Het tijdig ingediende verzoek tot toetreding wordt vervolgens ter goedkeuring voorgelegd aan
de bevoegde raden van de leden van de interlokale vereniging.
De toetreding is goedgekeurd indien de gewone meerderheid van de bevoegde raden deze
goedkeurt.
De goedgekeurde toetreding gaat in op 1 januari van het volgend werkjaar.
De toetreding wordt binnen 30 dagen na goedkeuring ervan door de bevoegde raden,
schriftelijk ter kennis gegeven aan de leden van de interlokale vereniging door de voorzitter
van het beheerscomité. De datum van verzending geldt als datum van kennisgeving.
6.3. Uittreding
De leden van de interlokale vereniging kunnen hun lidmaatschap bij de voorzitter van het
beheerscomité per aangetekend schrijven opzeggen tot en met 30 juni van het lopend
werkjaar. De datum van verzending geldt als datum van opzegging.
De tijdig ingediende uittreding gaat in op 1 januari van het volgend werkjaar. Tijdens de
opzegperiode, tot en met 31 december van het lopende werkjaar, behoudt het lid alle rechten
en verplichtingen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst.
Een lid heeft bij uittreding geen recht op recuperatie van de ingebrachte financiële middelen.
De opzegging wordt binnen 30 dagen na ontvangst ervan, door de voorzitter van het
beheerscomité, schriftelijk ter kennis gegeven aan de leden van de interlokale vereniging. De
datum van verzending geldt als datum van kennisgeving.
6.4. Uitzetting

Wanneer een lid van de interlokale vereniging nalaat één van de in deze statuten vernoemde
(basis)verplichtingen in te vullen, kan het beheerscomité een advies formuleren over
uitzetting van dat lid. De uitzetting wordt vervolgens ter goedkeuring voorgelegd aan de
bevoegde raden van de leden van de interlokale vereniging.
De uitzetting is goedgekeurd indien de gewone meerderheid van de bevoegde raden deze
goedkeurt. De uitzetting gaat in vanaf de goedkeuring ervan. Een gemeente heeft bij
uitzetting geen recht op recuperatie van de ingebracht financiële middelen.
De uitzetting wordt binnen 30 dagen na goedkeuring ervan door de bevoegde raden,
schriftelijk ter kennis gegeven aan de leden van de interlokale vereniging door de voorzitter
van het beheerscomité. De datum van verzending geldt als datum van kennisgeving.
Hoofdstuk 2. Personele inbreng
Artikel 7 Personele inbreng
7.1. Algemeen
De interlokale vereniging heeft geen eigen personeel. Elk lid zet het nodige personeel in ten
behoeve van de interlokale vereniging, overeenkomstig de voorwaarden bepaald in
onderhavige overeenkomst, en onder voorbehoud dat de rechten van dit personeel
geëerbiedigd worden.
De personeelsleden die door een lid worden ingezet, blijven in dienst van dat lid en blijven
hun administratief en geldelijk statuut behouden.
In het bijzonder:
- blijven zij behouden in de personeelsformatie van dat lid, met bijhorende
functiebeschrijving
- blijven zij onderworpen aan de verzekeringspolissen, afgesloten door dat lid
- blijft hun salaris uitbetaald door dat lid.
De leden van de interlokale vereniging blijven elk verantwoordelijk voor de nodige uitbreiding
van de verzekeringspolissen waaraan hun personeelsleden, die worden ingezet in de
interlokale vereniging, onderworpen zijn.
7.2. Projectmedewerker voor de integratie van personen van buitenlandse herkomst in de
Middenkempen
De beherende gemeente werft een projectmedewerker voor de integratie van personen van
buitenlandse herkomst in de Middenkempen aan, zijnde een voltijds personeelslid van
niveau B.
Zijn taken bestaan uit de ontwikkeling, opvolging en uitvoering van het intergemeentelijk
samenwerkingsproject rond integratie van personen met buitenlandse herkomst:
- onthaalbeleid van de lokale besturen uitbouwen
- ontwikkelen en uitdragen van projecten omtrent ouderbetrokkenheid in het onderwijs
- projectbeheer
7.3. Vergoeding voor personele inbreng
De inbreng van personeel door de deelnemende gemeenten en OCMW’s wordt niet vergoed.
De inbreng van de projectmedewerker voor de integratie van personen van buitenlandse
herkomst wordt vergoed. De beherende gemeente ontvangt een vergoeding voor volgende
kosten, verbonden aan de inbreng van personeel:
- bruto-personeelskosten;
- verplaatsingskosten.
7.4 Detachering van de projectmedewerker integratie naar OCMW Herentals, dienst ISOM
De projectmedewerker integratie wordt gedetacheerd naar OCMW Herentals, waar de
projectmedewerker valt onder de operationele leiding van de coördinator van ISOM. Dit
intergemeentelijk samenwerkingsverband van OCMW’s is een feitelijke vereniging, OCMW
Herentals treedt op als rechtspersoon.
Jaarlijks zal OCMW Herentals een factuur overmaken aan de beherende gemeente met
betrekking tot coördinatiekosten en werkingskosten, ten voordele van het project integratie.
Hoofdstuk 3. Beheercomité, huishoudelijk reglement en interne organisatie
Artikel 8 Samenstelling beheerscomité
8.1. Leden
Binnen de interlokale vereniging bestaat een beheerscomité. De leden van het
beheerscomité zijn de afgevaardigden van de leden van de interlokale vereniging.
8.1.1. Aanduiding leden

De leden van het beheerscomité worden aangeduid door de bevoegde raden van de leden
van de interlokale vereniging. Voor elk lid van de interlokale vereniging wordt één
afgevaardigde aangeduid. Een afgevaardigde kan slechts één lid van de interlokale
vereniging vertegenwoordigen.
Voor een deelnemende gemeente wordt de afgevaardigde aangeduid onder de leden van de
gemeenteraad gemeenteraadsleden, de burgemeester of de schepenen.
Voor een deelnemend OCMW wordt de afgevaardigde aangeduid onder de leden van de
raad voor maatschappelijk welzijn.
8.1.2. Duur mandaat
De leden van het beheerscomité oefenen hun mandaat uit voor de duur van het project,
onverminderd de bevoegdheid van de bevoegde raden van de leden van de interlokale
vereniging om het mandaat van hun afgevaardigden ten allen tijde te beëindigen, en
onverminderd de beëindiging van het mandaat van de leden van het beheerscomité van
zodra zij hun hoedanigheid binnen de gemeenten of het OCMW verliezen.
Bij vroegtijdige beëindiging van het mandaat van de afgevaardigde, wordt onverwijld een
nieuwe afgevaardigde aangeduid.
In geval van vernieuwing van de raden ingevolge verkiezingen, duiden de nieuwe bevoegde
raden binnen een termijn van 6 maanden, volgend op het werkjaar waarin die verkiezingen
plaatsvinden, nieuwe afgevaardigden aan. Hun mandaat gaat in vanaf het ogenblik van hun
aanstelling.
8.1.3. Stemrecht, voorzitter, secretaris
Elke afgevaardigde is stemgerechtigd en beschikt over één stem.
De voorzitter wordt door het beheerscomité aangeduid onder haar leden.
Het beheerscomité duidt een secretaris aan. Deze bereidt onder meer de vergaderingen
voor, maakt de notulen op en volgt de uitvoering van de genomen besluiten op.
Volmachten
8.3. Raadgevers
Alle personen van wie de aanwezigheid nuttig wordt geacht, kunnen worden uitgenodigd om
de vergaderingen van het beheerscomité als raadgever bij te wonen. Hun aanwezigheid
wordt vermeld in de notulen.
Artikel 9 Bevoegdheden van het beheerscomité, vergaderritme, quorum en wijze van
beslissen
9.1 Bevoegdheden
Het beheerscomité heeft een algemeen coördinerende opdracht, het legt prioriteiten inzake
beleid en werking vast. Het beheerscomité beschikt over volheid van bevoegdheid.
Tot de bevoegdheden van het beheerscomité behoren o.m.:
- het overleg over de wijze waarop onderhavige overeenkomst wordt uitgevoerd
- het vaststellen van de krachtlijnen van de integratie van personen van buitenlandse
herkomst en de beleidsmatige coördinatie
- sturing van de diverse actoren
- het wijzigen van het adres van het secretariaat
- het vaststellen de begroting voor het volgende werkjaar
- het vaststellen van het financieel verslag van het afgelopen werkjaar
- het vaststellen en evalueren van de financiële verdeelsleutel om de nodige financiële
inbreng van de deelnemers te bepalen
- het aanduiden van een voorzitter en secretaris van het beheerscomité
- het goedkeuren en wijzigen van het huishoudelijk reglement
- het formuleren van adviezen over een verzoek tot toetreding, statutenwijzigingen,
uitzetting van een lid, ontbinding en vereffening van de interlokale vereniging
- het ondertekenen van contracten
- het vertegenwoordigen van de interlokale vereniging bij gerechtelijke en
buitengerechtelijke handelingen.
9.2. Vergaderruimte
Het beheerscomité vergadert, na oproeping door de voorzitter, minstens twee keer per jaar.
9.3. Aanwezigheidsquorum
Het beheerscomité kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien de helft plus één
van de afgevaardigden aanwezig is.

9.4. Wijze van beslissen en stemmen
Het beheerscomité neemt zijn beslissingen bij gewone meerderheid. De stemming over
personen is steeds geheim.
Artikel 10 Huishoudelijk reglement
De organisatie van de werkzaamheden wordt door het beheerscomité geregeld in een
huishoudelijk reglement. Het huishoudelijk reglement wordt bij onderhavige overeenkomst
gevoegd zonder er deel van uit te maken.
Hoofdstuk 4 Financiën
Artikel 11 Financiële inbreng
De interlokale vereniging heeft geen eigen financiële middelen, met uitzondering van de
subsidie voor intergemeentelijke samenwerking rond integratie van personen van
buitenlandse herkomst die wordt ontvangen van het Agentschap Binnenlands Bestuur,
afdeling Gelijke kansen, integratie en inburgering.
Iedere deelnemende gemeente (gemeente en OCMW samen) voorziet in haar begroting van
2016, 2017 en 2018 een bedrag van 2.000,00 euro als bijdrage in deze intergemeentelijke
samenwerking. Deze financiële inbreng wordt jaarlijks uiterlijk 31 mei betaald aan de
beherende gemeente, stad Herentals.
Artikel 12 Financieel boekjaar en financieel beheerder
Het financieel boekjaar loopt van 01 januari tot en met 31 december
De financieel beheerder van de beherende gemeente zal instaan voor o.m. de voorbereiding
van de begroting, het financieel verslag, de registratie van de financiële verrichtingen, de
verantwoording van de middelen zoals voorgeschreven door de subsidiërende overheid,…
van de interlokale vereniging.
Artikel 13 De begroting
In functie van de opmaak van de begroting van de interlokale vereniging, maakt de financieel
beheerder van de beherende gemeente jaarlijks een raming van de kosten voor de werking
van de interlokale vereniging, onder meer de kosten verbonden aan de inbreng van
personeel, en maakt deze over aan de voorzitter van het beheerscomité van de interlokale
vereniging.
Het beheerscomité maakt jaarlijks, op voorstel van de financieel beheerder, de begroting
voor het volgende werkjaar op. De begroting bevat ten minste:
- een raming van de nodige financiële middelen voor het volgende werkjaar
- een verdeling van het resultaat van die raming over de deelnemende gemeenten aan de
hand van een financiële verdeelsleutel.
De financiële verdeelsleutel wordt bepaald en jaarlijks geëvalueerd door het beheerscomité.
De begroting wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de bevoegde raden van de leden van de
interlokale vereniging.
De begroting is goedgekeurd indien de gewone meerderheid van de bevoegde raden deze
goedkeurt.
Artikel 14 Het financieel verslag en de bestemming van het resultaat
In functie van de opmaak van het financiële verslag van de interlokale vereniging, maakt de
financieel beheerder van de beherende gemeente, jaarlijks een eindafrekening van de
werkelijk gemaakte kosten in functie van de werking van de interlokale vereniging en maakt
deze over aan het beheerscomité.
Het beheerscomité maakt jaarlijks, op voorstel van de financieel beheerder, het financieel
verslag van het afgelopen werkjaar op. Het financiële verslag bevat ten minste een overzicht
van de inkomsten en uitgaven van de interlokale vereniging tijdens het afgelopen werkjaar.
Her financiële verslag wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de bevoegde raden van de
leden van de interlokale vereniging.
Het financiële verslag is goedgekeurd indien de gewone meerderheid van de bevoegde
raden deze goedkeurt.
Het saldo van de rekening blijft ter beschikking van de interlokale vereniging en wordt
aangewend voor de realisatie van de doelstellingen van de interlokale vereniging.
Een tekort op de rekening wordt achteraf verdeeld over de deelnemende gemeenten aan de
hand van de volgende financiële verdeelsleutel: de helft van het bedrag wordt evenredig
gedeeld door het aantal participerende lokale besturen, de helft van het bedrag wordt
gedeeld volgens inwonersaantal per 1 januari van het betreffende jaar.

Artikel 15 Financiële controle
Elk lid van de interlokale vereniging heeft het recht om de financiële toestand van de
interlokale vereniging te (laten) controleren.
Hoofdstuk 5. Informatieverstrekking aan de deelnemers
Artikel 16
De beraadslagingen van het beheerscomité worden vastgelegd in de notulen en
ondertekend door de voorzitter en de secretaris van het beheerscomité. Deze notulen
worden in een register verzameld en liggen ter inzage op de maatschappelijke zetel van de
interlokale vereniging.
Afschrift van de notulen van elke vergadering zal te gepasten tijde en op eenvoudig verzoek
worden overgemaakt aan de deelnemers.
Artikel 17
De jaarlijkse evaluatie door de bevoegde raden van de leden van de interlokale vereniging
gebeurt ter gelegenheid van de bespreking van het financieel verslag.
Hoofdstuk 6. Statutenwijziging, ontbinding en vereffening
Artikel 18 Statutenwijziging
De bevoegde raden van de leden van de interlokale vereniging kunnen beslissen om de
statuten van de interlokale vereniging te wijzigen. Het beheerscomité kan over de
statutenwijziging een advies formuleren aan de bevoegde raden.
De statutenwijziging is goedgekeurd indien tweederde meerderheid van de bevoegde raden
deze goedkeurt.
Artikel 19 Vervroegde ontbinding en vereffening
De bevoegde raden van de leden van de interlokale vereniging kunnen beslissen tot
vervroegde ontbinding van de interlokale verenging. Het beheerscomité kan over de
ontbinding een advies formuleren aan de bevoegde raden. Het advies bevat desgevallend
een overzicht van de financiële toestand van de interlokale vereniging. In het
ontbindingsbesluit kan een vereffenaar worden aangeduid.
De ontbinding is goedgekeurd indien tweederde meerderheid van de bevoegde raden deze
goedkeurt.
Na ontbinding wordt desgevallend het saldo van de rekening verdeeld over de deelnemende
gemeenten aan de hand van de financiële verdeelsleutel.’
2. De gemeenteraad keurt volgend huishoudelijk reglement goed:
“Interlokale vereniging Middenkempen
Ontwerp Huishoudelijk reglement
Dit huishoudelijk reglement regelt de organisatie van de werkzaamheden van de interlokale
vereniging, overeenkomstig de statuten. Het wordt bij de statuten gevoegd, zonder er deel
van uit te maken.
1. Beheerscomité
1.1. Vergaderingen
Het beheerscomité vergadert, na oproeping door de voorzitter, minstens twee keer per jaar
op vooraf vastgestelde data.
De uitnodiging voor de vergadering wordt verstuurd uiterlijk vijf werkdagen vóór de
vergaderdatum.
In spoedeisende gevallen kan de termijn voor verzending van de uitnodiging herleid worden
tot uiterlijk twee werkdagen vóór de vergaderdatum.
Indien minstens één derde van de leden van het beheerscomité daarom verzoekt, is de
voorzitter van het beheerscomité verplicht het beheerscomité samen te roepen.
De uitnodiging voor de vergadering gebeurt schriftelijk en/of per e – mail en vermeldt datum,
uur en plaats van vergadering, alsmede de agendapunten en alle relevante stukken.
De voorzitter bepaalt de definitieve agenda van de vergadering. De leden van het
beheerscomité kunnen agendapunten aanbrengen.
De voorzitter leidt de vergadering. De secretaris maakt de notulen van de vergadering op.
Als secretaris wordt de projectmedewerker integratie aangeduid.
1.2. Leden met raadgevende stem
De projectmedewerker integratie en de coördinator van ISOM worden standaard uitgenodigd
als raadgevers van het beheerscomité.
1.3. Briefwisseling

Alle briefwisseling van het beheerscomité wordt ondertekend door de voorzitter en secretaris
van het beheerscomité, behoudens bijzondere machtigingen.
De briefwisseling van het dagelijks beheer wordt ondertekend door de secretaris, met name
de projectmedewerker integratie.’
3. De gemeenteraad duidt Anne-Mie Hendrickx aan als vertegenwoordiger van de stad
Herentals voor het beheerscomité van de interlokale vereniging Middenkempen.
Voor: Peeters, Bertels, Verheyden, Hendrickx, Bergen, Vervloesem, Vervoort, Baeten, Van
Olmen, Ryken, Michielsen, Michiels, Van den Broeck, De Cat, Caers, Moons, Verellen,
Verraedt, Verwimp, Cleymans, Laureys, Laverge, Vanooteghem, Tegenbos, Verpoorten,
Snauwaert en Van Thielen
Tegen: Marcipont en Sterckx

003 vzw Streekplatform Kempen: toetreding, goedkeuring ontwerpstatuten en
aanduiding vertegenwoordiger algemene vergaderingen
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De Vlaamse regering wil het streekbeleid in Vlaanderen versterken. In de toekomst zal zij
niet langer werken met de sociaaleconomische raad van de regio Kempen/ het regionaal
sociaaleconomische overlegcomité van de Kempen (SERR/RESOC’s), maar wordt er
ingezet op vernieuwde actiegerichte samenwerkingsverbanden die met lokale initiatieven de
sociaal-economische uitdagingen van een streek het hoofd bieden. Specifiek wordt er een
belangrijke rol voor de lokale besturen weggelegd om het toekomstige streekoverleg te
initiëren, dit in overleg en betrokkenheid van de sociale partners en provincies.
Na een brede consultatieronde in de regio met sociale partners, het provinciebestuur en
andere organisaties, stemde op 13/01/2016 het RESOC Beperkt Comité unaniem in met het
voorstel van een nieuwe structuur, namelijk het Streekplatform Kempen.
Het streekplatform Kempen zal werken voor de 27 gemeenten van het arrondissement
Turnhout waarbij ook de gemeenten Heist-op-den-Berg en Nijlen de mogelijkheid wordt
geboden om toe te treden.
Het Streekpact Kempen 2013-2018 en Dynamisch Actieplan Kempen (DYNAK) worden als
uitgangspunt genomen voor de streekvisie voor de komende 3 jaar.
Het streekoverleg wordt, op uitdrukkelijke wil van vele partners, op dusdanige manier
georganiseerd dat geen enkele organisatie het exclusieve eigenaarschap kan opnemen,
maar dat er sprake is van een gedeeld eigenaarschap. Een vzw-structuur leent zich hiertoe
het beste.
In de ontwerpstatuten van de vzw Streefplatform Kempen wordt een beheersstructuur
voorzien met een algemene vergadering, raad van bestuur (task force) en een dagelijks
bestuur waarbij aan de gemeentebesturen de gelegenheid wordt geboden een mandaat op
te nemen in de algemene vergadering.
Het streekbeleid is geen taak van gemeentelijk belang maar draagt wel bij tot het
gemeentelijk belang.
De vzw Streefplatform Kempen vervult louter een beleidsvoorbereidende en
beleidsbepalende rol op basis van overleg met andere actoren zodat er geen
beleidsuitvoerende taken van lokaal belang worden aan toevertrouwd zodat er geen sprake
is van bevoegdheidsoverdracht.
Er is geen overdracht of terbeschikkingstelling van gemeentelijk personeel of overdacht van
infrastructuur mogelijk.
Aan de participatie zijn geen bijkomende voorwaarden gekoppeld. De participatie heeft als
doel enkel een betrokkenheid te creëren met de vzw Streekplatform Kempen.
Juridische grond
- Conceptnota ‘Naar een versterkt streekbeleid en (boven)lokaal werkgelegenheidsbeleid’
van 17/07/2015, waarin de Vlaamse regering stelt het streekbeleid in Vlaanderen te willen
versterken

- Mededeling aan de Vlaamse regering van minister Philippe Muyters over de stand van
zaken van deze conceptnota van 27/11/2015, uitvoerig toegelicht tijdens vergaderingen
van de Conferentie van Kempense burgemeesters en de raad van bestuur van IOK
- ESF-projectoproep ‘Versterkt streekbeleid’, waarbij aan gemeentebesturen de
mogelijkheid wordt geboden een projectaanvraag in te dienen voor 30/04/2016
- Artikel 195 van het gemeentedecreet
Argumentatie
De Conferentie van Kempense Burgemeesters nodigt de stad uit met haar brief van
18/02/2016 om toe te treden tot de algemene vergadering van het streekplatform Kempen en
hiervoor een vertegenwoordiger aan te duiden.
Het college draagt Mien Van Olmen voor als vertegenwoordiger van de stad Herentals om
deel te nemen aan de algemene vergaderingen van vzw Streekplatform Kempen voor de
resterende duur van de lokale bestuursperiode.
Het stadsbestuur duidt één vertegenwoordiger aan voor deelname aan de algemene
vergaderingen van vzw Streekplatform Kempen voor de resterende duur van de lokale
bestuursperiode.
De gemeenteraad stemt geheim over de aanduiding van de voorgestelde vertegenwoordiger:
Mien Van Olmen
De stembus bevat 29 stembrieven, gelijk aan het aantal stemmers.
De stemopneming geeft volgend resultaat:
- 18 ja-stemmen
- 9 neen-stemmen
- 2 onthouding
De gemeenteraad moet de ontwerpstatuten van vzw Streekplatform Kempen goedkeuren.
BESLUIT
- De gemeenteraad keurt de ontwerpstatuten van vzw Streekplatform Kempen unaniem
goed.
- De gemeenteraad beslist unaniem toe te treden tot vzw Streefplatform Kempen als
werkend lid en de vzw Streekplatform Kempen mee op te richten. Hierdoor verbindt de
gemeente zich ertoe partner te worden van dit samenwerkingsverband met betrekking tot
het streekbeleid in het kader van de ESF-oproep 354 – Versterkt streekbeleid.
- De gemeenteraad duidt Mien Van Olmen aan als vertegenwoordiger van de stad
Herentals voor de algemene vergadering van de vzw Streekplatform Kempen voor de
resterende duur van de lokale bestuursperiode.

004 GAS-vaststellers: aanstelling
BESLUIT
Dit punt wordt ter zitting ingetrokken.

005 Wijziging van de personeelsformatie: schrappen van één functie van
personeelsdeskundige, niveau B, uit de statutaire personeelsformatie en
opnemen van één functie van coördinator personeelsadministratie, niveau B, in
de contractuele personeelsformatie
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Op 05/05/2008 trad een administratief medewerker in dienst op de dienst personeel &
organisatie. In 2012 slaagde de administratief medewerker voor de bevorderingsproeven
voor de functie van personeelsdeskundige, niveau B. Het college bevorderde hem op
24/12/2012 in die statutaire functie vanaf 01/01/2013.
Omwille van persoonlijke redenen verzocht de personeelsdeskundige zelf om een
herplaatsing in een functie van een lagere graad. Het college ging in op zijn verzoek op
28/12/2015 en herplaatste hem in de functie van administratief medewerker personeel &
organisatie met ingang van 01/01/2016.

Adviezen
Op maandag 15/02/2016 werd het dossier met de wijziging van de personeelsformatie
besproken en onderhandeld met de representatieve vakorganisaties. Het protocol is
opgenomen als bijlage bij dit dossier.
Juridische grond
- Rechtspositieregeling (gecoördineerde versie van 30/06/2015)
Argumentatie
Door de ambtshalve herplaatsing van de van personeelsdeskundige naar administratief
medewerker heeft stad Herentals een vacante plaats in het niveau B om de dienst personeel
& organisatie te versterken.
Gezien de samenwerking tussen stad en OCMW Herentals en een integratie van beide
personeelsdiensten tot een gezamenlijke dienst personeel & organisatie, vanaf eind 2016 of
begin 2017, werd besloten om deze aanwerving gezamenlijk aan te pakken en het profiel, de
voorwaarden en de functiebenaming van de functie van personeelsdeskundige te
herbekijken. De personeelsverantwoordelijke OCMW Herentals, de verantwoordelijke interne
communicatie en het diensthoofd personeel & organisatie gingen samen op zoek naar het
geschikte profiel om personeelszaken op zowel korte als lange termijn te versterken.
Tijdens een overlegmoment werd gezocht naar een nieuwe medewerker die op de beste
manier het huidige team aanvult op het gebied van al aanwezige competenties en
interesses. De conclusie daaruit was dat de nieuwe medewerker voornamelijk zal werken
binnen het domein van de personeelsadministratie. Een versterking op het juridische en
technische gebied, maar ook op het gebied van leidinggeven zal de komende jaren erg
belangrijk zijn om verder in te kunnen zetten op een strategisch HR-beleid en een goede
interne communicatie.
De naam van de functie wijzigt bijgevolg in coördinator personeelsadministratie. Deze
benaming ligt in de lijn van de andere coördinatoren die een team aansturen (zoals de
coördinator welzijn en preventie, de coördinator secretariaat et cetera) in het kader van de
(toekomstige) indeling van de personeelsformatie in functiefamilies.
Om de functie contractueel open te kunnen verklaren, moet deze functie nog opgenomen
worden in de contractuele personeelsformatie. Het schrappen van de functie van
personeelsdeskundige, niveau B, uit de statutaire personeelsformatie en het opnemen van
de functie van coördinator personeelsadministratie, niveau B, in de contractuele
personeelsformatie is een bevoegdheid van de gemeenteraad.
BESLUIT
De gemeenteraad beslist unaniem om één functie van personeelsdeskundige, niveau B, te
schrappen uit de statutaire personeelsformatie en om één functie van coördinator
personeelsadministratie, niveau B, op te nemen in de contractuele personeelsformatie.

006 Tijdelijke aanstelling via detachering van een projectleider stadsontwikkeling dossier 2016-011 - goedkeuring van de lastvoorwaarden en de gunningswijze
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Vanwege de langdurige afwezigheid van de projectleider stadsontwikkeling moet er een
tijdelijke oplossing gezocht worden. De werklast voor het diensthoofd technische dienst is nu
al zeer groot waardoor zij de bijkomende taken onmogelijk op zich kan nemen. Daarom
wordt voorgesteld om via detachering een projectleider aan te stellen voor een periode van
12 maanden.
De dienst financiën - overheidsopdrachten heeft voor deze opdracht een bestek opgemaakt
in overleg met het diensthoofd technische dienst. De kostprijs voor een voltijdse aanstelling
voor een periode van 12 maanden wordt geraamd op 115.000,00 euro excl. btw. De
opdracht kan dus gegund worden via de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
Juridische grond
- Gemeentedecreet van 15/07/2005 en latere wijzigingen, in het bijzonder artikel 57, § 3, 5°,
waarbij wordt bepaald dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor
de vaststelling van de wijze van gunning en de voorwaarden van overheidsopdrachten als
het gaat om een opdracht van dagelijks bestuur

- Besluit van de gemeenteraad van 11/03/2014 houdende vaststelling van de opdrachten
voor werken, leveringen en diensten die kunnen beschouwd worden als opdrachten van
dagelijks bestuur
- Wet van 29/07/1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht
van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen
- Decreet van 26/03/2004 betreffende de openbaarheid van bestuur
- Gemeentedecreet van 15/07/2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot en
met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht
- Wet van 15/06/2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald
artikel 26, § 1, 1° a (limiet van 209.000,00 euro excl. btw niet overschreden;
dienstencategorie 22)
- Wet van 17/06/2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.
- Koninklijk besluit van 15/07/2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 105
- Koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen,
meer bepaald artikel 5, § 2
Argumentatie
In het kader van de opdracht ‘Tijdelijke aanstelling via detachering van een projectleider
stadsontwikkeling’ werd een bestek met nr. 2016-011 opgesteld door de dienst financiën overheidsopdrachten.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 115.000,00 euro exclusief btw of
139.150,00 euro inclusief 21% btw.
De raming exclusief btw overschrijdt de limiet voor het gebruik van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking van 209.000,00 euro (dienstencategorie 22) niet.
BESLUIT
De gemeenteraad keurt het bestek met nr. 2016-011 en de raming voor de opdracht
‘Tijdelijke aanstelling via detachering van een projectleider stadsontwikkeling’, unaniem
goed. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor
aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt 115.000,00 euro
exclusief btw of 139.150,00 euro inclusief 21% btw.
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
De tijdelijke aanstelling gebeurt voor een periode van 12 maanden.

007 Huldiging wereldkampioen
BESLUIT
Raadslid Daniël Marcipont heeft volgend punt toegevoegd aan de agenda van de
gemeenteraad:
Huldiging wereldkampioen
Herentals heeft het voorrecht heden en in het verleden diverse wereldkampioenen te mogen
leveren. Herentals heeft evenzeer de traditie zijn kampioenen te huldigen met een officiële
ontvangst op het stadhuis of in de Lakenhal.
Na negen jaar, wanneer Erwin Vervecken wereldkampioen werd in Hooglede-Gits, heeft
Herentals vandaag opnieuw een wereldkampioen veldrijden in huis: op 31 januari
jongstleden won Wout Van Aert het WK in Heusden-Zolder.
De gemeenteraad beslist:
Een officiële ontvangst te voorzien voor onze wereldkampioen Wout Van Aert. Er wordt met
hem contact opgenomen om een datum vast te leggen voor een viering ter ere van zijn
wereldtitel in het veldrijden.
Schepen Wies Verheyden antwoordt.

Er zijn al tien stappen ondernomen. Na het Belgisch kampioenschap hebben we met hem
onmiddellijk contact op genomen. Hij is ’s maandags vertrokken naar Spanje ter voorbereiding van het wereldkampioenschap. Hij zei toen dat het niet ging passen in zijn
programma. Hij is dan wereldkampioen geworden en dan hebben wij terug contact
opgenomen. Er waren dan de officiële huldigingen bij zijn sponsor, zijn management en bij
de koning. Ik ben zaterdag nog eens speciaal bij hem langs geweest. Hij heeft mij beloofd
om mij zo snel mogelijk te contacteren om een datum af te spreken. Hij vindt het ook
opportuun om die ontvangst in Herentals te doen. Wij gaan dat samen doen met de
gemeente Lille, omdat hij van Lille afkomstig is en sinds een jaar in Herentals woont. Wij
hebben contact opgenomen met de gemeente Lille en wij gaan die ontvangst samen doen.
Zaterdag had hij een griepaanval - ik heb het overgepakt – maar het komt in orde. Ik denk
dat je dit als schepen van sport niet mag laten schieten, een wereldkampioen.
Burgemeester Jan Peeters: Wij zullen dat trouwens ook doen voor Sanne Cant, die
Europees kampioen geworden is. Zij woont sinds twee maanden in Herentals en dit zal ook
in samenspraak met de gemeente Lille gebeuren. Dit moet gebeuren na het veldritseizoen.
Zij waren niet bereid om – en dat is ook logisch – dit te organiseren tijdens de laatste
seizoenscrossen.
Schepen Wies Verheyden: Zijn sportieve ambities gaan voor op onze ontvangst.
Burgemeester Jan Peeters: Dat is de goede spirit. Dus je gaat er nog meer van horen, over
de huldigingen samen met Lille.
Raadslid Hubert Vanooteghem:
Ik wil iets rechtzetten. Mijnheer Marcipont zegt dat Herentals de gewoonte heeft om zijn
kampioenen te huldigen. Dat is niet zo, dat zijn de sportkampioenen die worden gehuldigd.
Want kampioenen op het intellectuele gebied worden nooit gehuldigd in Herentals. Zo heeft
de heer Stefan Vaes vorig jaar de Francqui-prijs gewonnen. En toen heeft de stad geen
initiatief genomen. Dus die gewoonte is zeker nog niet ingebakken. Sportieve prestaties wel,
maar intellectuele prestaties worden nooit gehuldigd.
Burgemeester Jan Peeters: Eigenlijk heeft u dat punt niet geagendeerd. Maar ik wil u toch op
een feitelijke incorrectheid attenderen. De voorzitter van het OCMW heeft, namens het
stadsbestuur, hem wel in de bloemetjes gezet tijdens de spreekbeurt die het Davidsfonds
daarvoor heeft georganiseerd. Uw verhaal is niet helemaal juist. Het is niet zo dat de stad
altijd automatisch alle sportkampioenen, ploegen of clubs viert. De voorbije 25 jaar gebeurt
dat altijd op vraag van de club zelf. Er zijn clubs die dat systematisch vragen en er zijn clubs
die dat nooit vragen. Behalve inderdaad bij wereldkampioenschappen of Europees
kampioenschappen hebben we dat zelf georganiseerd.
Raadslid Hubert Vanooteghem: Ik heb niet gezegd dat de stad niets gedaan heeft voor de
heer Vaes. Ik heb gezegd dat de stad geen initiatief heeft genomen.
Burgemeester Jan Peeters: Dat is ook zo, maar dat is ook zo bij de clubs . Dat wordt op
vraag van de club gedaan.
Schepen Wies Verheyden: U bent uitgenodigd volgende vrijdag voor de huldiging van de
Sportlaureaten van 2016.

008 Wegwerken digitale achterstand - drie voorstellen tot modernisering
BESLUIT
Raadslid Guy Verellen heeft volgend punt toegevoegd aan de agenda van de gemeenteraad:
1. Het huidig stemsysteem en de amateuristische geluidsinstallatie in de raadzaal is niet
meer van deze tijd, gelet alleen al maar op de fouten over het opnemen van de
stemmingen en de inhoud van de raad in de notulen.

Terwijl tal van gemeenteraden en colleges in Vlaanderen en buurgemeenten in de Kempen
de voorbije jaren heel wat stappen in de professionalisering en digitalisering van hun werking
hebben gezet. Dit vraagt tegenwoordig ook geen grote investeringen meer.
De N-VA stelt de installatie van een nieuw, kwalitatief hoogstaand en draadloos geluids- en
stemsysteem voor.
Voordelen :
- Voortaan moeten raadsleden door middel van een badge hun aanwezigheid op de raad
registreren.
- Wanneer er gestemd wordt over een punt, kunnen zij door middel van een druk op een
knop hun mening kenbaar maken. De resultaten worden tijdens de stemming live getoond
op een lcd-scherm. Dit is een extra info-dimensie voor de aanwezige burgers, de pers en
de raadsleden.
- Bij open stemmingen kan, op vraag van een raadslid, ook het individueel stemgedrag
weergegeven worden. Bij een geheime stemming kan alleen een algemeen stemresultaat
geprojecteerd worden. Deze werkwijze betekent een aanzienlijke vooruitgang en
tijdswinst tegenover het oude systeem, waarbij er stembriefjes rondgedeeld en geteld
moesten worden.
- De draadloze microfoons zorgen voor een perfecte verstaanbaarheid van de sprekers in
de hele vergaderruimte. Om te vermijden dat er te veel personen gelijktijdig het woord
nemen, kan het syteem ingesteld worden zodat dat maximaal twee personen tegelijkertijd
gebruik kunnen maken van de microfoons. De voorzitter leidt de vergadering in goede
banen via een aparte bedieningsmodule.
- Het nieuwe audiosysteem neemt de gemeenteraad digitaal op met heel wat meer
mogelijkheden dan het huidig klein oude apparaatje. Het audiosysteem vergemakkelijkt
het werk van de stadssecretaris bij het opmaken van de notulen. Deze aanpassingen
zullen 200% bijdragen tot een hogere efficiëntie van de gemeenteraadszittingen.
1. De gemeenteraad live langs het gratis Youtube-kanaal streamen : de burger, pers kan
de gemeenteraadszittingen thuis of mobiel live volgen.
2. Het schepencollege enkel digitaal laten vergaderen, bespaart 100.000 x A4 vellen per
jaar.
Voorstel van beslissing
De gemeenteraad beslist:
- In de eerstvolgende budgetwijziging 2016 de installatie van een nieuw, kwalitatief
hoogstaand en draadloos geluids- en stemsysteem te voorzien voor een bedrag van
raming 12.000 euro - (referentie systeem Taiden in raadzaal gemeentebestuur Heist-opden-Berg. De raadsleden zijn hierover bijzonder tevreden.)
- De gemeenteraad live langs het gratis Youtube-kanaal te streamen : de burger kan de
gemeenteraadszittingen live volgen. Investering : 2 webcams fisheye 100 euro. De
Youtube-live-stream is gratis - (referentie gemeentebestuur Turnhout).
- Het schepencollege enkel digitaal laten vergaderen bespaart 100.000 x A4 vellen per jaar
(milieu en besparingen) – (referentie gemeentebestuur Mol).
Schepen Jan Bertels antwoordt.
Eerst en vooral zijn voor mij als schepen van financiën, die enkele duizenden euro’s geen
detail. Ten tweede over de fouten van het notuleren, ga ik geen uitspraken doen, dat is de
taak van de secretaris. We hebben het er al eens over gehad in februari 2014 wanneer u
geluid wou zetten op de website van de stad. Wij hebben toen gezegd dat wij voorstander
zijn van systemen om de burger meer te betrekken bij het democratisch debat. Dat kan je
nalezen in de notulen. En daarom hebben wij in ons meerjarenplan al van in het begin, Edecision ingeschreven. Dat is de digitale gemeenteraad en het digitale college. Dat staat in
het meerjarenplan en daar zijn de nodige kredieten voor voorzien. En ons project E-decision
is iets ruimer dan dat jij hier komt voorstellen. Het is een totaalproject waarin wij gaan
voorzien: de vernieuwing van de geluidsinstallatie, het digitaal stemmen en waarbij de uitslag
van een stemming automatisch wordt gelinkt met de notulen. Wij zijn daarvoor op prospectie
geweest in Kortrijk waar ze daar al mee bezig zijn. Wij zijn niet van plan om hier ad hoc een
aantal systemen te gaan installeren, die dan later niet te integreren zijn met dat nieuwe
systeem. Wij hebben daar met ICT een gedegen planning voor en een goed systeem. En je

weet er bestaat voor ICT een meerjarenplanning. In 2016 hebben we prioriteit gegeven aan
diensten die we rechtstreeks aanbieden aan de burger. Ik heb het lijstje van ICT, dat jullie
kunnen krijgen, met betrekking tot de projecten. Dat gaat dan over de omgevingsvergunning,
Nestor 2 of een alternatief. En dat gaat over de upgrading van MS-Office en over de onlineinschrijvingen. We gaan de meerjarenplanning aanhouden, wat daarvan ook de bedoeling is.
Een detail misschien maar uw YouTube- verhaal, daar kan je nooit met drie webcamera’s
een gemeenteraad in beeld brengen. Je kunt niet zien wie er aan het woord is. Tenzij je
achter elke webcamera een persoon gaat zetten. En om daar ons geld te besteden, dat gaan
we niet doen. Ik ga heel eerlijk zijn, ik ga hier geen drie personen plaatsen met een camera,
om te laten registreren wie er aan het woord is. Het is niet zo simpel. Het is niet omdat je een
camera hebt dat je ook geluid hebt, ook niet op YouTube.
Raadslid Guy Verellen: Dat ligt aan uw geluidsinstallatie. Als je die moderne installatie
installeert, dan krijgen de mensen dat zonder problemen thuis.
Schepen Jan Bertels: Onze geluidsinstallatie is zoals ze nu is, niet automatisch gekoppeld
aan webstream van YouTube. Conclusie van het verhaal, we hebben dat project, dat weet je,
dat staat in de meerjarenplanning. En wij zijn voor E-government, de digitalisering van de
werkprocessen.
Burgmeester Jan Peeters: Kan je de schepen laten uitspreken, hij laat u ook uitspreken.
Schepen Jan Bertels: Het geïntegreerde systeem komt eraan. En wat uw groene insteek
betreft, de besparing van de papiervellen, moet je maar eens komen kijken. Wij hebben daar
als college al heel sterk in gerationaliseerd. Het college werkt al veel met digitale informatie
die ze kunnen opzoeken in de systemen die bestaan.
Burgemeester Jan Peeters: Volstaat dat?
Raadslid Guy Verellen: Mijn laatste zware bekommernis, wanneer wordt dat hier
geïnstalleerd? Je spreekt hier over E-government. Ik wil de secretaris ook alleen maar
helpen dat alles beter en efficiënter gaat. En om te vermijden dat we bijna iedere raad
opmerkingen moeten geven.
Schepen Jan Bertels: Het staat in de meerjarenplanning van 2018, voorbereiding van
processen. Enfin je zou dat toch moeten weten. Die processen zijn bezig. Ik ga dat niet
zeggen als dat zo niet in de meerjarenplanning staat. Het geld is daar voor voorzien, volgens
de ICT- prioriteiten.
Raadslid Guy Verellen: Dan stellen wij voor om dat toch een beetje naar voor te schuiven.
Schepen Jan Bertels: Ik ben geen voorstander om de ICT- projecten die nodig zijn voor de
dienstverlening van de burgers, nu om te schakelen en daar in te grijpen om dit te doen. We
volgen de prioritering die we gemaakt hebben met de meerjarenplanning. Ik ben niet van
plan om de upgrading van MS-Office te verlaten. Dat is ook zo afgesproken en ingepland
met ICT. En ik ga die planning ook respecteren.

009 Zichtbaarheid meldingsformulier op de stadswebsite
BESLUIT
Raadslid Dirk Van Thielen heeft volgend punt toegevoegd aan de agenda van de
gemeenteraad:
Zichtbaarheid meldingsformulier op de stadswebsite.
Schepen Jan Bertels antwoordt.

Verbeteringen voor de website, als dat goede tips zijn, doen wij dat altijd. De responsieve
website – en daar blijf ik bij – heeft dezelfde kwaliteiten als een app en je hebt er geen app
voor nodig. Wat betreft het contactformulier, ik weet niet of jij gaan kijken bent, na de
opmerkingen van de zichtbaarheid hebben we dat verbeterd. En dat staat nu in wat wij
noemen de ‘top tien’, er staat contact. En ik heb zelfs gevraagd aan Jef Versmissen om het
iets beter te doen. Wanneer je een ander thema van de top tien aanklikt, komt in de
bovenste balk een knop ‘contactformulier’. Wanneer je naar de website gaat, zie je een knop
contact of contactformulier en daar moet je op klikken. Ook de mensen die daar minder in
thuis zijn, zullen dat zo moeten doen. Als je op de website bent, zou je dat binnen de tien
seconden moeten vinden. Met uw grootschalig en wetenschappelijk onderzoek zal je
inderdaad mensen gehad hebben die dat minder goed vinden. En als wij daarvoor een
aanpassing moeten doen, dan doen wij dat zonder problemen. Maar het werkte voordien
wel, wij hebben al meer dan 250 contactformulieren met meldingen. U vroeg vorige keer een
cijfer, dat had ik toen niet, nu wel. Elke werkdag krijgen wij een melding binnen.
Raadslid Dirk Van Thielen: Ik heb in de namiddag gezien dat ze er aan bezig waren.
Burgemeester Jan Peeters: Wetenschappelijke analyses leiden tot rationele oplossingen.
Raadslid Dirk Van Thielen: Ik vind het goed dat mijn vraagstelling toch iets heeft
teweeggebracht. Staat u me toe dat ik toch even met Jef overleg, want er zijn toch nog wat
hiaten waardoor het toch nog net iets beter kan. Als u naar de website van de stad Geel
gaat, naar contact, ziet u direct een meldingsformulier voor straatkolken, sluikstorten en
verkeersborden. Dat zouden we op de website van Herentals ook zo moeten krijgen.
Schepen Jan Bertels: Dat is wat ik net wil vertellen. Als je nu één van de top tien items
aanklikt, krijg je direct een balk met ‘contact’. Dat zijn tips die we meenemen om de website
te verbeteren. Niet alleen nemen we uw tips mee, we nemen ook andere tips mee. We
hebben gewoon een balk toegevoegd.
Raadslid Dirk Van Thielen: Als je vorige week naar ‘bestuur’ ging op de website en dan
‘contact’ aanklikte kwam je bij de muziekacademie uit.
Raadslid Guy Verellen: Mag ik iets zeggen?
Burgmeester Jan Peeters: Neen, u mag niets zeggen. Het is niet uw vraag. U mag uw
collega niet storen in zijn rationele en wetenschappelijke analyse.
Raadslid Dirk Van Thielen: En diepgaand.
Burgemeester Jan Peeters: En tot resultaten leidend voor verbeteringen van de website.
Bedankt.
Raadslid Dirk Van Thielen: Ik dank u.

010 Parkeerplaatsen Rode Kruis
BESLUIT
Raadslid Kathleen Laverge heeft volgend punt toegevoegd aan de agenda van de
gemeenteraad:
Bij voorgaande gelegenheden is al gediscussieerd over de vraag hoeveel parkeerplaatsen
het Rode Kruis al dan niet nodig zou hebben. N-VA heeft, net als andere raadsleden oog
voor de vraag van het Rode Kruis zelf om in 7 parkeerplaatsen te voorzien. Al is het zo dat
het Rode Kruis doorgaans niet voor dringende oproepen staat, toch worden ze ook
ingeschakeld bij bijvoorbeeld mogelijke rampen. Dan is de urgentiefactor evident. We hopen
en wensen met iedereen dat het nooit tot dergelijke urgenties komt, maar toch moet er

rekening mee gehouden worden. Daarom zochten we graag nog even verder naar een
mogelijke oplossing. Die bleek eigenlijk vrij eenvoudig te vinden. De stad zou plannen
hebben om op de plaats waar nu altijd een vijftal auto’s geparkeerd staan, voor het gebouw
van Tabula Rasa, een bankje en een bloembak of in elk geval wat groen en naar verluidt ook
fietsenstalling te voorzien. Het is perfect mogelijk om daar alsnog vijf parkeerplaatsen te
voorzien, aangezien de inrit vlot toegankelijk blijft en dat zelfs tot enige voorzichtigheid
aanmaant voor parkinggebruikers. Fietsen zouden dan langs de percelen van Den Brand en
het Rode Kruis geplaatst kunnen worden. Het lijkt onzinnig om de al zo schaarse
parkeerruimte in te ruilen voor een bankje en een bloembak, met zicht op…een publieke
parking… Op de kruising met Schoolstraat en Markgravenstraat staan er luttele meter
verderop al enkele bankjes.
N-VA is absoluut voorstander van meer groen en leuke bankjes in de stadsomgeving, met de
nadruk op het feit dat die dan ook boeiende, gezellige of aangename omgeving overschouwen… en een toegevoegde waarde hebben dus. Dat lijkt ons in deze niet het geval. Er
is dan ook geen bezwaar tegen het anders invullen van die ruimte.
Daarom willen we volgend voorstel van beslissing voorleggen:
De gemeenteraad vraagt het college van burgemeester en schepenen om de plannen voor
de parkeerplaatsen van het Rode Kruis in de Schoolstraat te herzien en de optie voor extra
plaatsen bij de inrit in plaats van groen en een bankje nader te onderzoeken en daarover
terug te koppelen naar de gemeenteraad, dit met het oog op de realisatie van 7
parkeerplaatsen ten behoeve van het Rode Kruis.
Burgemeester Jan Peeters antwoordt.
Ik moet u helaas hetzelfde zeggen als vier weken geleden. We hebben toen ook uitgebreid
gediscussieerd over het voorstel van uw collega Hubert Vanooteghem, over de gestapelde
parkeeroplossing op de koer van de school. De acties die wij zullen ondernemen, blijven
hetzelfde, de timing ook. De parking zal tegen het bouwverlof in gebruik kunnen genomen
worden. Tegen einde mei, wanneer de bouwwerken ongeveer worden afgerond, zal het
verkeersreglement opgemaakt worden in het college. Dit zal gebeuren in samenspraak met
Den Brand en met het Rode Kruis. We zullen een aantal parkeerplaatsen privatiseren, in het
stelsel van vergunninghouders en niet als openbare parking. We zullen dat ook met hen
bespreken. Er is al duidelijkheid over vier parkeerplaatsen. We gaan dat bespreken en
daarna evalueren, niet nu maar tegen die periode. Maar de parkeerplaatsen die we
reserveren voor Den Brand en het Rode Kruis zullen wel moeten komen op de locaties waar
nu parkeerplaatsen voorzien zijn. Er zullen inderdaad banken, groen en fietsenstallingen
ingeplant worden, maar dat is beslist door deze raad. Het dossier waarin er een plan, een
bouwvergunningsaanvraag en een lastenboek zat, is in deze gemeenteraad goedgekeurd op
01/09/2015. In de ingang van de koer, langs de linkerkant komen er kruidentuintjes en
groentebakken van Den Brand. Langs de rechterkant voorzien wij openbaar groen, een
aantal bomen worden geplant en daaraan gekoppeld voorzien wij fietsenrekken en bankjes.
Die bankjes zien dus niet uit op de parking, die zien uit op de kruidentuin en de straat. Het
lijkt mij echt geen goed idee om op de kop nog drie of vier parkeerplaatsen te voorzien. We
hebben dat samen goedgekeurd. Er zijn nu 26 parkeerplaatsen voorzien. En we zullen met
die plaatsen de parkeerbehoefte voor Den Brand en het Rode Kruis en de straat moeten
organiseren. Het lastenboek is aanbesteed, de werken zijn in uitvoering en de
bouwvergunning is lopende. Ik zeg het nogmaals, zelfs als dat zou kunnen, lijkt het ons niet
opportuun om daar vijf extra plaatsen te voorzien. We zullen een oplossing zoeken voor de
buurt, het Rode Kruis en Den Brand in de 26 plaatsen die er nu zijn. Als je achteruit wil
manouvreren, moet je zes à zeven meter voorzien. Als je vijf parkeerplaatsen op de kop wilt,
moet je dwarsparkeren en het is onveilig om dat in die zone te voorzien. We hebben expliciet
een ‘rondgang’ of een ‘rondrit’, een lussysteem voorzien om het verkeer vlot te laten
verlopen. Want de in- en uitrit is in dubbele richting. Het is geen beurtelingsverkeer, het is in
dubbele richting aangelegd. Dus uw voorstel lijkt ons net zoals vorige keer, niet optimaal. En
we zullen tegen mei een parkeerregeling uitwerken, die we gaan bespreken met de
betrokkenen.

Raadslid Kathleen Laverge: Ik vind het goed dat u bekommerd bent om de veiligheid. Ik ben
er ook van overtuigd dat daar heel wat denkwerk aan vooraf gegaan is. Bij de goedkeuring
van het bestek was er de informatie ook nog niet over de behoefte van het Rode Kruis. In
principe - laat het ons voortschrijdend inzicht noemen - proberen wij daar toch gevolg aan te
geven. Het lijkt ons vrij laat om pas tegen einde mei een verkeersregeling uit te werken, als
alles al geplaatst is. Wij hopen dat men rekening wil houden met onze aandachtspunten en
het feit dat het Rode Kruis zestig vrijwillig heeft. Ze hebben daar nooit parkeerproblemen
gehad maar met het veranderde mobiliteitgedrag – iedereen komt met de auto - en de
aanleg van de nieuwe parking wordt het voor hen steeds moeilijker. Wij hopen dat zij daar
alsnog rekening mee willen houden. Wij willen vooral extra kosten vermijden en dat men
achteraf alles terug moet openbreken. Wij letten op de financiën, de noden van de burger,
het Rode Kruis en de burger die het Rode Kruis soms dringend nodig heeft.
Burgemeester Jan Peeters: Om parkeerplaatsen te reserveren voor enkele
vergunninghouders moeten we niet breken, dat is te regelen met een verkeersbord. Daar is
niet meer voor nodig.
Raadslid Kathleen Laverge: Onze redenering is om enkele parkeerplaatsen extra te voorzien
zodat je niet moet inperken op de andere parkeerplaatsen. Er zijn al niet te veel
parkeerplaatsen in Herentals.
Schepen Mien Van Olmen: Anders dan jullie met voortschrijdend inzicht, bereiden wij onze
dossiers wel goed voor. En voorafgaand aan dit dossier is er toch wel een uitgebreide studie
geweest rond de stationsomgeving en de stadskern, waar er heel duidelijk de nood bleek
voor meer groen in de straat. Wij hebben een bewuste keuze gemaakt om op die plaats een
ontmoetingsruimte te maken en groen te brengen. Want dat was een duidelijke vraag. Het
verbaast mij bijzonder dat het tegenovergestelde nu een standpunt is van N-VA.
Raadslid Kathleen Laverge: Ik denk dat u ons standpunt verkeerd interpreteert. Het is niet zo
dat wij tegen openbaar groen zijn. Maar wij vinden dat je toch een aantal prioriteiten moet
stellen en dat hier de prioriteit van die dringende parkeerruimte moet overwogen worden. En
laat ons dan samen bekijken waar we elders nog nuttig en mooi groen kunnen aanleggen. Ik
ben er van overtuigd dat de dossiers goed voorbereid worden en dat we voor het groen een
andere plek kunnen vinden.
Burgemeester Jan Peeters: Mevrouw Snauwaert, u heeft hierover geen punt ingediend.
Raadslid Lieve Snauwaert: Neen, mijn toegevoegd punt is geweigerd. Maar ik wil daar toch
een tip over geven, een parkeerplaats voor autodelen voorzien. Er zijn dan minder auto’s en
daar is het probleem dan misschien al voor een stuk mee opgelost.
Burgmeester Jan Peeters: Dan moeten we een parkeerreglement voor autodelen invoeren.
Er zijn veelvuldige claims voor dezelfde parkeerplaatsen.

011 Toestand parking Carrefour Noorderwijkse baan
BESLUIT
Raadslid Hubert Vanooteghem heeft volgend punt toegevoegd aan de agenda van de
gemeenteraad:
Toestand parking Carrefour Noorderwijkse baan.
In januari 2011 kreeg de toenmalige Alma een stedenbouwvergunning voor de vernieuwing
van de parking. In de vergunning werd door de dienst Ruimtelijke Ordening gestipuleerd dat
het om een zeer banale parking ging maar dat de aanleg aanvaardbaar was omdat voorzien
was in een uitgebreid groenscherm met bomen. Dit werd dan ook in de vergunning
opgelegd.

Er moesten 28 hoogstammen worden aangeplant op de perceelgrens en 15 op de parking
zelf. Het type boom was opgelegd: gewone esdoorn maat 14/16. We moeten vaststellen dat
op de perceelsgrens geen enkele boom werd geplant. Op de parking zelf werden enkele
minuscule zuilbeuken aangeplant.
Indien het bedrijf zich in 2011 aan de vergunning had gehouden dan zou de banale parking
wat minder als kale vlakte ogen en gedeeltelijk aan het zicht onttrokken zijn door een
prachtig groenscherm. Maar nu zijn we nu een weinig riant stadszicht rijker. Ook de
groenstrook die het perceel gedeeltelijk afzoomt is niet volgens de vergunning aangelegd.
De ambitie van het bestuur om de stad een groener uitzicht te geven, conform het
bestuursakkoord dat het zoekt in het promoten van tegeltuintjes, zou sneller en beter
gerealiseerd worden door ook hier de vergunning te laten naleven.
Besluit
De gemeenteraad vraagt het bestuur de nodige maatregelen te nemen opdat het bedrijf zich
aan de groenvoorschriften van de stedenbouwkundige vergunning zou houden.
Schepen Mien Van Olmen antwoordt.
Ik denk dat je inderdaad gelijk hebt. Destijds in 2010 - de vergunning werd afgeleverd in
2011 - heeft het bedrijf zelf een suggestie gedaan om een aantal redelijk grote bomen in te
planten, zowel op de parking als in de groenstrook. We hebben dat niet moeten verplichten.
We hebben dat opgenomen in de vergunning, om het voorstel dat zij deden, uit te voeren. En
we stellen vast dat dat zeker in de perceelsgrens niet gebeurd is maar dat men op de
parking wel een ander soort groen heeft ingeplant, haagbeukjes. Wij doen niet actief aan een
handhavingsbeleid, wij laten dat aan de politie over. Hier lijkt het ons mogelijk om vanuit de
stad een schrijven te richten naar het betreffende bedrijf waarin wij vragen dat zij toch wel die
afgesproken groenaanplant en aanplanting van grote bomen op de perceelsgrens doen. En
dat de haagbeukjes eventueel kunnen blijven staan in plaats van ze te vervangen naar de
afgesproken esdoorns, mits de juiste snoei kunnen zij goed uitgroeien. En dat we inderdaad
een schrijven richten met onze vraag dat het bedrijf de voorschriften naleeft.
Raadslid Hubert Vanooteghem: Op de parking moesten vijftien bomen komen, daar staan nu
geen vijftien beuken.
Schepen Mien Van Olmen: Op een zestal plaatsen moesten er inderdaad bomen aangeplant
worden. En daar heb ik inderdaad niet de melding gekregen dat ze zich daar niet aan
hebben gehouden. Op de parking is alleszins niet het juiste type boom geplant maar op de
perceelsgrens heeft men wel de voorschriften nageleefd.
Raadslid Hubert Vanooteghem: Wordt mijn besluit goedgekeurd?
Schepen Mien Van Olmen: Ik stel voor om niet naar handhaving te gaan en vaststellingen te
gaan doen. Maar om hen een brief te schrijven waar wij hen wijzen op hun voorstellen.
Raadslid Hubert Vanooteghem: Had dat project eerder opgevolgd geweest, dan stonden
daar nu al grote bomen.
Schepen Mien Van Olmen: Het bedrijf heeft doorgaans vijf jaar de tijd om een vergunning uit
te voeren.
Raadslid Hubert Vanooteghem: Daarom breng ik dit punt er nu pas op, omdat ze vijf jaar de
tijd hebben gehad.
Schepen Mien Van Olmen: We hebben dat al meermaals gezegd, we hebben niet het
personeel om aan actieve handhaving te doen.

Raadslid Hubert Vanooteghem: Dus het besluit is goedgekeurd dan? Ik vroeg te stemmen
over ‘De gemeenteraad vraagt het bestuur de nodige maatregelen te nemen opdat het bedrijf
zich aan de groenvoorschriften van de stedenbouwkundige vergunning zou houden.’
En misschien moeten we toch controleren of de andere voorschriften ook worden nageleefd.
Burgemeester Jan Peeters: We gaan ons beperken over hetgeen je nu gezegd hebt. Dat is
ook wat je vraagt. Als niemand daar bezwaar tegen heeft, zullen we inderdaad de nodige
maatregelen nemen om de stedenbouwkundige voorschriften te laten naleven inzake
groenvoorschriften. Goed? Dan kan de secretaris dat in de conclusie schrijven.

012 Wandelpad Molenvest verminkt
BESLUIT
Raadslid Hubert Vanooteghem heeft volgend punt toegevoegd aan de agenda van de
gemeenteraad:
Wandelpad Molenvest verminkt.
Op de Molenvest werd tussen de bomenrijen een pad voor voetgangers aangelegd. Het
wandelpad was aangelegd in beton en accordeerde goed met het groen karakter van de
vest.
Recent werden grondwerken uitgevoerd op de Molenvest waarvoor een gedeelte van het
pad werd opgebroken. We stellen vast dat de aannemer na beëindigen van de werken het
wandelpad heraangelegd heeft met asfalt. Daarenboven is de aanleg amateuristisch
uitgevoerd. Dit doet sterk afbreuk aan het esthetische uitzicht van het pad. Het bestaat nu uit
twee delen beton en een middenstuk uit asfalt. Dit is geen zicht. We menen dat de aannemer
het pad moet heraanleggen zoals het was voor de werken. Ook het grasveld langs het pad is
zwaar toegetakeld omdat de aannemer met er met vrachtwagens is over gereden. Heraanleg
is aangewezen.
Besluit
De gemeenteraad vraagt het bestuur het nodige te doen opdat het wandelpad en de vest in
hun toestand van voor de werken wordt hersteld.
Burgemeester Jan Peeters antwoordt.
De technische dienst heeft niet gewacht tot de indiening van uw punt om dit vast te stellen en
om dat met Proximus op te nemen. Ik weet niet of je dat weet, maar een paar maanden
geleden is er in het college een dossier geweest waarin we een vergunning hebben gegeven
aan Proximus om onder het gras en onder het wandelpad een aantal kabelkelders te
bouwen. Proximus is de grote centrale in het gebouw aan het miniaturiseren en aan het
onderbrengen in een klein gebouw dat daar al staat, de grootte van een zeecontainer. Op
vier jaar tijd gaan ze daar hun hele centrale naar overschakelen. Ze hebben ook vrij
ingrijpende werken moeten doen om hun kabels binnen en buiten te trekken en zij hebben
een aantal kabelkelders gebouwd, onder de Molenvest, onder het openbare domein. Zij
hebben daar de toestemming voor gekregen van de stad. En zij zullen – er zijn
werfafspraken gemaakt – dat terug moeten herstellen in de oorspronkelijke toestand. In de
praktijk zal dat aangelegde stuk wandelpad er uit moeten, zoals de rest van de Molenvest is
aangelegd. Het gras inzaaien en egaliseren zullen ze ook moeten doen. Maar het is nu geen
weer om gras in te zaaien. Dat gebeurt binnen een maand of twee, wanneer het gras terug
kan groeien. Bovendien gaat Belgacom - op de verharde stukken waar hun kelders onder
zitten - hun kelders open zetten en ze gaan daar een openbare fietsenstalling bouwen. De
fietsenstalling wordt gebouwd door Proximus en op kosten van Proximus. Dat is één van de
compensaties.
Raadslid Hubert Vanooteghem: Waar gaat die fietsenstalling komen?

Burgemeester Jan Peeters: Tussen die stukken die verhard zijn. Als je daar staat, zul je dat
zien.
Raadslid Hubert Vanooteghem: Op de Molenvest?
Burgmeester Jan Peeters: Recht tegenover de VDAB en het politiekantoor.
Raadslid Hubert Vanooteghem: Mogen daar fietsers komen op die wandelpad?
Burgemeester Jan Peeters: Fietsenstallingen. Ik neem aan dat je nu toch geen tegenstander
bent van het aanbrengen van openbare fietsenstallingen aan één van de grootste publieke
gebouwen in Herentals – waar binnen een paar jaar de VDAB, werkwinkel, politie én de
academies zitten. Proximus heeft ons het aanbod gedaan om op die zones die sowieso
verhard zijn – er zijn zes grote kelders en toegangen – door wegneembare fietsenstallingen
te installeren om die openbare gebouwen te bedienen. Dat is nog niet gebeurd, dus die werf
is nog niet af. Al wat jij zegt is, juist maar wij weten dat al een paar weken en wij hebben met
Proximus afspraken gemaakt.
Raadslid Hubert Vanooteghem: Dus die asfalt gaat daar dan niet lang liggen?
Burgemeester Jan Peeters: Neen, daar zijn met hun afspraken over gemaakt, dat ze dat
terug moeten wegdoen.
Raadslid Hubert Vanooteghem: Tegen wanneer?
Burgmeester Jan Peeters: De datums van de werfafspraken weet ik niet. Maar in ieder geval
moeten ze nog verder werken want ze moeten ook nog die parkings heraanleggen en
egaliseren en het gras terug inzaaien. Volg dat maar op, dat zal wel gebeuren.
Raadslid Hubert Vanooteghem: Ik ben blij dat de stad daar actief in is en ik hoop dat die
asfalt geen jaren zal blijven liggen.
Burgemeester Jan Peeters: Onze werfleiders zijn niet blind, noch doof, noch dom. Die weten
hoe ze een werf moeten aanpakken.
Raadslid Hubert Vanooteghem: Het is ferm van de aannemer dat hij initiatief neemt om het
te herstellen in de oorspronkelijke staat.
Burgemeester Jan Peeters: Dat is juist en hij heeft zichzelf op kosten gejaagd om dat te
herdoen.
Raadslid Hubert Vanooteghem: Het punt is zonder oorzaak. Zonder onderwerp.
Burgemeester Jan Peeters: Het punt is juist en al opgenomen door de technische dienst.

013 Evaluatie stadsloket
BESLUIT
Raadslid Bieke Baeten heeft volgend punt toegevoegd aan de agenda van de
gemeenteraad:
Nieuw stadsloket
Vanaf oktober 2015 is het nieuwe stadsloket in het administratief centrum in gebruik.
Dit loket is niet enkel qua infrastructuur en inrichting volledig veranderd, er werd vanaf dat
moment ook gewerkt met een afsprakensysteem. Dit systeem moest, samen met het e-loket,
de dienstverlening naar de burgers toe vlotter doen verlopen. Vandaar dat ik me afvraag of
er reeds een evaluatie plaatsgevonden heeft van dit nieuwe systeem: zijn de mensen

tevreden? Is het makkelijk om een afspraak te maken? Wordt het systeem beter ervaren dan
het vorige?
Burgemeester Jan Peeters antwoordt.
Het loket is vier maanden operationeel. Het stadsloket is niet alleen een nieuwe
lokettenruimte, het is een heel andere manier van afspraken inplannen. Het heeft andere
openingsuren, de digitale werking, uitbreiding van het e-loket en de scheiding van backoffice
en frontoffice. Dat is een uitgebreide reorganisatie geweest. Aan de ene kant willen we voor
de burger meer diensten via e-loket en de lange wachtrijen - in het verleden vooral op
maandag – wegwerken. En die afspraken in te plannen zodat de burger weet wanneer hij
juist moet komen zodat hij snel bediend kan worden. Zoals dat bij andere diensten,
bijvoorbeeld bij de dokter, vaak al gebeurt. Dat was de doelstelling naar de burger toe. Wij
hadden oorspronkelijk de bedoeling de evaluatie maken na 6 maanden. Wij hebben nu al
tussentijdse gegevens verzameld naar aanleiding van deze vraag. De afgelopen twee
maanden is het systeem bijna elke week bijgesteld. Er waren veel kinderziektes in de
periode oktober/ november. Het systeem werd altijd bijgesteld, dus sinds nieuwjaar zijn de
meeste kinderziektes opgelost. Een paar algemene cijfers. We hebben 5371 geregistreerde
bezoekers aan de loketten gehad. En omdat de registratie ook automatisch verloopt bij de
aanmelding, weten wij ook de wachttijd vanaf de moment dat klanten zich aanmelden en ook
effectief worden geholpen. Klanten moeten gemiddeld vier minuten wachten, ze worden
gedurende elf minuten geholpen en zijn dus gemiddeld binnen het kwartier terug buiten. Dat
is een gemiddelde. Het afhalen van een elektronische identiteitskaart is het meest frequente
product en de wachttijd is 3,4 minuten. Voor het rijbewijs is dat 4,5 minuten en een aangifte
van een geboorte duurt 3,23 minuten. De statistieken die we nu hebben, zeggen ons dat
90% van de burgers binnen de 10 minuten geholpen wordt. Je kan dus vaststellen dat de
lange wachtrijen op maandagavond weg zijn. En dat er een zeer goede opvolging is van het
systeem van afspraken. De afspraken zelf, hoe gebeurt dat? Wij weten dat 37% van de
mensen hun afspraak zelf online maakt. Dat is relatief stabiel de laatste maanden. En dat is
het meest rationele en efficiënte systeem. 36% van de mensen maakt telefonisch een
afspraak en dat blijft ook stabiel. Dat betekent dat onze telefooncentrale veel meer werk
heeft dan vroeger omdat relatief veel mensen bellen voor een afspraak. We hebben iemand
bijgezet in de telefooncentrale om dat goed te laten verlopen. En ongeveer een kwart van de
mensen komt zonder afspraak naar het loket. Zij krijgen ter plekke een afspraak op een vrij
moment dat er dan nog is en dat blijft ook stabiel. We weten dat we de communicatie rond
het nieuwe systeem nog een jaar moeten volhouden. De meeste mensen komen maximum
één keer per jaar op de gemeente. Het is niet omdat wij weten dat het systeem veranderd is,
dat de burger dat ook weet. Het afsprakensysteem moet men blijven communiceren. Zodat
er nog meer mensen komen met een afspraak en het percentage van mensen die zonder
afspraak komen kleiner wordt. Vorige maand is er gedurende een week een
tevredenheidsenquête gebeurd. Een stagiaire van de hogeschool heeft hier gedurende één
week een enquête afgenomen. Ze heeft gedurende één week elke burger geënquêteerd die
buiten kwam van zijn loketbezoek. Ze beantwoordden een zestal vragen over het net
afgelegde loketbezoek. Er deden 314 mensen mee. Daaruit blijkt dat 99% ja antwoord op de
vraag of ze correct en vriendelijk geholpen zijn. 69% zegt vlot een afspraak te kunnen
maken, 27% vindt het niet vlot gaan en voor 4% is het niet van toepassing omdat zij een
product kwamen halen waar geen afspraak voor nodig was bijvoorbeeld de aankoop van
vuilzakken. 85% gaf aan dat het systeem vlotter gaat dan vroeger en 7% zegt dat het niet
vlotter ging dan vroeger. Het is een momentopname van 1 week, bij 314 mensen en dat
geeft aan dat het systeem zijn doelstelling naar de burger toe bereikt. Onze voorlopige
evaluatie is goed maar we blijven het systeem monitoren. We moeten ook blijven
communiceren om aan iedereen het nieuwe systeem kenbaar te maken en dat je een
afspraak moet maken. Volgens de stad Lier - die het systeem sinds twee jaar in dienst heeft
– blijven de percentages van online een afspraak maken en telefonisch een afspraak maken
relatief stabiel. We hebben nog ruimte om winst te maken. Dat is de voorlopige stand van
zaken zoals we ze nu kennen. Volstaat dat?
Raadslid Bieke Baeten: Ja, dank u
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