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De openbare zitting begint om 20.00 uur

001 Vaststellen aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en budget 2017
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Het managementteam ondersteunt de coördinatie van de gemeentelijke diensten bij de beleidsvoorbereiding, de beleidsuitvoering en de beleidsevaluatie. Het managementteam bewaakt de eenheid in de werking, de kwaliteit van de organisatie en de werking van de gemeentelijke diensten, alsook de interne communicatie.
De secretaris en de financieel beheerder maken na overleg met het managementteam een
voorontwerp op van budget, budgetwijziging of meerjarenplan. De secretaris maakt de
beleidsnota op die bij het voorontwerp budget hoort en de strategische nota bij het
meerjarenplan. De financieel beheerder maakt op basis van de beleidsnota en de
strategische nota de daarbij horende financiële nota’s op. De secretaris legt dit voorontwerp
voor aan het college van burgemeester en schepenen.
Het budget bestaat uit een beleidsnota en een financiële nota, het meerjarenplan uit een
strategische nota en een financiële nota.
Het college van burgemeester en schepenen legt haar ontwerp van budgetwijziging, budget
en aanpassing van het meerjarenplan voor aan de gemeenteraad.
De gemeenteraad stelt de budgetwijziging, het budget en de aanpassing van het
meerjarenplan vast op basis van de voorgelegde cijfers en nota’s ervan.
De secretaris en de financieel beheerder overlegden met een delegatie van het
schepencollege en het managementteam op 29/09/2016, 30/09/2016, 04/10/2016 en
06/10/2016 over de voorstellen van het budget voor het dienstjaar 2017 en de aanpassing
van het meerjarenplan 2014-2019.
De secretaris en de financieel beheerder overlegden met het managementteam op
18/10/2016 en 25/10/2016 over het voorontwerp van het budget voor het dienstjaar 2017 en
de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019.
Op 28/10/2016 bezorgde de secretaris de documenten ter voorbereiding van het budget
2017 en de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 aan de leden van het college van
burgemeester en schepenen.
Op 28/11/2016 stelde het college van burgemeester en schepenen het ontwerp van de
aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2017 definitief vast en legde dit
voor aan de gemeenteraad.
Vandaag vraagt de voorzitter aan de gemeenteraad de aanpassing van het meerjarenplan
2014-2019 en het budget 2017 vast te stellen.
Juridische grond
- Gemeentedecreet van 15/07/2005 en de wijzigingsdecreten
- Besluit van de Vlaamse regering van 25/06/2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn, gewijzigd door het besluit van de Vlaamse regering van 23/11/2012
- Ministerieel besluit van 01/10/2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van
de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn,
gewijzigd door het ministerieel besluit van 26/11/2012

Financiële gevolgen
De aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 wordt vastgesteld zoals opgenomen in de
staat van het financiële evenwicht M2.
Het budget voor het dienstjaar 2017 wordt vastgesteld zoals opgenomen in het doelstellingenbudget B1.
Argumentatie
Het meerjarenplan wordt jaarlijks aangepast. Dit is belangrijk om het financieel evenwicht te
kunnen aantonen. Het budget wordt afgeleid uit en moet passen in dit meerjarenplan.
De secretaris licht in haar beleidsnota bij het voorontwerp van de aanpassing van het
meerjarenplan en het budget de principes toe die zijn toegepast bij de samenstelling en geeft
verder enkele aandachtspunten aan.
Het college van burgemeester en schepenen wijzigt het voorontwerp van de aanpassing van
het meerjarenplan en het budget op enkele punten.
Het resulterende ontwerp voldoet aan de wettelijke verplichtingen.
BESLUIT
De gemeenteraad stelt de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 - bestaande uit de
strategische nota en de financiële nota - vast.
De gemeenteraad stelt het budget - bestaande uit de beleidsnota, financiële nota en toelichting - voor het dienstjaar 2017 vast.
Stemmen voor: Peeters, Bertels, Verheyden, Hendrickx, Bergen, Vervloesem, Vervoort,
Baeten, Van Olmen, Ryken, Michielsen, Michiels, Van den Broeck, De Cat, Caers, Moons,
Verpoorten en Snauwaert
Stemmen tegen: Verellen, Verraedt, Cleymans, Laureys Koen, Laverge, Vanooteghem,
Tegenbos, Laureys Pieter, Marcipont, Sterckx en Van Thielen

002 AGB Sport en Recreatie Herentals - Budget 2017: goedkeuring
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De gemeenteraad van de stad Herentals heeft het autonoom gemeentebedrijf AGB Sport en
Recreatie Herentals opgericht op 07/09/2004. Op dat ogenblik werden de oprichting, de
statuten en de beheersovereenkomst goedgekeurd. Op de gemeenteraad van 03/09/2013
werden de nieuwe statuten goedgekeurd.
De secretaris en de financieel beheerder overlegden op 18/10/2016 met het
managementteam over de aanpassingen voor het AGB Sport en Recreatie Herentals.
Op 16/11/2016 bezorgde de secretaris het voorontwerp van de aanpassing van het
meerjarenplan 2014-2019 aan het directiecomité van het AGB Sport en Recreatie Herentals.
Op 21/11/2016 stelde het directiecomité het ontwerp van de aanpassing van het
meerjarenplan 2014-2019 vast en legde het voor aan de raad van bestuur.
Op 06/12/2016 stelt de raad van bestuur van het AGB Sport en Recreatie Herentals de
aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 vast en legt het voor aan de gemeenteraad.
Op dezelfde dag keurt de gemeenteraad de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019
goed.
Vanuit deze aanpassing van het meerjarenplan werd het budget 2017 opgemaakt. Er werden
geen wijzigingen meer aangebracht.
Op 28/11/2016 stelde het directiecomité het ontwerp van het budget voor het jaar 2017 vast
en legde het voor aan de raad van bestuur.
Op 20/12/2016 stelde de raad van bestuur het budget voor het jaar 2017 vast en legde het
voor aan de gemeenteraad.
Vandaag keurt de gemeenteraad het budget voor het jaar 2017 van het AGB Sport en
Recreatie Herentals goed.
Juridische grond
- De statuten van het AGB Sport en Recreatie Herentals, Hoofdstuk II. ORGANEN,
Afdeling
1 - Algemeen, artikel 10: bevoegdheden bepalen onder andere:

- § 2 Meer specifiek heeft de raad van bestuur onder meer volgende bevoegdheden.
De raad:
- stelt het meerjarenplan en het budget van het AGB vast en legt ze ter goedkeuring
aan de gemeenteraad voor.
- spreekt zich uit over de vaststelling van de jaarrekening en formuleert hierbij eventuele adviezen over aansprakelijkheid. De raad kan in beroep gaan tegen de nietgoedkeuring van de jaarrekening door de gemeenteraad.
- Gemeentedecreet van 15/07/2005 en zijn wijzigingen waarin bepaald wordt dat de raad
van bestuur van een autonoom gemeentebedrijf een budget(wijziging) en jaarrekening
vaststelt en de gemeenteraad deze goedkeurt
- Besluit van de Vlaamse regering van 25/06/2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gewijzigd door het Besluit van de Vlaamse regering van 23/11/2012
- Op 29/06/2012 bekrachtigde de Vlaamse regering de decreten tot wijziging van het
gemeentedecreet van 15/07/2005. Deze wijzigingen treden in werking op 01/01/2014. Dat
betekent dat in de loop van 2013 de meerjarenplannen en de budgetten voor 2014 al
moeten worden opgemaakt volgens de regels van het besluit van de Vlaamse regering
van 25/06/2010
Financiële gevolgen
De gemeenteraad keurt het budget voor het dienstjaar 2017 goed zoals opgenomen in het
doelstellingenbudget B1.
Argumentatie
Een budget doorloopt volgende stappen:
- De voorzitter legt het directiecomité een voorontwerp voor het budget voor.
- Het directiecomité legt de raad van bestuur een ontwerp van het budget voor.
- De raad van bestuur stelt het budget vast.
- De gemeenteraad keurt het budget goed.
BESLUIT
De gemeenteraad keurt het budget voor het dienstjaar 2017 goed.
Stemmen voor: Peeters, Bertels, Verheyden, Hendrickx, Bergen, Vervloesem, Vervoort,
Baeten, Van Olmen, Ryken, Michielsen, Michiels, Van den Broeck, De Cat, Caers, Moons,
Verpoorten en Snauwaert
Stemmen tegen: Verellen, Verraedt, Cleymans, Laureys Koen, Laverge, Vanooteghem,
Tegenbos, Laureys Pieter, Marcipont, Sterckx en Van Thielen

003 AGB Herentals - Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en budget 2017:
goedkeuring
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De gemeenteraad van de stad Herentals heeft het autonoom gemeentebedrijf
AGB Herentals opgericht op 07/09/2004. Op dat ogenblik werden de oprichting, de statuten
en de beheersovereenkomst goedgekeurd. Op de gemeenteraad van 03/09/2013 werden de
nieuwe statuten goedgekeurd.
De voorzitter overlegde met een delegatie van het directiecomité op 04/10/2016 over de
voorstellen van het budget voor het dienstjaar 2017 en de aanpassing van het meerjarenplan
2014-2019.
Op 17/11/2016 bezorgde de voorzitter de beleidsnota van het budget 2017 en de aanpassing
van het meerjarenplan 2014-2019 aan het directiecomité.
Op 21/11/2016 stelde het directiecomité het ontwerp van de aanpassing van het
meerjarenplan 2014-2019 en het ontwerp van het budget voor het jaar 2017 vast.
Op 20/12/2016 stelde de raad van bestuur de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019
en het budget voor het jaar 2017 vast en legde deze ter goedkeuring voor aan de
gemeenteraad.
Vandaag keurt de gemeenteraad de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en het
budget voor het jaar 2017 van het AGB Herentals goed.

Juridische grond
- Statuten van het AGB Herentals, Hoofdstuk II. ORGANEN, Afdeling 1 - Algemeen, artikel
10: bevoegdheden bepalen onder andere:
§ 2 Meer specifiek heeft de raad van bestuur onder meer volgende bevoegdheden. De
raad:
- stelt het meerjarenplan en het budget van het AGB vast en legt ze ter goedkeuring
aan de gemeenteraad voor.
- spreekt zich uit over de vaststelling van de jaarrekening en formuleert hierbij eventuele adviezen over aansprakelijkheid. De raad kan in beroep gaan tegen de nietgoedkeuring van de jaarrekening door de gemeenteraad.
- Gemeentedecreet van 15/07/2005 en zijn wijzigingen waarin bepaald wordt dat de raad
van bestuur van een autonoom gemeentebedrijf een budget(wijziging) en jaarrekening
vaststelt en de gemeenteraad deze goedkeurt
- Besluit van de Vlaamse regering van 25/06/2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gewijzigd door het besluit van de Vlaamse regering van 23/11/2012
- Op 29/06/2012 bekrachtigde de Vlaamse regering de decreten tot wijziging van het
gemeentedecreet van 15/07/2005. Deze wijzigingen treden in werking op 01/01/2014. Dat
betekent dat in de loop van 2013 de meerjarenplannen en de budgetten voor 2014 al
moeten worden opgemaakt volgens de regels van het besluit van de Vlaamse regering
van 25/06/2010.
Financiële gevolgen
De aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 wordt vastgesteld zoals opgenomen in de
staat van het financiële evenwicht M2.
Het budget voor het dienstjaar 2017 wordt vastgesteld zoals opgenomen in het doelstellingenbudget B1.
Argumentatie
Het meerjarenplan wordt jaarlijks aangepast. Dit is belangrijk om het financieel evenwicht te
kunnen aantonen. Het budget wordt afgeleid uit en moet passen in dit meerjarenplan. De
voorzitter legt het directiecomité een voorontwerp van meerjarenplan en budget voor. Het
directiecomité legt de raad van bestuur een ontwerp van meerjarenplan en budget voor. De
raad van bestuur stelt het meerjarenplan en budget vast. De gemeenteraad keurt het
meerjarenplan en budget goed.
BESLUIT
De gemeenteraad keurt de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 - bestaande uit de
strategische en de financiële nota - van het AGB Herentals goed.
De gemeenteraad keurt het budget voor het jaar 2017 - bestaande uit de beleidsnota, de
financiële nota en de toelichting - van het AGB Herentals goed.
Stemmen voor: Peeters, Bertels, Verheyden, Hendrickx, Bergen, Vervloesem, Vervoort,
Baeten, Van Olmen, Ryken, Michielsen, Michiels, Van den Broeck, De Cat, Caers, Moons,
Verpoorten en Snauwaert
Stemmen tegen: Verellen, Verraedt, Cleymans, Laureys Koen, Laverge, Vanooteghem,
Tegenbos, Laureys Pieter, Marcipont en Sterckx
Onthouding: Van Thielen

004 AGB Herentals: aanpassing statuten
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De gemeenteraad van de stad Herentals heeft het autonoom gemeentebedrijf AGB Herentals opgericht op 07/09/2004. Op dat ogenblik werden de oprichting, de statuten, de beheersovereenkomst en de overeenkomst inzake onroerende financieringshuur goedgekeurd.
Sinds haar oprichting heeft het AGB Herentals altijd aangiften in de rechtspersonenbelasting
ontvangen van de FOD Financiën, Algemene administratie van de Fiscaliteit, Ondernemingsen Inkomstenfiscaliteit. Voor het aanslagjaar 2009 (inkomsten 2008) werd de aangifte op
16/11/2009 opgesteld en ingestuurd.

Op 08/04/2010 heeft de FOD Financiën, Administratie van de Ondernemings- en
Inkomstenfiscaliteit, Rechtspersonenbelasting, Controle Turnhout 2 een vraag om
bijkomende inlichtingen gestuurd. Deze inlichtingen werden op 26/04/2010 opgestuurd.
De FOD Financiën, Administratie van de Ondernemings- en Inkomstenfiscaliteit, Rechtspersonenbelasting, Controle Turnhout 2 was van oordeel dat het AGB Herentals niet onder het
regime van de rechtspersonenbelasting thuishoorde, maar wel onder het regime van de vennootschapsbelasting diende belast te worden. Er werd een aangifteformulier in de vennootschapsbelasting bezorgd. Deze aangifte moest uiterlijk 30/06/2010 ingediend worden.
Op 25/08/2010 heeft het AGB Herentals het aanslagbiljet in de vennootschapsbelasting ontvangen. De fiscus vordert uiterlijk op 22/10/2010 een som van 36.671,34 euro. Het AGB Herentals was voordien geen rechtspersonenbelasting verschuldigd.
In reactie op dit aanslagbiljet in de vennootschapsbelasting heeft het AGB Herentals aan
advocatenkantoor Tiberghien opdracht gegeven een bezwaarschrift in te dienen. Op
07/12/2010 heeft het AGB Herentals in hetzelfde kader eveneens de statuten en de
beheersovereenkomst met de stad Herentals aangepast.
Ingevolge het bezwaarschrift dat advocatenkantoor Tiberghien tegen deze aanslag indiende,
nam de fiscale administratie op 04/08/2011 een directoriale beslissing. Deze bepaalt dat het
AGB Herentals wel degelijk onderworpen is aan de vennootschapsbelasting en daardoor
gebruik kan maken van de notionele intrestaftrek.
Het gewijzigde standpunt van de fiscus maakt een jaarlijkse aanpassing van de statuten
noodzakelijk. De stad Herentals past de statuten van het AGB Herentals aan op voorstel van
de raad van bestuur.
Adviezen
De financiële dienst heeft initieel adviezen ingewonnen bij:
- Bruno Peeters, advocaat Tiberghien Antwerp.
- Steven Michiels, advocaat GD & A advocaten.
- Peter Freyne, zaakvoerder bij het accountancykantoor Afidac bvba dat gedurende het
eerste en het tweede boekjaar de boekhouding voor het AGB Herentals voerde.
- Guy Franken, revisor bij het kantoor Nielandt, Franken en C° bvba en aangesteld als
revisor voor het AGB Herentals.
- David Vanholsbeeck, stafmedewerker team werking en organisatie bij de VVSG voor de
gemeentelijke verzelfstandiging.
- Frank Van Goethem, administratief en financieel directeur van het AG SOB Gent.
- Cynthia Van der Linden, bestuurder-directeur klanten en interne werking bij AG GAPA.
- Irene Xhallet, medewerkster financiën AG Vespa.
- Tijl Garey, financieel directeur AGB Dienstenbedrijf Ninove.
- Chris Vercammen, financieel beheerder Heist-op-den-Berg.
- Leo Brouns en Eric Van de Moer, medewerkers Agentschap voor Binnenlands Bestuur,
administratief toezicht financiën Antwerpen.
Juridische grond
- Nieuwe gemeentewet
- Decreet van 28/04/1993 over de regeling, voor het Vlaamse gewest, van het administratief toezicht op de gemeenten
- Brief van 20/04/2007 van minister Marino Keulen aan de Vereniging van Vlaamse Steden
en Gemeenten (VVSG) waarin hij stelt dat gedeeltelijke aanpassingen van de statuten
aan het gemeentedecreet gebeuren op basis van de oude wetgeving
- Gemeente- en hersteldecreet en latere wijzigingen
- Wetboek op de inkomstenbelastingen 1992
- De beslissingen nr. 700.102 van 29/01/2008 en nr. 800.208 van 19/01/2010 van de dienst
voorafgaande beslissingen (DVB)
- Statuten van het AGB Herentals
- Beheersovereenkomst afgesloten tussen de stad Herentals en het AGB Herentals op
07/09/2004 en aangepast op 07/11/2006, op 07/12/2010 en op 20/12/2011
- De lease-overeenkomst afgesloten tussen de stad Herentals en het AGB Herentals op
07/09/2004

Argumentatie
Artikel 234 van het gemeentedecreet bepaalt dat wijzigingen in de statuten worden aangebracht bij beslissing van de gemeenteraad, op voorstel of na advies van de raad van bestuur
van het autonoom gemeentebedrijf in kwestie.
De huidige statutenwijziging is enkel ingegeven vanuit fiscale contraintes die het gevolg zijn
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.
Dit betekent dat het AGB Herentals gebruik kan maken van de notionele intrestaftrek. Hiertoe moet de toelage die het AGB Herentals krijgt van de stad Herentals geboekt worden als
een volstorten van deelnemingen en niet langer als een werkingstoelage.
Uitsluitend om deze redenen wordt de eerste alinea in het artikel 23. pro fisco – kapitaal aangepast als volgt:
“Het kapitaal van het bedrijf stemt overeen met de netto-inbrengwaarde van de door de
gemeente Herentals overgedragen vermogensbestanddelen en bedraagt 1.713.172,59
euro.”
BESLUIT
Op voorstel van de raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf AGB Herentals
keurt de gemeenteraad de statuten van het autonoom gemeentebedrijf AGB Herentals in
volgende gecoördineerde, aangepaste versie goed.
AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF “AGB HERENTALS”
STATUTEN
HOOFDSTUK I - ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1: naam, juridische basis en duur
AGB Herentals is een autonoom gemeentebedrijf, een publiekrechtelijke rechtspersoon
opgericht op basis van de Nieuwe Gemeentewet bij besluit van de gemeenteraad van de
stad Herentals (hierna “de stad”) van 7 september 2004. Het wordt hieronder “het AGB” genoemd.
Het AGB wordt opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 2: maatschappelijke zetel (en exploitatiezetels)
De maatschappelijke zetel van het AGB is gevestigd te Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals.
Artikel 3: maatschappelijk doel en taken
Het AGB heeft als maatschappelijk doel het beheer, de rendabilisering en de valorisering van
het patrimonium van de stad Herentals.
In de beheersovereenkomst die werd afgesloten tussen de stad en het AGB worden de wijze
waarop het AGB zijn taken moet vervullen en de doelstellingen verder geconcretiseerd.
Het AGB is verantwoordelijk voor de externe aspecten van zijn activiteiten in de meest ruime
zin van het woord. Binnen de grenzen van het hiervoor omschreven maatschappelijk doel,
onderhoudt het AGB contacten, pleegt het overleg, voert het onderhandelingen, regelt het de
samenwerking, maakt het afspraken en sluit het overeenkomsten met natuurlijke personen
en met andere rechtspersonen.
Het AGB onderhandelt met alle bevoegde instanties op de verschillende beleidsniveaus over
investeringen, financiële tussenkomsten en alle andere aangelegenheden die zijn doelstellingen raken. Het kan met deze instanties overeenkomsten sluiten op voorwaarde dat deze
niet in strijd zijn met zijn doel of met de beheersovereenkomst afgesloten met de stad.
HOOFDSTUK II - ORGANEN
Afdeling 1 - Algemeen
Artikel 4: structuur
Het bedrijf wordt bestuurd door een raad van bestuur en een directiecomité.
Afdeling 2 - Raad van bestuur
Artikel 5: samenstelling
§1 Het aantal leden van de raad van bestuur bedraagt elf. Ten hoogste twee derde van de
leden is van hetzelfde geslacht.
§2 De benoeming van de leden van de raad van bestuur gebeurt door de gemeenteraad in
openbare zitting en bij geheime stemming. Hierbij heeft elke fractie het recht minstens één lid
voor te dragen (“gewaarborgde vertegenwoordiging”). Indien deze gewaarborgde vertegenwoordiging van elke fractie afbreuk zou doen aan de mogelijkheid voor de fracties die verte-

genwoordigd zijn in het college van burgemeester en schepenen om minstens de helft van
de leden van de raad van bestuur voor te dragen, wordt er gewerkt met gewogen stemrecht
binnen de groep van door de fracties voorgedragen bestuurders.
Indien niet aan de vereiste uit de vorige paragraaf, tweede zin, wordt voldaan dat ten hoogste twee derde van de leden van de raad van bestuur van hetzelfde geslacht is, geldt deze
vereiste voor de door de fracties voorgedragen leden. Indien dan nog niet aan de vereiste uit
de vorige paragraaf, tweede zin, wordt voldaan, geldt deze vereiste zowel voor de meerderheidsfracties als voor de oppositiefracties. Levert ook dit niet het verplichte resultaat op, dan
duidt de grootste fractie onder de meerderheidsfracties iemand van het minst vertegenwoordigde geslacht aan, indien de vereiste niet werd voldaan door deze fracties, en/of duidt de
grootste fractie onder de oppositiefracties iemand van het minst vertegenwoordigde geslacht
aan, indien aan de vereiste niet werd voldaan door deze fracties.
§3 De leden van de raad van bestuur worden als volgt aangeduid: Eerst krijgt elke fractie
één zetel. Daarna worden de overige zetels via het systeem imperiali verdeeld.
Artikel 6: Einde van het mandaat
Het mandaat van lid van de raad van bestuur is hernieuwbaar. De leden van de raad van
bestuur kunnen te allen tijde door de gemeenteraad worden ontslagen bij gemotiveerde
beslissing en na eerbiediging van de hoorplicht.
Na de volledige vernieuwing van de gemeenteraad wordt tot volledige vernieuwing van de
raad van bestuur overgegaan. In dat geval blijven de leden van de raad van bestuur in functie tot de nieuwe gemeenteraad tot hun vervanging is overgegaan.
Een lid van de raad van bestuur kan zijn mandaat opzeggen door schriftelijke kennisgeving
aan de voorzitter van de gemeenteraad. Het ontslag is definitief na de ontvangst van de kennisgeving door de voorzitter van de gemeenteraad. Het lid van de raad van bestuur blijft zijn
mandaat uitoefenen tot zijn opvolger is geïnstalleerd op de eerstvolgende gemeenteraad, behoudens wanneer het ontslag het gevolg is van een onverenigbaarheid.
Artikel 7: voorzitterschap
De raad van bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter en een ondervoorzitter die deel moet
uitmaken van het college van burgemeester en schepenen van de stad en die de vergaderingen van de raad van bestuur voorzit.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt de raad van bestuur voorgezeten door de ondervoorzitter, of bij gebrek daaraan, de oudste bestuurder.
Artikel 8: bijeenroeping
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter van de raad van bestuur, telkens als de belangen van het AGB het vereisen en minstens vier maal per jaar.
De raad van bestuur beraadslaagt op de maatschappelijke zetel van het AGB of, indien de
omstandigheden dit vereisen, op een andere plaats die wordt bepaald door de voorzitter. De
vergaderingen zijn niet openbaar.
De uitnodigingen vermelden plaats, datum, uur en agenda van de vergadering en worden
schriftelijk verzonden. De uitnodiging is vergezeld van alle bijhorende documenten.
Artikel 9: beraadslaging, stemming en notulen
§1 De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de
helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit quorum niet wordt bereikt,
kan een nieuwe raad bijeengeroepen worden met dezelfde agenda. Die zal geldig beraadslagen en beslissen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
Iedere bestuurder kan aan een andere bestuurder een schriftelijke volmacht geven om hem
op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag niet meer dan
één volmacht dragen.
Over dringende punten die niet op de agenda werden vermeld, kan de raad van bestuur
slechts geldig beraadslagen indien twee derde van de aanwezige bestuurders hiermee akkoord gaat.
§ 2 Elke bestuurder heeft één stem.
Een beslissing is slechts geldig genomen wanneer zij genomen wordt met de volstrekte
meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.
De stemmingen gebeuren bij handopsteking, behalve bij benoemingen en voordrachten of bij
personeelszaken, waar de stemmingen geheim zijn.

In geval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend; bij geheime
stemming evenwel wordt de beslissing dan verworpen.
§ 3 De raad van bestuur duidt een secretaris aan die instaat voor het secretariaat van de
raad van bestuur. De secretaris hoeft geen lid te zijn van de raad van bestuur. De beraadslagingen en de beslissingen van de raad van bestuur worden door de secretaris genotuleerd overeenkomstig artikel 181 §1 Gemeentedecreet (waarbij ‘gemeenteraad’ wordt gelezen als ‘raad van bestuur’).
De notulen worden door de secretaris en de voorzitter ondertekend. De notulen van de vergaderingen worden ten laatste meegestuurd met de uitnodiging voor de volgende vergadering, waar ze ter goedkeuring worden voorgelegd.
Deze goedgekeurde notulen worden, samen met alle documenten waarnaar in de notulen
verwezen wordt, ter inzage neergelegd op het secretariaat van de stad. Op verzoek van een
gemeenteraadslid worden ze elektronisch ter beschikking gesteld.
Artikel 10: bevoegdheden
§ 1 De raad van bestuur van het AGB:
- is inzake aangelegenheden van het AGB bevoegd voor alles wat niet uitdrukkelijk bij
decreet of in de beheersovereenkomst is voorbehouden aan de gemeenteraad,
behoudens de hieronder vermelde delegaties;
- is gemachtigd alle nuttige of noodzakelijke handelingen te verrichten om de doelstellingen van het AGB te verwezenlijken.
§ 2 Meer specifiek heeft de raad van bestuur onder meer volgende bevoegdheden. De
raad:
- vertrouwt het dagelijks bestuur, de vertegenwoordiging m.b.t. dat dagelijks bestuur
en de uitvoering van zijn beslissingen toe aan het hiertoe opgerichte orgaan van dagelijks bestuur, en oefent de controle op dit orgaan uit. De raad vermeldt hierbij desgevallend de mogelijkheid van subdelegatie aan personeelsleden van het AGB;
- benoemt het lid of de leden van het orgaan van dagelijks bestuur;
- beslist tot het instellen van rechtsvorderingen en vertegenwoordigt het AGB in rechte als eiser of als verweerder, en buiten rechte;
- vertegenwoordigt het AGB bij de onderhandelingen met het college van burgemeester en schepenen van de stad over de beheersovereenkomst;
- sluit met de stad en met derden samenwerkings- of andere overeenkomsten;
- stelt wijzigingen in de statuten voor of adviseert hierover aan de gemeenteraad;
- brengt verslag uit over de activiteiten van het bedrijf, conform de modaliteiten
vastgelegd in de beheersovereenkomst, telkens wanneer de gemeenteraad hierom
verzoekt;
- sluit de contracten met een waarde van meer dan het bedrag bepaald in de beheersovereenkomst;
- gunt de overheidsopdrachten met een waarde van meer dan het bedrag bepaald in
de beheersovereenkomst;
- berekent en stelt de tarieven en tariefstructuren voor geleverde prestaties van het
AGB vast, binnen de in de beheersovereenkomst bepaalde grondregels inzake tarifering;
- stelt het meerjarenplan en het budget van het AGB vast en legt ze ter goedkeuring
aan de gemeenteraad voor;
- spreekt zich uit over de vaststelling van de jaarrekening en formuleert hierbij eventuele adviezen over aansprakelijkheid. De raad kan in beroep gaan tegen de nietgoedkeuring van de jaarrekening door de gemeenteraad;
- sluit de huurovereenkomsten van meer dan 9 jaar, m.i.v. erfpachten;
- gaat hypotheken op onroerende goederen aan waarvan het AGB eigenaar is;
- heft, na betaling, alle hypothecaire of preferente inschrijvingen op;
- stemt in met of aanvaardt elke vorm van subrogatie en borgstelling;
- kan voor zijn eigen werking een huishoudelijk reglement opstellen.
§ 3 De raad van bestuur is bevoegd inzake personeelsaangelegenheden, meer bepaald:
- de vaststelling van de afwijkingen op de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel voor het personeel van het AGB, voor bestaande betrekkingen;

- de bepaling van de rechtspositieregeling voor de betrekkingen die niet bestaan binnen de stad;
- de aanwerving en het ontslag van het personeel;
- de vaststelling van het arbeidsreglement en de algemene voorwaarden van de arbeidsovereenkomsten bij contractuele aanwervingen;
- het aangaan van overeenkomsten met de stad over de terbeschikkingstelling van de
door de stad tewerkgestelde personeelsleden, evenals de voorwaarden van een
dergelijke terbeschikkingstelling.
Artikel 11: delegatie
De raad van bestuur delegeert de uitoefening van het dagelijks bestuur, de vertegenwoordiging met betrekking tot dat bestuur en de voorbereiding en uitvoering van de beslissingen
van de raad van bestuur aan het directiecomité.
Artikel 12: vertegenwoordiging
Het AGB wordt ten overstaan van derden geldig vertegenwoordigd door de voorzitter van de
raad van bestuur of door twee leden van de raad van bestuur samen.
Wanneer het belang van het bedrijf zulks vereist, beslist de voorzitter of zijn vervanger over
het instellen van rechtsvorderingen en over het treffen van bewarende maatregelen, zowel in
rechte als daarbuiten. Deze maatregelen worden bekrachtigd op de eerstvolgende raad van
bestuur.
Tenzij de raad van bestuur een bijzondere lastgeving verstrekt, en behoudens een andere
regeling in het huishoudelijk reglement, worden de akten en alle andere stukken of briefwisseling ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur of door twee leden van de
raad van bestuur samen.
Artikel 13: vergoedingen
De leden van de raad van bestuur oefenen hun mandaat onbezoldigd uit.
Afdeling 3 - Directiecomité
Artikel 14: samenstelling
Het aantal leden van het directiecomité bedraagt vijf.
Ze worden door de raad van bestuur benoemd bij geheime stemming.
Artikel 15: duur en einde van het mandaat
De duurtijd van het mandaat van lid van het directiecomité loopt gelijk met de duur van de
legislatuur. Het mandaat is hernieuwbaar. De leden van het directiecomité kunnen te allen
tijde door de raad van bestuur worden ontslagen bij gemotiveerde beslissing en na eerbiediging van de hoorplicht.
Na de volledige vernieuwing van de raad van bestuur die volgt op de installatie van de gemeenteraad, wordt tot volledige vernieuwing van het directiecomité overgegaan. In dat geval
blijven de leden van het directiecomité in functie tot de nieuwe raad van bestuur tot hun vervanging is overgegaan.
Een lid van het directiecomité kan zijn mandaat opzeggen door schriftelijke kennisgeving aan
de voorzitter van de raad van bestuur. Het ontslag is definitief na de ontvangst van de kennisgeving door de voorzitter van de raad van bestuur. Het lid van het directiecomité blijft zijn
mandaat uitoefenen tot zijn opvolger is geïnstalleerd op de eerstvolgende raad van bestuur,
behoudens wanneer het ontslag het gevolg is van een onverenigbaarheid.
Artikel 16: voorzitterschap
Het directiecomité kiest uit zijn leden een voorzitter en een ondervoorzitter die de vergaderingen van het directiecomité voorzit.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt het directiecomité voorgezeten door de ondervoorzitter, of bij gebrek daaraan, door het oudste lid van het directiecomité.
Artikel 17: bijeenroeping
Het directiecomité wordt bijeengeroepen door de voorzitter van het directiecomité telkens als
de belangen van het AGB het vereisen.
Het directiecomité beraadslaagt op de maatschappelijke zetel van het AGB of, indien de
omstandigheden dit vereisen, op een andere plaats die wordt bepaald door de voorzitter. De
vergaderingen zijn niet openbaar.
De uitnodigingen vermelden plaats, datum, uur en agenda van de vergadering en worden
schriftelijk verzonden. De uitnodiging is vergezeld van alle bijhorende documenten.

Artikel 18: beraadslaging, stemming en notulen
§1 Het directiecomité kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft
van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
§ 2 Elk lid van het directiecomité heeft één stem.
Een beslissing is slechts geldig genomen wanneer zij genomen wordt met de volstrekte
meerderheid van de stemmen van de aanwezige leden. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.
In geval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend; bij geheime
stemming evenwel wordt de beslissing dan verworpen.
§ 3 Het directiecomité duidt een secretaris aan die instaat voor het secretariaat van het
directiecomité. De secretaris hoeft geen lid te zijn van het directiecomité. De beraadslagingen en de beslissingen van het directiecomité worden door de secretaris genotuleerd overeenkomstig artikel 181 §1 Gemeentedecreet (waarbij ‘de gemeenteraad’ wordt gelezen als
‘het directiecomité).
De notulen worden door de secretaris en de voorzitter ondertekend. De notulen van de vergaderingen worden ten laatste meegestuurd met de uitnodiging voor de volgende vergadering, waar ze ter goedkeuring worden voorgelegd.
Deze goedgekeurde notulen worden, samen met alle documenten waarnaar in de notulen
verwezen wordt, ter inzage neergelegd op het secretariaat van de stad en opgestuurd aan
de leden van de raad van bestuur van het AGB. Op verzoek van een gemeenteraadslid
worden ze elektronisch ter beschikking gesteld.
Artikel 19: bevoegdheden
§ 1 Het directiecomité van het AGB is belast met het dagelijks bestuur, met de vertegenwoordiging met betrekking tot dat bestuur en met de voorbereiding en uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur.
Het directiecomité is verantwoording verschuldigd aan de raad van bestuur. Het verschaft de
raad van bestuur informatie over zijn beslissingen en licht hem in over al zijn handelingen.
§ 2 Het directiecomité is daarenboven bevoegd voor alle materies die door de raad van
bestuur worden gedelegeerd.
Artikel 20: subdelegatie
Het directiecomité kan de uitoefening van bepaalde bevoegdheden aan personeelsleden van
het AGB delegeren.
Artikel 21: vertegenwoordiging
Het AGB wordt, binnen de bevoegdheden van het directiecomité, ten overstaan van derden
geldig vertegenwoordigd door de voorzitter van het directiecomité of door twee leden van het
directiecomité samen.
Tenzij het directiecomité een bijzondere lastgeving verstrekt, en behoudens een andere
regeling in het huishoudelijk reglement, worden de akten en alle andere stukken of briefwisseling ondertekend door de voorzitter van het directiecomité of door twee leden van het
directiecomité samen.
Artikel 22: vergoedingen
De leden van het directiecomité oefenen hun mandaat onbezoldigd uit.
HOOFDSTUK III - FINANCIËN EN CONTROLE
Afdeling 1 - Financiën
Artikel 23: pro fisco - kapitaal
Het kapitaal van het bedrijf stemt overeen met de netto-inbrengwaarde van de door de
gemeente Herentals overgedragen vermogensbestanddelen en bedraagt 1.713.172,59 euro.
Behoudens in geval van ontbinding en vereffening van het bedrijf kan het kapitaal noch geheel, noch gedeeltelijk worden vervreemd, uitgekeerd of overgedragen. Een vermindering
van het kapitaal is alleen mogelijk om exploitatieverliezen, minderwaarden of (duurzame)
waardeverminderingen te compenseren.
Artikel 24: resultaatsbestemming
Met inachtname van de terzake gesloten beleidsovereenkomsten en nadat een bedrag van
ten minste vijf (5) procent van de nettowinst (zijnde de winst van het boekjaar na aanzuivering van de overgedragen verliezen) is ingehouden voor de vorming van een reservefonds,
een verplichting die ophoudt wanneer het reservefonds een tiende van het sub 23. genoemd

volstort kapitaal heeft bereikt, beslist de raad van bestuur over de bestemming van het
resultaat.
Afdeling 2 - Financiële controle
Artikel 25: commissaris(en)
De gemeenteraad benoemt één bedrijfsrevisor als commissaris van het AGB.
Artikel 26: duur van de mandaten
De commissaris wordt benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
HOOFDSTUK IV - VEREFFENING EN ONTBINDING
Artikel 27: ontbinding en vereffening
De gemeenteraad kan, na advies te hebben ingewonnen bij de raad van bestuur, steeds beslissen om tot ontbinding en vereffening van een autonoom gemeentebedrijf over te gaan. In
de beslissing tot ontbinding wijst de gemeenteraad de vereffenaars aan. Alle andere organen
vervallen op het ogenblik van de ontbinding.
Het personeel in statutair dienstverband van het ontbonden autonoom gemeentebedrijf wordt
overgenomen door de stad.
De stad waarborgt de rechten die het autonoom gemeentebedrijf op het ogenblik van ontbinding voor het overgenomen personeel had vastgesteld, m.i.v. de pensioenrechten. De rechten en verplichtingen van het ontbonden autonoom gemeentebedrijf worden overgenomen
door de stad, inclusief de overname van de contractuele personeelsleden.
De gemeenteraad kan in het ontbindingsbesluit de personeelsleden, die daarmee moeten instemmen, en de rechten en verplichtingen aanwijzen die overgenomen worden door de
overnemer of de overnemers van de activiteiten van het gemeentebedrijf.”
Stemmen voor: Peeters, Bertels, Verheyden, Hendrickx, Bergen, Vervloesem, Vervoort,
Baeten, Van Olmen, Ryken, Michielsen, Michiels, Van den Broeck, De Cat, Caers, Moons,
Marcipont, Sterckx, Verpoorten, Snauwaert en Van Thielen
Onthouding: Verellen, Verraedt, Cleymans, Laureys Koen, Laverge, Vanooteghem,
Tegenbos en Laureys Pieter

005 Kerkfabrieken: budget 2017
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De Centrale Kerkraad heeft de budgetten 2017 van de verschillende kerkfabrieken ingediend
op 08/11/2016.
Juridische grond
- Decreet 06/07/2012 tot wijziging van de diverse bepalingen van het decreet van
07/05/2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten.
- Besluit van de Vlaamse regering van 13/10/2006 over het algemeen reglement op de
boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale kerkbesturen van de erkende erediensten, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse regering van
14/12/2012
Argumentatie
De Centrale Kerkraad (CK) moet de budgetten van de kerkfabrieken gecoördineerd indienen
bij het gemeentebestuur. Voorafgaand moet advies gevraagd worden bij het Bisdom.
De gemeenteraad neemt binnen een termijn van 50 dagen na ontvangst van de budgetten
een beslissing. Blijft de gemeentelijke toelage in het budget binnen de grenzen van het bedrag opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan, dan neemt de gemeenteraad akte. Is
de gemeentelijke toelage in het budget hoger dan het bedrag dat in het goedgekeurde meerjarenplan was opgenomen, dan kan de gemeenteraad het budget aanpassen om overeenstemming met het meerjarenplan te bekomen, behalve wat betreft de kosten die betrekking
hebben op het vieren van de eredienst.
De gemeentelijke bijdragen voor de kerkfabrieken Onze-Lieve-Vrouw, Sint-Waldetrudis, SintJan de Doper, Sint-Antonius van Padua en Sint-Bavo blijven binnen de grenzen van de
meerjarenplannen 2014-2019.
De gemeentelijke bijdrage voor de kerkfabriek Sint-Niklaas is verhoogd, de gemeenteraad
keurt het budget goed.

Budget 2017
Exploitatietoelage
Investeringstoelage
4.370,00
0,00
0,00
10.000,00
13.727,00
7.500,00
32.974,00
0,00
12.173,00
0,00
39.989,00
0,00

Onze-Lieve-Vrouw
Sint-Waldetrudis
Sint-Jan de Doper
Sint-Antonius van Padua
Sint-Niklaas
Sint-Bavo
BESLUIT
De gemeenteraad neemt akte van de budgetten 2017 van de kerkfabrieken Sint-Antonius,
Sint-Bavo, Sint-Jan de Doper, Onze-Lieve-Vrouw en Sint-Waldetrudis, zoals ingediend door
de Centrale Kerkraad.
De gemeenteraad keurt het budget 2017 van de kerkfabriek Sint-Niklaas, zoals ingediend
door de centrale kerkraad, unaniem goed.

006 Belastingen en retributies 2017-2019: retributiereglement sporthal De
Vossenberg: aanpassing
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De gemeenteraad keurde op 03/12/2013 het retributiereglement voor gebruik van sporthal
De Vossenberg goed. Op 01/04/2014 werd het reglement aangepast aan de opmerkingen
van het Agentschap Binnenlands Bestuur.
Door de aanpassing van de beheersovereenkomst aan de nieuwe regelgeving tussen de
stad Herentals en het AGB Sport en Recreatie Herentals en door de reorganisatie van de
organisatie, moet het bestaande retributiereglement aangepast worden.
Het directiecomité AGB Sport en Recreatie Herentals keurde op 12/12/2016 de
aanpassingen in het reglement principieel goed.
Juridische grond
- Gemeentedecreet
- Gemeenteraadsbeslissing van 03/12/2013: retributiereglement sporthal De Vossenberg
- Gemeenteraadsbeslissing van 01/04/2014: retributiereglement sporthal De Vossenberg:
aanpassing
Argumentatie
Door de aanpassing van de beheersovereenkomst aan de nieuwe regelgeving tussen de
stad Herentals en het AGB Sport en Recreatie Herentals en door de reorganisatie van de
organisatie moet het retributiereglement worden aangepast.
De verhuur van de vergaderruimte wordt verwijderd uit het reglement. De vergaderruimte is
niet meer beschikbaar door de clustering en huisvesting van de dienst Sport, Jeugd en
Internationale Samenwerking (SJI).
Door de clustering SJI en de clustering OCMW Herentals en stad Herentals moet het jaarlijks
forfaitair bedrag opgetrokken worden.
Omdat de overgangsmaatregel niet meer van toepassing is, wordt deze verwijderd.
In het kader van vereenvoudiging en leesbaarheid van het retributiereglement worden enkel
nog tarieven inclusief btw opgenomen.
Door toevoeging en schrapping van artikels zijn de nummers van de artikels gewijzigd.
BESLUIT
De gemeenteraad keurt onderstaand retributiereglement voor het gebruik van sporthal De
Vossenberg met ingang van 01/01/2017 tot en met 31/12/2019 goed als volgt:
Grondslag en tarief
1. Tarieven sporthallen voor een bij een sportraad aangesloten en erkende sportvereniging
A. Gewoon gebruik of competitiegebruik zonder inkomgeld en gebruik door verenigingen
van personen met een handicap voor sportmanifestaties:
1/3 van de sporthal
3,90 euro/uur
2/3 van de sporthal
6,00 euro/uur
3/3 van de sporthal
8,20 euro/uur

1/2 van de sporthal
5,00 euro/uur
B. Competitiegebruik met inkomgeld of met reclameborden:
1/3 van de sporthal
8,80 euro/uur
2/3 van de sporthal
12,90 euro/uur
3/3 van de sporthal
16,30 euro/uur
1/2 van de sporthal
10,70 euro/uur
C. Competitiegebruik met inkomgeld en reclameborden
1/3 van de sporthal
12,90 euro/uur
2/3 van de sporthal
16,30 euro/uur
3/3 van de sporthal
19,30 euro/uur
1/2 van de sporthal
14,10 euro/uur
D. Gebruik van de zaal voor sporttornooien of socio-culturele organisaties.
1. manifestaties die minder dan 4 uur duren
53,40 euro
2. manifestaties die een ganse dag duren (8 u)
106,70 euro
3. voor elk bijkomend uur
10,70 euro
4. voor onder 1. genoemde manifestaties vanaf het 7de uur
106,70 euro
Indien er reclameborden geplaatst worden voor de duur van de manifestatie, moet een
bijkomende vergoeding van 15,30 euro/uur bijbetaald worden.
De gebruiker moet zelf instaan voor de inrichting en de opkuis van de zaal. Indien hij aan
deze voorwaarden niet voldoet, moet een vergoeding van 25,00 euro per gepresteerd uur
en per personeelslid betaald worden aan het AGB Sport en Recreatie Herentals. In het
gebruik van de zaal is ook de periode voor de inrichting en ontruiming van de zaal
inbegrepen.
E. Gebruik van de zaal voor commerciële activiteiten en evenementen waarvan de winst
die gegenereerd wordt niet rechtstreeks wordt aangewend voor verenigingen met socioculturele of sportieve doeleinden
1. basishuurprijs voor de ganse dag (8 u)
159,00 euro
2. voor elk bijkomend uur
32,00 euro
De gebruiker moet zelf instaan voor de inrichting en de opkuis van de zaal. Indien hij aan
deze voorwaarden niet voldoet, moet een vergoeding van 25,00 euro per gepresteerd uur
en per personeelslid betaald worden aan het AGB Sport en Recreatie Herentals. In het
gebruik van de zaal is ook de periode voor de inrichting en ontruiming van de zaal
inbegrepen.
F. Gebruik douches sporthal
groepen van 1 tot 10 personen
3,90 euro
groepen van 11 tot 20 personen
6,00 euro
groepen van 21 tot 30 personen
8,20 euro
per schijf van 10 personen verhoging, verhoogt de retributie met
2,40 euro
G. Gebruik turnzaal
gebruik door clubs
8,70 euro/uur
H. Gebruik polyvalent zaaltje
gebruik door clubs
3,90 euro/uur
2. Tarieven sporthallen voor andere gebruikers
A. Gewoon gebruik of competitiegebruik zonder inkomgeld en gebruik door verenigingen
van personen met een handicap voor sportmanifestaties
1/3 van de sporthal
5,50 euro/uur
2/3 van de sporthal
8,50 euro/uur
3/3 van de sporthal
11,50 euro/uur
1/2 van de sporthal
7,00 euro/uur
B. Competitiegebruik met inkomgeld of met reclameborden
1/3 van de sporthal
12,40 euro/uur
2/3 van de sporthal
18,50 euro/uur

3/3 van de sporthal
23,00 euro/uur
1/2 van de sporthal
15,30 euro/uur
C. Competitiegebruik met inkomgeld en reclameborden
1/3 van de sporthal
18,50 euro/uur
2/3 van de sporthal
23,20 euro/uur
3/3 van de sporthal
27,60 euro/uur
1/2 van de sporthal
20,00 euro/uur
D. Gebruik van de zaal voor sporttornooien of socio-culturele organisaties
1. manifestaties die minder dan 4 uur duren
76,10 euro
2. manifestaties die een ganse dag duren (8 u)
152,00 euro
3. voor elk bijkomend uur
15,30 euro
4. voor onder 1. genoemde manifestaties vanaf het 7de uur
152,30 euro
Indien er reclameborden geplaatst worden voor de duur van de manifestatie, moet een
bijkomende vergoeding van 15,30 euro/uur bijbetaald worden.
De gebruiker moet zelf instaan voor de inrichting en opkuis van de zaal. Indien hij aan
deze voorwaarden niet voldoet, moet een vergoeding van 25,00 euro per gepresteerd uur
en per personeelslid betaald worden aan het AGB Sport en Recreatie Herentals. In het
gebruik van de zaal is ook de periode voor de inrichting en ontruiming van de zaal
inbegrepen.
E. Gebruik van de zaal voor commerciële activiteiten en evenementen waarvan de winst
die gegenereerd wordt niet rechtstreeks wordt aangewend voor verenigingen met socioculturele of sportieve doeleinden
1. basishuurprijs voor de ganse dag (8 u)
228,30 euro
2. voor elk bijkomend uur
45,60 euro
De gebruiker moet zelf instaan voor de inrichting en de opkuis van de zaal. Indien hij aan
deze voorwaarden niet voldoet, moet een vergoeding van 25,00 euro per gepresteerd uur
en per personeelslid betaald worden aan het AGB Sport en Recreatie Herentals. In het
gebruik van de zaal is ook de periode voor de inrichting en ontruiming van de zaal
inbegrepen.
F. Gebruik douches sporthal
groepen van 1 tot 10 personen
5,50 euro
groepen van 11 tot 20 personen
8,50 euro
groepen van 21 tot 30 personen
11,50 euro
per schijf van 10 personen verhoging, verhoogt de retributie met
3,10 euro
G. Verjaardagsfeestjes
1/3 van de sporthal
9,40 euro/uur
2/3 van de sporthal
18,70 euro/uur
3/3 van de sporthal
28,10 euro/uur
1/2 van de sporthal
14,10 euro/uur
H. Gebruik turnzaal
gebruik door clubs
12,30 euro/uur
I. Gebruik polyvalent zaaltje
gebruik door clubs
5,10 euro/uur
3. Tarieven voor scholen
A. Gebruik sporthal
1/3 van de sporthal
3,10 euro/uur
2/3 van de sporthal
6,20 euro/uur
3/3 van de sporthal
9,30 euro/uur
1/2 van de sporthal
6,20 euro/uur
B. Gebruik turnzaal
gebruik door scholen
6,70 euro/uur
C. Gebruik polyvalent zaaltje

gebruik door scholen
2,90 euro/uur
4. Basisvergoeding bij reservatie en niet gebruik zonder voorafgaande afmelding en zonder
geldige reden
Indien een persoon, vereniging, schoolgroep of bedrijf een zaal reserveert en er geen gebruik van maakt, zonder voorafgaande schriftelijke afmelding en zonder geldige reden, wordt
een vergoeding gevraagd van 20,00 euro voor administratieve kosten.
Als geldige reden voor annulaties van reserveringen wordt enkel bewezen overmacht
aanvaard. In dit geval wordt geen retributie aangerekend.
5. Basisvergoeding gebruik van de sporthallen door alle diensten van de stad Herentals
Voor het gebruik van de sporthallen door alle diensten van de stad Herentals, (droogactiviteiten, vormingsactiviteiten, sportkampen, initiaties, fysieke trainingen eigen personeel, evenementen, initiatieven van alle gemeentelijke diensten, , …) wordt jaarlijks een forfaitair bedrag aangerekend.
jaarlijks forfaitair bedrag
10.600,00 euro
6. Btw-tarief
Alle tarieven in dit reglement zijn inclusief btw. De btw-tarieven worden toegepast conform
het btw-wetboek.
7. Betaling
Het directiecomité van het AGB Sport en Recreatie Herentals wordt gemachtigd tot het
vaststellen van de inningsmodaliteiten. Bij niet-minnelijke betaling voorziet artikel 94 van het
gemeentedecreet de mogelijkheid om een dwangbevel uit te vaardigen. Bij betwisting kan
het stadsbestuur zich tot de burgerlijke rechtbank wenden om de retributie in te vorderen.
8. Procedure
Dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. Het reglement wordt
afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig het gemeentedecreet.
9. Opheffing
De gemeenteraad heft het retributiereglement voor gebruik van de sporthallen De
Vossenberg, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 01/04/2014, op met ingang van
de inwerkingtreding van het onderhavig reglement.
Stemmen voor: Peeters, Bertels, Verheyden, Hendrickx, Bergen, Vervloesem, Vervoort,
Baeten, Van Olmen, Ryken, Michielsen, Michiels, Van den Broeck, De Cat, Caers, Moons,
Verellen, Verraedt, Cleymans, Laureys Koen, Laverge, Vanooteghem, Tegenbos, Laureys
Pieter, Verpoorten en Snauwaert
Onthouding: Marcipont, Sterckx en Van Thielen

007 Belastingen en retributies 2017-2019: retributiereglement zwembaden en
recreatiedomein Netepark: aanpassing
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De gemeenteraad keurde op 30/08/2016 het huidige reglement voor gebruik van
zwembaden en recreatiedomein Netepark goed. Door aanpassing van de beheersovereenkomst tussen de stad Herentals en het AGB Sport en Recreatie Herentals aan de nieuwe
regelgeving en de gewijzigde financieel-economische omstandigheden moet het
retributiereglement aangepast worden. Ook de integratie tussen stad en het OCMW heeft
een impact op het gebruik van de accommodatie van het AGB Sport en Recreatie Herentals.
Hierdoor wordt er meer gebruik gemaakt en zijn de forfaitaire vergoedingen herzien.
De speeltuin van het recreatiedomein staat gedurende de maanden september tot en met
juni steeds vrij ter beschikking. Om dit te behouden, zal de stad Herentals vanaf 2017 een
forfaitaire vergoeding aan het AGB Sport en Recreatie Herentals betalen.
Het directiecomité keurde op 12/12/2016 de aanpassingen in het reglement principieel goed.
Juridische grond
- Gemeentedecreet
- Gemeenteraadsbeslissing van 30/08/2016: retributiereglement zwembaden en recreatiedomein Netepark: aanpassing

Argumentatie
Door aanpassing van de beheersovereenkomst tussen de stad Herentals en het AGB Sport
en Recreatie Herentals aan de nieuwe regelgeving en de gewijzigde financieel-economische
omstandigheden moet het retributiereglement aangepast worden. Ook de integratie tussen
stad en het OCMW heeft een impact op het gebruik van de accommodatie van het AGB
Sport en Recreatie Herentals. Hierdoor wordt er meer gebruik gemaakt en zijn de forfaitaire
vergoedingen herzien. De speeltuin van het recreatiedomein staat gedurende de maanden
september tot en met juni steeds vrij ter beschikking. Om dit te behouden, zal de stad
Herentals vanaf 2017 een forfaitaire vergoeding aan het AGB Sport en Recreatie Herentals
betalen.
In kader van vereenvoudiging en leesbaarheid van het retributiereglement worden enkel nog
tarieven inclusief btw opgenomen in het reglement.
Door toevoeging van deze nieuwe artikels zijn de nummers van de artikels gewijzigd.
BESLUIT
De gemeenteraad keurt onderstaand retributiereglement voor het gebruik van de
zwembaden en recreatiedomein Netepark goed als volgt:
Artikel 1
Met ingang 01/01/2017 tot en met 31/12/2019, geldt onderstaand retributiereglement voor
het gebruik van de zwembaden en recreatiedomein Netepark.
Artikel 2
1. Tarieven zwembaden
A. Individuele tarieven
1. Inwoners stad Herentals
3,40 euro
- Volwassenen en kinderen +14 jaar
2,70 euro
- Kinderen -14 jaar, senioren +60, andersvaliden
0,00 euro
- Kinderen -3 jaar
2. Niet-inwoners stad Herentals
4,10 euro
- Volwassenen en kinderen +14 jaar
3,20 euro
- Kinderen -14 jaar, senioren +60, andersvaliden
0,00 euro
- Kinderen -3 jaar
B. Individuele abonnementen
1. 10-beurtenkaart inwoners stad Herentals
31,90 euro
- Volwassenen en kinderen +14 jaar
24,70 euro
- Kinderen -14 jaar, senioren +60, andersvaliden
2. 10-beurtenkaart niet-inwoners stad Herentals
37,20 euro
- Volwassenen en kinderen +14 jaar
29,90 euro
- Kinderen -14 jaar, senioren +60, andersvaliden
3. 20-beurtenkaart inwoners stad Herentals
52,60 euro
- Volwassenen en kinderen +14 jaar
40,60 euro
- Kinderen -14 jaar, senioren +60, andersvaliden
4. 20-beurtenkaart niet-inwoners stad Herentals
69,40 euro
- Volwassenen en kinderen +14 jaar
50,40 euro
- Kinderen -14 jaar, senioren +60, andersvaliden
5. Jaarabonnement inwoners stad Herentals
198,20 euro
- Volwassenen en kinderen +14 jaar
148,70 euro
- Kinderen -14 jaar, senioren +60, andersvaliden
6. Jaarabonnement niet-inwoners stad Herentals
232,80 euro
- Volwassenen en kinderen +14 jaar
176,40 euro
- Kinderen -14 jaar, senioren +60, andersvaliden
C. Gezinsabonnement
1. 6-maanden inwoners stad Herentals
198,20 euro
2. 6-maanden niet-inwoners stad Herentals
232,80 euro
D. Ochtend- of middagzwemmen

E.

F.
G.

H.

I.

1. Inwoners stad Herentals
2,70 euro
- 1 beurt
24,80 euro
- 10-beurtenkaart
46,80 euro
- 20-beurtenkaart
178,40 euro
- Jaarabonnement
2. Niet-inwoners stad Herentals
3,00 euro
- 1 beurt
28,70 euro
- 10-beurtenkaart
54,50 euro
- 20-beurtenkaart
208,80
euro
- Jaarabonnement
Individuele tarieven bij opening van de openluchtzwembaden
1. Inwoners stad Herentals
3,40 euro
- Volwassenen en kinderen +14 jaar
2,70 euro
- Kinderen -14 jaar, senioren +60, andersvaliden
0,00 euro
- Kinderen -3 jaar
2. Niet-inwoners stad Herentals
5,00 euro
- Volwassenen en kinderen +14 jaar
3,90 euro
- Kinderen -14 jaar, senioren +60, andersvaliden
0,00 euro
- Kinderen -3 jaar
Alle andere tarieven voor gebruik van de zwembaden blijven bij de opening van de
openluchtzwembaden gelden.
Schoolzwemmen
1. Scholen met contract van bepaalde duur, per leerling
1,50 euro
2. Scholen zonder vast contract, per leerling
2,80 euro
Jeugdgroepen in georganiseerd verband
1. Groepen uit Herentals
2,70 euro
- +14-jarigen
2,10 euro
- -14-jarigen
2. Groepen van buiten Herentals
3,10 euro
- +14-jarigen
2,80 euro
- -14-jarigen
3. Recht op groepstarief
- De groep moet uit minimaal 15 personen bestaan en moet vooraf reserveren
(facturatieadres).
- Om recht te hebben op het tarief voor -14-jarigen wordt een namenlijst van de
deelnemers met het geboortejaar geleverd, zodat een correcte prijsberekening
kan worden gemaakt.
- Per 10 deelnemers wordt 1 begeleider gratis toegelaten als toezichthouder.
Hij/zij draagt toezichtverantwoordelijkheid en de groepsverantwoordelijke
bevestigt dit door het afsprakenprotocol te ondertekenen.
Gebruik van baden voor scholen, verenigingen, bedrijven, groepen of families buiten
de normale openingsuren
1. Volledige installatie per uur
346,80 euro
2. Recreatiebad per uur
181,20 euro
3. Doelgroepenbad per uur
94,80 euro
4. Wedstrijdbad per uur
94,80 euro
De scholen, verenigingen, bedrijven, groepen of families moeten toezicht organiseren
volgens de VLAREM-wetgeving.
Diversen
1. Gebruik zwembad voor jarigen
0,00 euro
2. Gebruik haardrogers
0,50 euro
3. Verkoop zwemdiploma’s

1,00 euro
- Badge of kaart afstandszwemmen
1,00 euro
- Badge of kaart survival
1,00 euro
- Badge of kaart zwembrevet
1,00 euro
- Badge of kaart trimzwemmen (3/5/10/25/50/100 km)
1,00 euro
- Badge of kaart waterwennen
1,00 euro
- Badge of kaart leren overleven
1,00 euro
- Badge leren veilig zwemmen
1,75 euro
- Kaart leren veilig zwemmen
2,40 euro
- Voorbereidend reddersbrevet
4. Verkoop babyzwemluier
1,90 euro
5. Verkoop zwembandjes
7,20 euro
6. Verkoop zwembroeken volwassenen
12,00 euro
7. Verkoop badpakken volwassenen
12,00 euro
8. Verkoop zwembroeken kinderen
9,00 euro
9. Verkoop badpakken kinderen
9,00 euro
J. Wellness
1. Geurbad per 15 minuten
2,50 euro
2. Aromastoombad per 15 minuten
2,50 euro
K. Tarieven voor watersportverenigingen
1. Trainingszwemmen Herentalse vereniging
1,40 euro
- Duikclub per uur per deelnemer
0,90 euro
- Zwemclub per uur per deelnemer
2. Trainingszwemmen niet-Herentalse vereniging
3,30 euro
- +14 jaar per uur per deelnemer
2,80 euro
- -14 jaar per uur per deelnemer
De clubs moeten toezicht organiseren volgens de VLAREM-wetgeving.
Met een jaarabonnement of gezinsabonnement mag men tijdens de cluburen trainen
zonder dat de club daar financieel nog een extra bijdrage voor moet leveren. De
abonnementen moeten daarvoor individueel voor elke training afgeboekt worden aan
de lezer van de hoofdingang.
3. Wedstrijden Herentalse vereniging
83,80 euro
- Halve dag wedstrijdbad (gebruiksduur tot 4 uur)
- Hele dag wedstrijdbad (gebruiksduur vanaf 4 uur tot 8
167,60 euro
uur)
4. Wedstrijden niet-Herentalse vereniging
170,40 euro
- Halve dag wedstrijdbad (gebruiksduur tot 4 uur)
- Hele dag wedstrijdbad (gebruiksduur vanaf 4 uur tot 8
340,80 euro
uur)
5. Ander activiteitenaanbod uitsluitend voor Herentalse watersportverenigingen
2,00 euro
- Zwemlessen, watergewenning per persoon
2,20 euro
- Recreatief zwemmen in recreatiebad buiten
openingsuren, met een minimum van 20 deelnemers
L. Promotionele initiatieven
1. Verjaardagsfeestjes
Voor groepen van 10 personen en voor kinderen tot 14 jaar zijn er voor
verjaardagsfeestjes 2 formules:
- Formule 1: zwembeurt, pannenkoeken met suiker en drankje
- Formule 2: zwembeurt, curryworst met frietjes en drankje
Als het verjaardagsfeestje plaatsvindt op de dag dat de jarige effectief jarig is, krijgt
deze de formule gratis aangeboden op vertoon van zijn/haar identiteitskaart.
De verjaardagsfeestjes moeten minimum 2 dagen vooraf gereserveerd worden. Op
vertoon van de bevestigingsmail betalen kinderen 2,10 euro (= groepstarief

Herentalsenaren) voor een zwembeurt. Daarna betalen ze het resterende bedrag aan
de cafetaria op vertoon van de mail.
2. Vriendjesdagen
De week voor iedere korte schoolvakantie (herfst-, kerst-, krokus- en paasvakantie)
zijn het vriendjesdagen. Elk kind tot en met 18 jaar mag een vriend(in) meebrengen.
Het kind en de vriend(in) betalen samen één toegangsprijs.
De promotionele initiatieven zijn niet van toepassing in de zomerperiode tijdens de
opening van de openluchtzwembaden en zijn niet cumuleerbaar met andere
initiatieven.
2. Tarieven Recreatiedomein Netepark
A. Basistarieven voetbalvelden
1. Training van 1,5 uur
11,60 euro
- Junioren en seniorenploeg per training
8,70 euro
- Jeugdploegen tot en met scholieren per training
2. Competitiegebruik
23,10 euro
- Junioren- en seniorenploegen, per wedstrijd
17,30 euro
- Jeugdploegen tot en met scholieren, per wedstrijd
3. Toernooi
115,50 euro
- Volledige installatie voor een hele dag
4. Schoolgebruik
8,70 euro
- Tijdens de lesuren, per lesuur
11,60 euro
- Naschoolse activiteiten per uur
5. Verenigingen erkend door de Herentalse sportraad krijgen een vermindering van
30 %.
6. Bij gebruik gedurende een geheel sportseizoen wordt een vermindering van 10 %
toegestaan voor trainingen en wedstrijden. Deze vermindering is niet
cumuleerbaar met de vorige korting.
B. Tarief voor scholen
1. Geen reservatie tegen forfaitaire prijs mogelijk tijdens weekends, feestdagen of op
woensdagnamiddagen.
2. Voor een forfaitaire prijs voor het gebruik van de recreatie-infrastructuur moet
steeds op voorhand gereserveerd worden. Het bestuur houdt zich steeds het recht
voor om bij maximumbezetting de toegang tot de speeltuin om veiligheidsredenen
te weigeren.
3. Niet-exclusief gebruik recreatie-infrastructuur
60,90 euro
- Gebruiksduur tot 4 uur
121,80
euro
- Gebruiksduur vanaf 4 uur met een maximum van 8 uur
Artikel 3
Voor het gebruik van de zwembaden Netepark en het recreatiepark Netepark door alle
diensten van het stadsbestuur van Herentals (aqua-activiteiten, zwemlessen, vormingsactiviteiten, sportkampen, initiaties, fysieke training eigen personeel, evenementen,
initiatieven van alle gemeentelijke diensten, …) wordt jaarlijks een forfaitair bedrag door het
AGB Sport & Recreatie Herentals aangerekend aan de stad.
10.600,00 euro
- Jaarlijks forfaitair bedrag
Artikel 4
Voor het gebruik van de speeltuin door het brede publiek buiten de openingsuren van de
openluchtzwembaden, wordt jaarlijks een forfaitair bedrag door het AGB Sport & Recreatie
Herentals aangerekend aan de stad.
10.600,00 euro
- Jaarlijks forfaitair bedrag
Artikel 5
Voor het gebruik van de volledige installatie van zwembaden en recreatiedomein Netepark
voor de zwemverenigingen, geheel of gedeeltelijk tijdens de publieke zwemuren, wordt een
forfaitair huurbedrag aangerekend. De baden zijn dan niet toegankelijk voor regulier publiek.

Het directiecomité beslist over de toewijzing. Voor deze huur worden dagdelen opgedeeld
als volgt: dagdeel 1 van 07.30-12.00, dagdeel 2 van 12.00-17.00, dagdeel 3 van 17.00 tot
einde.
- Forfaitair huurbedrag voor twee opeenvolgende
1.500,00 euro
dagdelen
2.000,00 euro
- Forfaitair huurbedrag voor drie opeenvolgende dagdelen
Artikel 6
Voor het gebruik van de evenementenweide van zwembaden en recreatiedomein Netepark
voor niet sportieve doeleinden wordt een forfaitair huurbedrag aangerekend. Een waarborg
wordt gevraagd voor eventuele directe herstellingen, e.a. van schade die werd berokkend
tijdens het evenement. Het directiecomité beslist over de toewijzing.
1.000,00 euro
- Forfaitair bedrag
2.000,00
euro
- Waarborg
Artikel 7
Indien een persoon met een handicap niet zelf voor zijn of haar veiligheid kan instaan, mag
er een begeleider per persoon mee binnen, deze begeleider zal tijdens de volledige duur van
het bezoek ononderbroken instaan voor de individuele begeleiding.
Artikel 8
Recht op voordeeltarief:
1. Het tarief voor de inwoners van de stad Herentals wordt toegestaan indien de bezoeker, op spontaan vertoon van een identiteitsbewijs, kan aantonen dat hij/zij
inwoner is van Herentals.
2. Het voordeeltarief voor kinderen -14 jaar, senioren + 60 jaar en andersvaliden wordt
toegestaan op spontaan vertoon van een identiteitsbewijs voor kinderen, de persoonlijke identiteitskaart of de geldige mindervalidenkaart. De geboortedag is de
scharnierdatum.
Artikel 8bis
Herentalse houders van een vrijetijdspas genieten van een korting van 50 % op de kostprijs
van een meerbeurtenkaart voor 10 beurten.
Per persoon kan per werkingsjaar 1 meerbeurtenkaart voor 10 zwembeurten worden
aangekocht.
Bijkomende meerbeurtenkaarten kunnen tegen de normale kostprijs worden bekomen.
Artikel 9
Waarborg:
Per meerbeurtenkaart wordt een waarborg van 5 euro gevraagd. Deze waarborgsom wordt
met het nummer van de kaart op de elektronische fiche van de bezoeker genoteerd om
latere betwisting uit te sluiten. Indien een meerbeurtenkaart niet terug wordt afgeleverd
binnen het jaar na vervaldatum, vervalt het recht op terugbetaling van de waarborg.
Artikel 10
Geldigheidsduur meerbeurtenkaarten:
1. Een meerbeurtenkaart van 10 en 20 zwembeurten is onbeperkt geldig.
2. Een jaarabonnement is geldig tot en met 1 jaar na uitgiftedatum. Verlenging is alleen
mogelijk mits langdurige onbruikbaarheid wegens ziekte, voor de duur van de ziekteperiode.
3. Het gezinsabonnement is 6 maanden geldig. Het tarief voor gezinnen werd bepaald op
basis van 50 % van de helft van een jaarabonnement voor vier gezinsleden (+14
jaar). Het abonnement geldt voor alle familieleden die onder hetzelfde dak wonen, om
geldig te zijn, moet iedere gebruiker zich voor het eerste gebruik, met de persoonlijke
identiteitskaart, aanmelden aan de kassa. Een digitale foto wordt aan de
verpersoonlijkte toegangskaart gekoppeld. Bij vaststellen van misbruik wordt het
krediet voor de hele familie geblokkeerd tot rechtzetting van het misbruik.
Artikel 11
Basisvergoeding bij reservatie en niet-gebruik zonder voorafgaande afmelding en zonder
geldige reden:

Indien een persoon, vereniging, schoolgroep of bedrijf een bad reserveert en er geen gebruik
van maakt zonder voorafgaande schriftelijke afmelding en zonder geldige reden, wordt een
vergoeding gevraagd van 20,00 euro voor administratieve kosten. Als geldige reden voor
annulaties van reserveringen wordt enkel bewezen overmacht aanvaard.
Artikel 12
Het directiecomité int de ontvangsten. Een ontvangstbewijs wordt aan de belanghebbende
afgeleverd.
De betaling is onmiddellijk eisbaar op het moment van gebruik van de diensten of binnen de
30 dagen na factuurdatum.
Bij betwisting kan het Autonoom Gemeentebedrijf Sport en Recreatie Herentals zich tot de
burgerlijke rechtbank wenden om de retributie in te vorderen.
Artikel 13
Alle tarieven in dit reglement zijn inclusief btw. De btw-tarieven worden toegepast conform
het btw-Wetboek.
Artikel 14
De gemeenteraad heft het retributiereglement zwembaden en recreatiedomein Netepark,
zoals goedgekeurd op de gemeenteraad van 30/08/2016, op met ingang van de
inwerkingtreding van het onderhavig reglement.
Stemmen voor: Peeters, Bertels, Verheyden, Hendrickx, Bergen, Vervloesem, Vervoort,
Baeten, Van Olmen, Ryken, Michielsen, Michiels, Van den Broeck, De Cat, Caers, Moons,
Verellen, Verraedt, Cleymans, Laureys Koen, Laverge, Vanooteghem, Tegenbos, Laureys
Pieter, Verpoorten en Snauwaert
Onthouding: Marcipont, Sterckx en Van Thielen

008 Terbeschikkingstelling kantoorruimte sporthal De Vossenberg: goedkeuring
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Op 23/12/2008 heeft de stad sporthal De Vossenberg verkocht aan het AGB Sport en
Recreatie Herentals.
In sporthal De Vossenberg bevindt zich gemeubelde kantoorruimte. De sportdienst van de
stad gebruikt een deel van deze ruimte.
De gemeenteraad heeft op 21/12/2010 de terbeschikkingstellingsovereenkomst voor het
gebruik van gemeubelde kantoorruimte in sporthal De Vossenberg goedgekeurd.
Vanaf 2017 worden de kantoorruimtes niet enkel door de sportdienst gebruikt maar door de
volledige afdeling sport, jeugd en internationale samenwerking. Een uitbreiding van de
terbeschikkingstelling is daarom noodzakelijk.
Financiële gevolgen
De terbeschikkingstelling kost jaarlijks 20.000 euro + btw = 24.200 euro. Deze uitgave is
opgenomen in het budget 2017 en het meerjarenplan.
Argumentatie
De afdeling sport, jeugd en internationale samenwerking van de stad maakt gebruik van een
gedeelte van de gemeubileerde kantoorruimte in sporthal De Vossenberg. Voor dit gebruik
moet een terbeschikkingstellingsovereenkomst gesloten worden tussen de stad en het AGB
Sport en Recreatie Herentals.
BESLUIT
De gemeenteraad keurt de terbeschikkingstellingsovereenkomst voor het gebruik van
gemeubelde kantoorruimte in sporthal De Vossenberg door de afdeling sport, jeugd en
internationale samenwerking unaniem goed als volgt:
Tussen
- de stad Herentals, vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen,
voor wie optreden de heer Jan Peeters, burgemeester, en mevrouw Tanja Mattheus,
stadssecretaris, hierna genoemd “gebruiker”,
enerzijds,
en

- het autonoom gemeentebedrijf ‘AGB Sport en Recreatie Herentals’, afgekort AGB Sport
en Recreatie Herentals, autonoom gemeentebedrijf met rechtspersoonlijkheid, opgericht
bij gemeenteraadsbesluit van 7 september 2004 en goedgekeurd bij besluit van de
Vlaamse minister van binnenlands bestuur, stedenbeleid, wonen en inburgering van
8 december 2004, met zetel in 2200 Herentals, Augustijnenlaan 30, vertegenwoordigd
door de raad van bestuur, voor wie optreedt Jan Peeters, voorzitter, hierna genoemd
“terbeschikkingsteller”,
anderzijds.
Voorwerp
De terbeschikkingsteller stelt aan de gebruiker volledig uitgeruste en gemeubileerde
kantoorruimte ter beschikking in sporthallen De Vossenberg, gelegen aan de
Markgravenstraat 93, 2200 Herentals.
Duur
Onderhavige overeenkomst gaat in op 1 januari 2017.
Voorwaarden
De gebruiker mag de ter beschikking gestelde kantoorruimte enkel gebruiken tijdens de
kantooruren. Als de gebruiker de ruimte buiten de kantooruren wil gebruiken, moet hiervoor
vooraf de schriftelijke toestemming van de terbeschikkingsteller gevraagd worden.
De gebruiker heeft geen exclusief gebruiksrecht van de kantoorruimte in sporthallen De
Vossenberg maar moet deze ruimte, het aanwezige meubilair en de uitrusting (computers,
telefoon, fax, …) delen met het gebruik ervan door de terbeschikkingsteller.
De gebruiker mag de ter beschikking gestelde kantoorruimte enkel gebruiken voor de
administratie van de afdeling sport, jeugd en internationale samenwerking en niet voor
andere doeleinden.
De gebruiker mag de bestaande inrichting van de kantoorruimte op geen enkele manier
wijzigen en mag geen bijkomende uitrusting, toestellen of voorwerpen in de kantoorruimte
plaatsen of op de aanwezige toestellen aansluiten.
De gebruiker moet zich schikken naar alle wijzigingen van de inrichting en de uitrusting van
de ter beschikking gestelde kantoorruimte die door de terbeschikkingsteller worden aangebracht.
De terbeschikkingsteller staat in voor alle onderhoud, herstellingen en verzekeringen van de
ter beschikking gestelde kantoorruimte.
Gebruiksvergoeding
De gebruiker betaalt een jaarlijkse vergoeding van 20.000 euro, exclusief btw op rekening
BE70 3200 6446 1725.”
Schepen Fons Michiels neemt deel aan de zitting.

009 Stedenbouwkundige richtlijnen en bijhorend omgevingsplan bedrijfsomgeving
Herentals - Oost: goedkeuring
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij der Kempen heeft in opdracht van de stad
Herentals een richtlijnenboek en bedrijfsomgevingsplan opgemaakt voor bedrijven die
gelegen zijn in de bedrijfsomgeving ten oosten van het centrum van de stad
(Hannekenshoek, Vennen, Aarschotseweg, Geelseweg, Dikberd, Langepad, Noordervaart,
Brigandstraat, Gareelmakersstraat).
Voorgeschiedenis
De Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij der Kempen heeft voor de stad Herentals
een masterplan opgemaakt voor de bedrijfsomgeving ten oosten van het centrum van de
stad. Opzet is om binnen deze bestaande bedrijfsomgeving de beschikbare ruimte intenser
te benutten in functie van een duurzaam ruimtegebruik. Een eerste mogelijkheid om hierop in
te spelen is de introductie van nieuwe stedenbouwkundige voorschriften.
Op 09/09/2016 werd het ontwerp richtlijnenboek toegelicht aan de stuurgroep.
Op 20/10/2016 werd het ontwerp richtlijnenboek besproken met de dienst vergunningen van
de provincie Antwerpen in het kader van ‘beleidsmatig gewenste ontwikkelingen’. De

provincie kan immers in beroepsprocedures rekening houden met nieuwe
stedenbouwkundige richtlijnen indien de stad de richtlijnen met de provincie aftoetst via een
vooroverleg, de bevolking informeert en de richtlijnen laat bekrachtigen door de
gemeenteraad.
Op 05/12/2016 werden bewoners, zaakvoerders en eigenaars uit het plangebied
geïnformeerd over de komst van dit richtlijnenboek.
Op 12/12/2016 werden de nieuwe principes toegelicht aan de gemeentelijke commissie
ruimtelijke ordening en leefmilieu.
Fase
De gemeenteraad wordt gevraagd om het ontwerp richtlijnenboek goed te keuren.
Volgende stappen zijn:
- toepassing richtlijnen vanaf 1 januari 2017
- testfase richtlijnen duurt 1 jaar
- evaluatie
Juridische grond
- Het richtlijnenboek houdt rekening met de huidige gewestplanbestemming in het
plangebied, namelijk gebied voor ambachtelijke bedrijven en kleine en middelgrote
ondernemingen. De huidige richtlijnen vallen in hoofdzaak onder ‘gewoonterecht’ en
worden dus vervangen door het richtlijnenboek.
- Omzendbrief ‘gemeentelijk beleidsmatig gewenste ontwikkelingen in de beoordeling van
stedenbouwkundige en verkavelingsaanvragen in graad van beroep’
Argumentatie
De richtlijnen met bijhorend omgevingsplan laten een intensiever ruimtegebruik toe binnen
de bedrijfsomgeving en doet uitspraak over volgende zaken:
- bestemming (type bedrijven toegelaten / niet toegelaten)
- inrichting (minimale bedrijfsoppervlakte, bebouwingswijze, plaatsing gebouwen,
bouwhoogte, functionele invulling, beeldkwaliteit, voortuinzone, ontsluiting, manoeuvreren,
parkeren, buitenopslag, erfscheiding, publiciteit, waterbeheer, …)
- aanvullende richtlijnen voor reeds bebouwde percelen
- aanvullende richtlijnen voor kanaalgebonden bedrijvigheid
- aanvullende richtlijnen voor randstedelijk wonen
- aanvullende richtlijnen voor bedrijven aan stadspark
- aanvullende richtlijnen voor landmark-gebouwen
- aanvullende richtlijnen voor groenbuffer
- afwijkingsbepalingen.
Bijzonderheden
- Nieuwe richtlijnen laten intensere bebouwing toe, weliswaar staat hier tegenover dat in
heel wat gevallen eigenaars / zaakvoerders zich moeten engageren in voortuinzone tot
gedeeld gebruik. Ook een dergelijke samenwerking zal in bepaalde situaties verwacht
worden in het kader van brandveiligheid (gedeelde brandweg).
- Er moet niet meer individueel gebufferd worden. Er komt één gezamenlijke buffer rond
deze bedrijfsomgeving. Dit houdt in sommige gevallen in dat bedrijfspercelen aan de rand
van het bedrijventerrein nog wel mee moeten voorzien in de buffering, wat binnen huidige
stedenbouwkundige richtlijnen ook reeds het geval is.
- De geselecteerde woonclusters in het plangebied zijn zonevreemd maar het uitgangspunt
blijft om het karakter van woonstraat te behouden. Omwille van de ligging in KMO-gebied
worden er ruimere bijgebouwen in tuinzones toegelaten in functie van kleine
bedrijfsvoering (starters, …).
- In het kader van uniformiteit is het aangewezen om de haagstructuren langs de rooilijn op
elkaar af te stemmen. Plantkeuze die wordt voorgesteld is taxus.
Voordelen: doorheen het jaar groenhoudend, niet onderhoudsintensiever dan
alternatieven zoals haagbeuk / beuk / meidoorn, geen grote ruimtevrager, mooi afgelijnd
na scheerbeurt, … Daarnaast wordt taxus jaarlijks verzameld in functie van
geneesmiddelen tegen kanker. Ook de richtlijnen over gevels en verhardingen spelen in
op het bekomen van een grotere uniformiteit.
Wijzigingen ten opzichte van oorspronkelijk masterplan

- De alternatieve weg voor ontsluiting Noordervaart, dit om circulatie doorheen woonstraatje
te vermijden wordt verlaten. Aanleiding is de petitie van de buurt. De alternatieve weg zou
de circulatie alleen maar verleggen en de hinder niet per se verminderen. Scheepvaart
heeft aan IOK laten weten dat het jaagpad in principe ingezet kan worden voor ontsluiting
indien dit nodig is. Er moet dan wel een overeenkomst gemaakt worden met de stad
inzake beheer. Er wordt geen verdere actie voorgesteld. Het kan ook immers zijn dat
ingesloten terreinen op termijn ingezet worden ter uitbreiding van voorliggende percelen.
- Er wordt geopteerd om het Eilandje helemaal te laten evolueren tot woongebied en niet
naar woongebied + bestemming grootschalige detailhandel.
Voordeel: de huidige grootschalige vergunde detailhandel is verenigbaar met woongebied
én op termijn wordt wonen niet uitgesloten. Om deze reden maakt Eilandje geen deel uit
van omgevingsplan.
Raadslid Hubert Vanooteghem van de fractie N-VA heeft volgend amendement op voorhand
ingediend:
Amendement bij punt 009 Stedenbouwkundige richtlijnen en bijhorend omgevingsplan
bedrijfsomgeving Herentals - Oost
Wij vinden deze stedenbouwkundige richtlijnen een stap in de goede richting omdat
- Zij proberen, althans in de toekomst, wat orde te scheppen in een gebied dat nogal
rommelig oogt.
- Zij voldoende aandacht hebben voor de groene omkadering van de bedrijven en de
afscherming van bestaande woonkorrels.
- Zij voor de bedrijven meer rechtszekerheid brengen door uitvaardigen van openbare
richtlijnen die dikwijls in de plaats komen van weinig gekende gewoonteregels.
Wij hebben wel bedenkingen bij de handhaving van deze vele, en soms gedetailleerde
voorschriften. Wij hebben negatieve ervaringen hierbij in andere industriezones.
Wij betreuren ook dat er geen advies werd gevraagd aan de milieuadviesraad.
Wij hebben volgende opmerking op voorliggend plan:
Op vergadering van de commissie Ruimtelijke Ordening van 23 juni 2014 werd het dossier
van de Herstructurering van de KMO zone Hannekenshoek-Vennen voorgesteld.
In het kader hiervan werd gepleit voor en bevestigd dat er aandacht zou zijn voor de
bestaande groenbuffer tussen de KMO zone en het Kempisch kanaal in zoverre er geen
kades zijn vereist voor watergebonden bedrijven. We vinden die richtlijn inderdaad gedeeltelijk terug in voorliggende stedenbouwkundige richtlijnen, maar eigenlijk enkel voor de
Hannekenshoek.
Sinds 1998 is via de milieuadviesraad geprobeerd deze groenbuffer, die nu als parking wordt
gebruik, in ere te herstellen. Verschillende pogingen daartoe werden door de gemeente
ondernomen.
Op een schriftelijke vraag aan het schepencollege in juli 2014 naar verduidelijking van de
situatie rond de groenbuffer kregen wij volgend antwoord:
- Het college van burgemeester en schepenen is het behoud / herstel van de groenstrook
tussen Noordervaart en kanaal Bocholt-Herentals genegen. Het moet wel duidelijk gesteld
worden dat de huidige groene strook in KMO-gebied is gelegen en nergens juridisch is
bestemd tot een bufferzone. Volgens nv De Scheepvaart is er nog maar één
overeenkomst lopende voor inname van openbaar domein, namelijk de overeenkomst
met Taxi Marcel.
- Het masterplan Hannekenshoek voorziet op deze locatie het behoud / versterking van de
bufferzone, met eventueel de mogelijkheid om over een beperkte breedte een
gemeenschappelijke laad- en loskade te voorzien. Nv De Scheepvaart maakte deel uit
van de stuurgroep en onderschrijft hierdoor ook de principes van het masterplan. Daarom
zal de stad een overleg plannen met nv De Scheepvaart waarin we zullen vragen om de
nog resterende gebruiksovereenkomst in functie van parking langs Noordervaart te
beëindigen in het kader van dit masterplan en hen te laten vragen aan de gebruiker om de
situatie terug in oorspronkelijke toestand te brengen.
- Daarnaast zal de stad, in samenwerking met nv De Scheepvaart, onderzoeken op welke
manier de groenzone op korte termijn voorlopig kan hersteld worden en welke
maatregelen er nodig zijn om bijvoorbeeld ongecontroleerd parkeren in de zachte berm te
vermijden. Let wel op, nv De Scheepvaart is beheerder van dit openbaar domein,

waardoor de stad afhankelijk is van hun standpunt / medewerking. Herstel in een
definitieve vorm zal pas in een later stadium geschieden, er zijn immers meerdere zones
binnen het ganse herstructureringsgebied van Hannekenshoek die omwille van efficiëntie
best samen onder handen genomen moeten worden.
Wij vinden het daarom een spijtige vergetelheid dat op het bedrijfsomgevingsplan dat bij
voorliggende stedenbouwkundige richtlijnen hoort, wel verschillende groenbuffers zijn
ingetekend maar dat de groenzone tussen kanaal en Noordervaart niet is opgenomen.
Temeer omdat het de duidelijke wil is van het beleid om deze groenzone in eer te herstellen.
Besluit
De gemeenteraad vraagt dat de groene buffer tussen het Kempisch kanaal en Noordervaart
expliciet in het bedrijfsomgevingsplan wordt ingetekend en als dusdanig erkend wordt.
Dit amendement wordt ingetrokken door de N-VA-fractie na kennisname van het voorstel van
amendement door het college van burgemeester en schepenen.
Volgend amendement wordt door het college van burgemeester en schepenen ter zitting
uitgedeeld:
Besluit
De gemeenteraad keurt de ontwerp stedenbouwkundige richtlijnen voor bedrijfsomgeving
Herentals – Oost met bijhorend omgevingsplan goed. De richtlijnen treden in werking op
01/01/2017 en worden na een testfase van 1 jaar geëvalueerd.
De gemeenteraad beslist om op het bedrijfsomgevingsplan de indicatieve aanduiding
‘bestaand groen langs kanaal’ en overdruk ‘groenbuffer’ aan de noordzijde van het kanaal
Bocholt – Herentals uit te breiden over gans de projectzone.
Dit amendement wordt unaniem goedgekeurd.
BESLUIT
De gemeenteraad keurt de ontwerp stedenbouwkundige richtlijnen voor bedrijfsomgeving
Herentals – Oost met bijhorend omgevingsplan unaniem goed. De richtlijnen treden in
werking op 01/01/2017 en worden na een testfase van 1 jaar geëvalueerd.
De gemeenteraad beslist om op het bedrijfsomgevingsplan de indicatieve aanduiding
‘bestaand groen langs kanaal’ en overdruk ‘groenbuffer’ aan de noordzijde van het kanaal
Bocholt – Herentals uit te breiden over gans de projectzone.

010 Infrastructuurwerken Geelseweg (N13) en Greesstraat - zaak van de wegen en
rooilijn- en onteigeningsplan Greesstraat: voorlopige goedkeuring
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Bouwdossier
Op 23/08/2013 keurde de Vlaamse regering het subsidiëringsprogramma voor openbare
riolering voor het eerste kwartaal van 2014 goed. Voor stad Herentals werd het
rioleringsproject Geelseweg/Greesstraat opgenomen. Tegelijkertijd met het rioleringsdossier
zal AWV het fietspad verbreden en vernieuwen.
Op 24/02/2014 werd Anteagroep Antwerpen aangesteld voor de opmaak van de studie en
het ontwerp voor weg- en rioleringswerken in de Geelseweg en Greesstraat.
Op 30/05/2016 keurde het college van burgemeester en schepenen het definitief ontwerp
goed en werd het bouwaanvraagdossier voor de aanleg van weg- en rioleringswerken in de
Geelseweg-Greesstraat ingediend.
Dit dossier werd op 04/11/2016 aangepast naar aanleiding van bemerkingen van Inter
Vlaanderen over de toegankelijkheid.
Dossier rooilijn- en onteigeningsplan
Op 02/11/2016 werd een gemeentelijk rooilijn- en onteigeningsplan voor de Greesstraat
ontworpen door Anteagroep.
Het schepencollege verleende op 14/11/2016 principieel goedkeuring aan het ontworpen
rooilijn- en onteigeningsplan voor de Greesstraat, opgemaakt door Anteagroep op
02/11/2016 en verklaarde zich principieel akkoord om IOK de inhouse-opdracht toe te
kennen om de onderhandelingen bij de grondverwerving in der minne te voeren.
Relevante nevendossiers

De gemeenteraad besliste op 08/11/2016 het RUP zonevreemde bedrijven deelplan 01 –
bedrijvigheid Greesstraat voorlopig vast te stellen en over te maken aan de deputatie van de
provincie Antwerpen, aan Ruimte Vlaanderen en aan de Vlaamse regering.
Juridische grond
- Decreet van 08/05/2009 houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen
- Besluit van de Vlaamse regering van 14/10/2011 en de omzendbrief BB 2011/5 inzake
onteigeningen ten algemenen nutte ten behoeve van de gemeenten, de provincies, de
autonome gemeentebedrijven, de autonome provinciebedrijven, de OCMW's, de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en de provinciale ontwikkelingsmaatschappijen
- Decreet van 06/02/2014 betreffende de gemeentewegen
- Wet van 29/07/991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen
- Vlaamse codex ruimtelijke ordening
Argumentatie
Motivatie opmaak plan
Openbaar nut en noodzaak
Huidige situatie
Het wegdek en de fietspaden van de Geelseweg (N13) verkeren in slechte staat en vormen
een gevaar voor de veiligheid van de weggebruikers. Ook het deel van de Greesstraat dat
aansluit op de Geelseweg heeft nood aan een structureel onderhoud. Geen van deze straten
is momenteel aangesloten op de openbare riolering.
Op 23/08/2013 keurde de Vlaamse regering het subsidiëringsprogramma voor openbare
riolering voor het eerste kwartaal van 2014 goed. Voor stad Herentals werd het
rioleringsproject Geelseweg/Greesstraat opgenomen.
Momenteel is er voor de Greesstraat nog geen rooilijn bepaald, de huidige wegenis loopt
deels over openbaar domein van de stad en deels over privaat domein.
Vooraleer in de Greesstraat de noodzakelijke infrastructuurwerken kunnen worden
uitgevoerd, is het essentieel om de procedure uit het rooilijndecreet voor vaststelling van een
gemeentelijk rooilijnplan te doorlopen en de nodige grondverwervingen te doen.
Overwegingen
In de Greesstraat is in eerste instantie rekening gehouden met het maximaal (terug)
openleggen van grachten (dit is een voorwaarde die door VMM wordt opgelegd). Hiernaast
werd getracht om, op basis van plaatsbezoek en overleg met de nutsmaatschappijen, het
aantal innemingen + afbraak scheidingsmuurtjes tot een minimum te beperken.
De huidige rijweg wordt +/- 1 m verlegd naar links (bekeken vanaf de Geelseweg), de nieuwe
weg wordt in verkanting aangelegd (naar de kant van de elektriciteitscabine). Aan de kant
van de elektriciteitscabine wordt een gracht voorzien (dit is ook de reden waarom de rijweg
+/- 1 m wordt verlegd). Deze gracht doet dienst als een infiltratiegracht, er wordt een
overloop voorzien naar de Gerhezeloop.
De huidige wegbreedte van +/- 3 m wordt in het nieuwe ontwerp behouden, maar langs
beide zijden wordt een kantstrook voorzien van 30 cm voor de opsluiting van de weg.
Aan de overkant van de elektriciteitscabine is een zone van 1,5 meter voorzien voor de
nutsleidingen.
De voorste haag ter hoogte van perceel 480G (ter hoogte van kruispunt GreesstraatGreesstraat) moet gerooid worden (de achterste haag kan behouden blijven). Enkel op deze
manier kan de bestaande eik aan de overkant van de weg behouden blijven, wat als een
belangrijk beeldbepalend element in de straat wordt beschouwd door de verschillende
diensten van stadsontwikkeling. Hier wordt de rijweg plaatselijk versmald tot 2,40 meter + 2 x
0,3 meter kantstrook in functie van maximale vrijwaring van de boom.
Conclusie
Een nieuwe rooilijn, met een uniforme breedte van 8 meter over het ganse tracé en een
wegaanzet aan het kruispunt met Gerheze / (grote) Greesstraat schept de mogelijkheid om
de geplande weg- en rioleringswerken uit te voeren.
In functie van uniformiteit van de rooilijn wordt best ter hoogte van perceel C 491/m en C
491/d een stuk openbaar domein overgedragen naar het privaat patrimonium van de stad.
Hier kan een groenstrook worden voorzien (inclusief aanplant nieuwe boom).
Hoogdringendheid (optioneel)
Juridisch

Het al dan niet expliciet inroepen van hoogdringendheid heeft gevolgen in geval de stad
moet overgaan tot gerechterlijke onteigening. Bij de gewone procedure (wet van 17 april
1835) verloopt de onteigening via de gewone rechtbank van eerste aanleg, met mogelijkheid
tot hoger beroep. Deze procedure kan lang aanslepen.
Bij het systeem van hoogdringendheid (wet van 26 juli 1962) verloopt de versnelde
gerechtelijke procedure (max. 40 dagen) via de vrederechter. Deze laatste is de gangbare
procedure, maar moet uitdrukkelijk gemotiveerd worden.
Motivatie
De wegen- en rioleringswerken van de Greesstraat kaderen binnen de werken van het
structureel onderhoud aan de Geelseweg, waarvoor momenteel de bouwaanvraag reeds
loopt. Omdat dit dossier onlosmakelijk verbonden is met het subsidiëringsprogramma van de
Vlaamse regering, is het noodzakelijk dat de grondverwervingen van de Greesstraat bij
hoogdringendheid gebeuren.
Idealiter zijn deze afgerond voordat de werken in aanbesteding gaan na het verkrijgen van
de bouwvergunning. Indien de grondverwerving in de Greesstraat niet tijdig rond is, zullen de
werken moeten worden opgeschort, wat onherroepelijk verwikkelingen en extra kosten met
zich meebrengt. Bijgevolg wordt hoogdringendheid ingeroepen.
Rooilijn - en onteigeningsplan
Ontworpen plan
Op 02/11/2016 werd, op basis van alle voorgaande argumentatie, een rooilijn - en
onteigeningsplan ontworpen door Anteagroep, waarbij de nieuwe rooilijnbreedte voor de
Greesstraat werd vastgesteld op 8 meter over het ganse tracé, met een wegaanzet aan het
kruispunt met Gerheze / (grote) Greesstraat.
Grondinnames
Bij dit ontworpen rooilijn - en onteigeningsplan werden volgende grondinnames voor
algemeen nut opgenomen:
Inneming nr. Perceel
Aard
Kadastrale opp. Aan te kopen
perceel
opp.
Nu aan te kopen (gele inkleuring)
1
Herentals 2 C 492
Bouwland
82a 60ca
1a 18ca
2
Herentals 2 C 478/m
Huis
4a 12ca
74ca
3
Herentals 2 C 478/L
Huis
12a 88ca
92ca
4
Herentals 2 C 480/g
Huis
53a 86ca
05a 02ca
6
Herentals 2 C 488/h
Bouwland
57a 20ca
89ca
7
Herentals 2 C 484/b
Bos
65a 95ca
63ca
8
Herentals 2 C 482
Weiland
53a 90ca
1a 90ca
9
Herentals 2 C 481
Bouwland
60a 70ca
1a 32ca
Aan te kopen naargelang bouwen/verbouwen (bruine inkleuring)
5
Herentals 2 C 488/g
Elektriciteits
50ca
50ca
-cabine
Het gebied met blauwe inkleuring, dat niet nodig is voor de realisatie van de weg- en
rioleringswerken, wordt onttrokken aan het openbare domein en bij het private domein van
de stad gevoegd.
In navolging van het CBS van 14/11/2016 werd IOK de in house opdracht toegekend om de
onderhandelingen bij de grondverwerving in der minne te voeren.
Goedkeuringsprocedure
Te volgen procedure
Conform het rooilijndecreet moeten volgende stappen doorlopen worden om tot een
goedgekeurd gemeentelijk rooilijnplan te komen:
Stap Actie
Termijn
Beraadslaging GR + voorlopige vaststelling ontwerp
1
gemeentelijk rooilijn- en onteigeningsplan
2
Openbaar onderzoek 30 dagen, ingesteld door CBS
Binnen 30 dagen na stap 1
Definitieve beraadslaging GR openbaar onderzoek +
Binnen 60 dagen na afloop
3
definitieve vaststelling gemeentelijk rooilijn- en
stap 2
onteigeningsplan

4
Publicatie definitief besluit in Belgisch Staatsblad
Binnen 60 dagen na stap 3
5
Inwerkingtreding gemeentelijk rooilijnplan
15 dagen na stap 4
Om na de definitieve vaststelling van het gemeentelijk rooilijn- en onteigeningsplan (stap 3),
conform de omzendbrief BB 2011/5, ook tot een goedgekeurd onteigeningsplan en de
bijhorende onteigeningsmachtiging van de bevoegde minister te komen, moeten volgende
bijkomende stappen doorlopen worden:
Stap Actie
Termijn
Indienen volledig dossier met grondige motivatie in
1
GR-besluiten (algemeen nut, noodzaak en eventueel
hoogdringendheid)
2
Ontvankelijkheidsverklaring
Binnen 14 dagen na stap 1
3
Overmaken dossier aan minister
Binnen 30 dagen na stap 1
4
Goedkeuring minister onteigeningsplan en -machtiging Binnen 60 dagen na stap 3
Nadien kan de gerechtelijke procedure tot onteigening opgestart worden. Deze
onteigeningsprocedure is niet noodzakelijk indien alle gronden reeds minnelijk verworven
werden.
Volgende stap(pen)
Conform de procedure uit het rooilijndecreet moet als eerste stap het ontworpen
gemeentelijk rooilijn - en onteigeningsplan voorlopig vastgesteld worden door de gemeenteraad.
Hierna moet binnen de 30 dagen een openbaar onderzoek ingesteld worden door het college
van burgemeester en schepenen dat minstens wordt aangekondigd door:
1. aanplakking in de gemeente
2. een bericht in het Belgisch Staatsblad
3. een afzonderlijke mededeling, bij aangetekende brief in hun woonplaats, aan de
eigenaars van de onroerende goederen die zich bevinden in het ontwerp van
rooilijnplan
4. een afzonderlijke mededeling aan de deputatie
5. een afzonderlijke mededeling aan de beheerders van aansluitende openbare wegen
6. een afzonderlijke mededeling aan de maatschappijen van geregeld vervoer.
Deze aankondiging vermeldt minstens:
1. waar het ontwerp ter inzage ligt
2. de begin- en einddatum van het openbaar onderzoek
3. het adres waar de opmerkingen en bezwaren moeten toekomen of kunnen worden
afgegeven en de te volgen formaliteiten
4. dat een rooilijnplan ook gevolgen heeft voor werken en handelingen waarvoor geen
stedenbouwkundige vergunning is vereist, met verwijzing naar artikel 16, vierde lid, van
dit decreet.
Na de aankondiging wordt het ontwerp van gemeentelijk rooilijnplan gedurende dertig dagen
ter inzage gelegd in het gemeentehuis. Opmerkingen en bezwaren worden uiterlijk de laatste
dag van het openbaar onderzoek naar de gemeente verstuurd per aangetekende brief of
afgegeven tegen ontvangstbewijs.
De technische dienst stelt voor om dit openbaar onderzoek mee in te stellen bij de voorlopige
vaststelling van het gemeentelijk rooilijn- en onteigeningsplan.
Zaak van de wegen
Voor volledigheid van het ingediende bouwaanvraagdossier voor de aanleg van weg- en
rioleringswerken in de Geelseweg-Greesstraat moet de gemeenteraad ook nog een
beslissing nemen over de zaak van de wegen.
Hiervoor moet het definitief ontwerp van de voorgestelde infrastructuurwerken, bestaande uit
de plannen 1, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.5 en 5.6 d.d. 30/05/2016 en aangepaste
plannen 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 en 6 d.d. 4/11/2016 n.a.v. bemerkingen van Inter Vlaanderen over
de toegankelijkheid van dossier nr. 227515, opgesteld door studiebureau Anteagroep,
goedgekeurd worden.
BESLUIT
De gemeenteraad stelt het gemeentelijk rooilijn- en onteigeningsplan voor de Greesstraat,
opgemaakt door Anteagroep op 02/11/2016 waarbij, ten behoeve van de geplande wegen-

en rioleringswerken, de nieuwe rooilijnbreedte voor de Greesstraat wordt vastgesteld op 8
meter over het ganse tracé, met een wegaanzet aan het kruispunt met Gerheze / (grote)
Greesstraat en waarbij 9 grondinnames ten algemene nutte zijn opgenomen, waarvan 8 nu
te realiseren, voorlopig vast.
De gemeenteraad geeft de technische dienst opdracht om het rooilijn- en onteigeningsplan
te onderwerpen aan een openbaar onderzoek conform de procedure uit het rooilijndecreet.
Dit openbaar onderzoek zal opgestart worden op 17/01/2017.
De gemeenteraad keurt het definitief ontwerp van de voorgestelde infrastructuurwerken,
bestaande uit de plannen 1, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.5 en 5.6 d.d. 30/05/2016 en
aangepaste plannen 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 en 6 d.d. 4/11/2016 n.a.v. bemerkingen van Inter
Vlaanderen over de toegankelijkheid van dossier nr. 227515, opgesteld door studiebureau
Anteagroep, goed.
Stemmen voor: Peeters, Bertels, Verheyden, Hendrickx, Bergen, Vervloesem, Vervoort,
Baeten, Van Olmen, Ryken, Michielsen, Michiels, Van den Broeck, De Cat, Caers, Moons,
Verellen, Verraedt, Cleymans, Laureys Koen, Laverge, Vanooteghem, Tegenbos, Laureys
Pieter, Marcipont, Sterckx en Van Thielen
Onthouding: Verpoorten en Snauwaert

011 Toekenning nieuwe straatnaam aan zijstraat van Watervoort - definitieve
beslissing
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De gemeenteraad kende op 08/11/2016 principieel de straatnaam Fermerijweg toe aan de
zijstraat van Watervoort met de oneven huisnummers 41 tot en met 53. Via deze straat loopt
de toegang tot Noord-Dauwenland.
Openbaar onderzoek
Het openbaar onderzoek liep van 09/11/2016 tot en met 08/12/2016. Het college van
burgemeester en schepenen sloot het openbaar onderzoek definitief op 12/12/2016 met
ontvangst van 1 bezwaar. Er kwam een gemeenschappelijk bezwaar binnen van de 5
gezinnen die in het stukje Watervoort wonen, dat herbenoemd zal worden. Er is geen
draagvlak bij de bewoners om een naamsverandering door te voeren. Zij ondervinden geen
problemen met hun adres. Ze willen de straatnaam Watervoort behouden.
Juridische grond
- Decreet van 28/01/1977 van de Vlaamse regering op het toekennen en wijzigen van de
namen van de openbare wegen en pleinen
- Koninklijk besluit van 16/07/1992 op het houden van de bevolkingsregisters en het
vreemdelingenregister
- Politiecodex Neteland van 01/01/2011
- Nota van VVSG betreffende straatnaamgeving en huisnummering, versie 08/04/2014
Argumentatie
Het doel van de grootschalige hernummering is om elk stuk straat een eigen naam te geven
die duidelijk en logisch is. Als het bezwaar van de bewoners gevolgd wordt, blijft Watervoort
een vertakking hebben. Het is wel maar een kort straatje maar het betreft toch 5 woningen
die een moeilijker vindbaar adres hebben.
BESLUIT
De gemeenteraad beslist unaniem om de straatnaam Fermerijweg toe te kennen aan de
zijstraat van Watervoort met de oneven huisnummers 41 tot en met 53. Deze straatnaam zal
van kracht gaan op de dag van de hernummering van Watervoort.
Raadslid Victor Vervloesem neemt niet deel aan de stemming.

012 Wijziging van de rechtspositieregeling - verhoging van de maaltijdcheques in
het kader van VIA 4
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Op 31/05/2013 werd het Vlaams Intersectoraal Akkoord 2011-2015 voor de socialprofit en de
non-profitsector in lokale besturen afgesloten, VIA 4. VIA 4 voorziet middelen om de
koopkracht van de medewerkers te verhogen. Na lange onderhandelingen is er ingezet op
een verhoging van het percentage van de tweede pensioenpijler en/of een verhoging van de
werkgeversbijdrage van de maaltijdcheques. De middelen van VIA 4 werden initieel maar
beperkt opgevraagd door de besturen die er aanspraak op kunnen maken. De enige
conclusie die daaruit getrokken kan worden, is dat de huidige VIA 4 subsidiereglementering
niet volledig aansluit bij de noden en mogelijkheden van de lokale besturen. Daarom werd er
gezocht naar een nieuw systeem dat de geest van VIA respecteert, maar de besturen toch
de kans biedt om aanspraak te maken op de restmiddelen van VIA 4. Een addendum bij VIA
4 biedt de mogelijkheid om de restmiddelen over alle rechthebbende besturen te verdelen.
Het college besliste in 2014 om in te tekenen op de vrije besteding van de restmiddelen. Het
dossier werd geagendeerd op het overleg- en onderhandelingscomité met de
representatieve vakorganisaties en een eenparig akkoord werd bereikt om de VIA middelen
te gebruiken om de hoogte van de maaltijdcheques en de tweede pensioenpijler te
behouden. Ook voor 2015 besliste het college om opnieuw in te tekenen op de restmiddelen.
Hieraan werd een verhoging van de tweede pensioenpijler van 1 naar 2 procent gekoppeld.
Deze verhoging werd door de gemeenteraad goedgekeurd en werd vooraf onderhandeld met
de representatieve vakorganisaties.
Ook voor het jaar 2016 kan Herentals aanspraak maken op zowel de reguliere als de
restmiddelen van VIA 4. Het college van burgemeester en schepenen besliste op 22/08/2016
om in te tekenen op de vrije besteding van de restmiddelen VIA 4 via de voorgestelde
procedure. Aangezien het gaat om onderhandelingsmaterie werd het dossier geagendeerd
op het overleg- en onderhandelingscomité met de representatieve vakorganisaties.
Adviezen
Het dossier werd onderhandeld met de representatieve vakorganisaties op 21/11/2016. Het
protocol van akkoord is bijgevoegd als bijlage bij het dossier.
Juridische grond
- Addendum bij het VIA 4 akkoord, op 04/06/2014 ondertekend door alle sociale partners
en door de Vlaamse regering
Financiële gevolgen
Het optrekken van de werkgeversbijdrage van de maaltijdcheque betekent, voor het jaar
2017, een meerkost van 29.500 euro. Voor het jaar 2018 komt er een meerkost bij van
7.375 euro (berekend vanaf 01/07/2018 op basis van het budget 2017).
Voor het jaar 2015 had stad Herentals recht op 20.261,01 euro reguliere middelen en op
31.136,8 euro restmiddelen in het kader van VIA 4, voor 2016 daalt het bedrag van de
restmiddelen tot 13.496.57 euro. Er is veel onduidelijkheid over toekomstige bedragen voor
restmiddelen, alleszins zullen deze telkens verminderen aangezien er meer gebruik wordt
gemaakt van de reguliere middelen en er steeds minder restmiddelen te verdelen zullen zijn.
Deze middelen worden eveneens gebruikt om de verhoging van de tweede pensioenpijler
van 1 naar 2 procent te bekostigen (wat ongeveer 47.500 euro op jaarbasis bedraagt).
Visum financieel beheerder
In uitvoering van artikel 94 en 160§2 van het gemeentedecreet verleende de financieel
beheerder op 08/12/2016 haar visum aan dit voorstel.
Argumentatie
Op 21/11/2016 vonden er onderhandelingen plaats met de representatieve vakorganisaties
in verband met de besteding van de VIA 4 middelen. Er werd een akkoord bereikt met de
vakorganisaties met betrekking tot het aanwenden van de reguliere en vergaarde
restmiddelen VIA 4 en dit voor de jaren 2016, 2017 en 2018. Het akkoord is voor de
resterende duur van de legislatuur, er zullen geen nieuwe onderhandelingen plaatsvinden
over koopkrachtverhogende maatregelen deze legislatuur.
Het akkoord voorziet in de verdere bestendiging van de huidige pensioenpijler voor
contractuelen voor de periode 2017 en 2018 (deze werd opgetrokken van 1 naar 2 procent

voor alle contractuele werknemers van stad en OCMW). Het akkoord voorziet eveneens een
handhaving van het bestaande bedrag van de geschenkcheques ‘Helemaal Herentals’ per
werknemer voor stad en OCMW op 25 euro voor het eindejaar 2016, 2017 en 2018.
Het akkoord voorziet tevens in het gradueel optrekken van de maaltijdcheques van 6 naar
6,5 euro vanaf 01/01/2017 en naar 6,75 euro vanaf 01/07/2018 voor alle werknemers van
stad en OCMW, met uitzondering van de werknemers van het woonzorgcentrum.
Het akkoord voorziet tenslotte in een evaluatie van de werking van het vernieuwde
woonzorgcentrum, waarbij er aandacht is voor de werkdruk, werkprocedures et cetera, in
overleg met de sociale partners in het voorjaar 2017 en de agendering van een dossier op
het overleg- en onderhandelingscomité met betrekking tot de stand van zaken en verdere
mogelijkheden voor de opwaardering van het niveau E naar het niveau D begin 2017.
Om het bedrag van de maaltijdcheques op te kunnen trekken, is een wijziging van de
rechtspositieregeling nodig. Het wijzigen van de rechtspositieregeling is een bevoegdheid
van de gemeenteraad.
BESLUIT
De gemeenteraad verhoogt het bedrag van de maaltijdcheque van 6 euro naar 6,5 euro
vanaf 01/01/2017 en van 6,5 euro naar 6,75 euro vanaf 01/07/2018. Hiervoor wijzigt de
gemeenteraad artikel 225 paragraaf één van de rechtspositieregeling van het
gemeentepersoneel, goedgekeurd door de gemeenteraad op 06/12/2016, als volgt:
Artikel 225 §1
De werknemer heeft recht op maaltijdcheques. De waarde van één maaltijdcheque bedraagt
vanaf 01/01/2017 6,5 euro. De werkgeversbijdrage bedraagt 5,41 euro. Vanaf 01/07/2018
bedraagt de waarde van één maaltijdcheque 6,75 euro. De werkgeversbijdrage bedraagt dan
5,66 euro.
De gemeenteraad keurt de beslissing unaniem goed.

012/1

Afbakening kleinstedelijk gebied: het MER-rapport

BESLUIT
Raadslid Lieve Snauwaert heeft volgend punt toegevoegd aan de agenda van de
gemeenteraad:
‘’Afbakening Klein Stedelijk gebied: het MER - rapport
Het openbaar onderzoek voor dit MER plan werd op 15/12/2016 afgesloten.
Wat ons momenteel bijzonder bezig houdt, is de herbestemming van bijna 40 ha
landbouwgrond naar industriezone.. met gevolgen voor verkeersinfarcten, lawaai- en milieu
overbelasting en nog veel meer.
Deze planning is de omgekeerde bedoeling van de huidige plannen van Ruimte Vlaanderen
om open ruimte te beschermen en te behouden, beter bekend onder de naam “betonstop”.
Wat nu voorligt is lappenwerk met heel veel verspilling van openbare ruimte, dit is niet wat
wij met Groen Herentals willen voor de toekomst van onze stad!
Er is heel veel leegstand en ruimteverspilling (dat is ook toegegeven bij de bespreking van
de herinrichting Hannekens hoek in de Commissie RO dd. 12-12-2016) binnen de huidige
industriezones in Herentals. Als we de leegstaande industriezones tellen komen we al snel
aan een 60tal ha (Heirenbroek: 38,8ha, Henrad 12ha en 10ha andere lege gronden)
Uitvoeren van dit MER-plan betekent een hypotheek leggen op de gezondheid van de
Herentalsenaren door de extra luchtvervuiling dat deze keuze met zich meebrengt.. op
verschillende plaatsen overschrijden de metingen van fijnstof nu reeds de norm van de
Wereld Gezondheidsorganisatie. De gigantische extra verkeersdruk met 22.000
personenwagens en 1.600 vrachtwagens per dag maken onze stad en omgeving onleefbaar!
Bewoners van Vennen hebben zich verenigd in “Onleefbaar Herentals” en protesteren
massaal;
dit MER-plan werd gelukkig in allerlaatste instantie ook op de milieuraad
gebracht, het werd achteraf toegevoegd aan de agenda. Er is massaal gereageerd op dit
MER-plan…
Wat is nu de mening van het stadsbestuur i.v.m. dit voorstel voor afbakening van het Klein
Stedelijk gebied en de herbestemmingen die hierin zijn opgenomen op vandaag?

… dit plan werd onderhandeld en in akkoord opgesteld door de Stad en de Provincie
weliswaar in de vorige legislatuur
… anderzijds horen we op de milieuraad dat de Stad geen vragende partij zou zijn….
… is er sprake van nieuwe inzichten vandaag tegenover 6 jaar geleden?
Wij kunnen niet meer volgen..
De stad heeft in samenwerking met Omgeving een prachtig masterplan “Wuytsbergen”
uitgewerkt dat afgestemd is op de leefbaarheid voor de bewoners… het is weliswaar nog niet
gerealiseerd… we hebben nog zo’n mooie plannen gezien… we vinden de samenwerking
met Omgeving zeer positief en hopen dat de plannen nu ook op deze manier kunnen
uitgevoerd worden… en we willen eigenlijk meer van dat..
Wij leggen het volgende voor ter stemming aan deze gemeenteraad:
Deze gemeenteraad beslist om de afbakening van het Klein Stedelijk Gebied volledig te
herzien, het huidige MER-onderzoek te stoppen, dit plan op te bergen en een nieuwe versie
uit te werken voor de ganse stad en haar deelgemeenten Noorderwijk en Morkhoven. Dit kan
gebeuren in samenwerking met het planningsbureau Omgeving. Dit bureau heeft voor het
Noordelijk stadsdeel “Wuytsbergen” een master plan opgemaakt met een toekomstvisie voor
een leefbaar Herentals, dan kan deze visie verder getrokken worden voor de ganse stad met
deelgemeenten.’’
Schepen Mien Van Olmen antwoordt.
Ik denk dat wij niet van koers zijn veranderd en dat wij al sinds 2010 - toen de deputatie het
studiebureau destijds heeft aangesteld om de laatste afbakeningsprocessen te realiseren die bezorgdheden hebben geuit en hebben verdedigd. We hebben in 2010 het proces
opgestart. Op dat moment was het GRS (gemeentelijk ruimtelijk structuurplan) pas in
goedkeuringsfase. In de eerste startvergadering was het GRS nog niet goedgekeurd. Wij
hebben toen duidelijk meegegeven dat we een jarenlang traject in overleg met burgers en
gecoro en adviesraden gevoerd hebben. We hadden nog maar pas een busrondreis
georganiseerd om aan de burgers onze plannen over de ruimtelijke invulling te laten zien en
op dat moment komt men naar ons vragen om extra ruimte te voorzien. De vraag over
afbakening is op zich niet dwaas. Herentals is één van de tien gemeenten in de provincie die
men wil versterken en waar men het buitengebied wil vrijwaren. An sich is er niets mis met
het voeren van een stedelijk beleid in Herentals. De instrumenten die toen werden
gehanteerd vonden wij toen al achterhaald. Wij hebben dat altijd heel kritisch benadrukt
omdat wij toen al een intensief proces achter de rug hadden. Waar is er nog draagkracht
voor bijkomende stedelijke ontwikkeling en waar niet? In de verslagen kun je zien waar onze
burgemeester forse taal spreekt en waar wij fundamentele bezwaren hebben met het
organiseren van bijkomende zoekzones. Wij hebben dat herhaald in 2011. Uiteindelijk is op
een bepaald moment de beslissing gevallen door de deputatie, dat zij een aantal zoekzones
verder zouden onderzoeken naar bijkomende woongelegenheden en bedrijvigheid. Wij
hebben de tafel niet verlaten, wij hebben het project zelf mee gevolgd alvorens men tot
bestemmingswijzigingen zou overgaan. Het is heel belangrijk om doordachte beslissingen
voor te bereiden en om uitvoerig de milieueffecten te onderzoeken van de voorgestelde
zoekzones. Het is beter om rond de tafel te blijven zitten dan de tafel te verlaten. Wij hebben
net zoals VMM en Onroerend Erfgoed een adviserende rol. Wij hebben die processen altijd
nauwgezet en kritisch gevolgd, zodat de juiste beslissingen kunnen genomen worden. Wij
zijn nooit vragende partij geweest voor uitbreiding noch voor zoekzones, noch voor regionale
bedrijvigheid. Wij hebben sinds 2012 die bezorgdheden naar bijvoorbeeld impact op de
landbouw aan de gouverneur overgemaakt. Op dit moment zit men in de fase van het
openbaar onderzoek. Er is een pleidooi geweest voor brede communicatie. Ik versta dat de
bewoners ontgoocheld zijn. Wij hebben als stad andere trajecten lopen zoals de
Wuytsbergen en de Boerenkrijglaan, waarbij wij op een andere manier de communicatie
voeren. Maar van alle processen is het enkel Herentals waar men de bevolking heeft
trachten te bereiken. Het feit dat de milieuadviesraad hierover geadviseerd heeft, is omdat
de schepen dat heeft toegevoegd aan de agenda nadat de schepen alle leden had
uitgenodigd op het infomoment. We hebben vastgesteld dat er niet veel aanwezigen/
geïnteresseerden waren. Zeg niet dat het niet op de agenda stond, als deze schepen dat zelf

als agendapunt heeft toegevoegd. Zeg niet dat wij onze rol niet opnemen. Wij vinden het
belangrijk dat alle elementen op tafel komen.
Raadslid Lieve Snauwaert: Sorry schepen, maar de bewoners uiten duidelijk dat ze minimaal
geïnformeerd geweest zijn.
Burgemeester Jan Peeters: Mevrouw Snauwaert, laat eerst de schepen aan het woord.
Schepen Mien Van Olmen: Ik begrijp de bezorgdheid van de bewoners. Wij hebben vanuit
de stad aangedrongen bij onze eigen adviesraden om advies te geven. Bij de provincie
beweren ze dat ze in alle zoekzones flyers hebben uitgedeeld en mensen hebben
opgeroepen om naar het infomoment te komen. Ik ben dat niet gaan controleren maar zij
verzekeren dat. Er zijn heel wat bezorgdheden binnengekomen. Dit was het eerste moment
dat de burger de kans kreeg om zijn visie hierover te geven. De stad en de administratie
zullen dit plan begin januari beoordelen. Wij zijn niet gedwongen om ons advies te geven
tijdens het openbaar onderzoek. Dat geeft ons de kans om adviesraden mee te nemen in
besluitvorming. Begin januari zullen wij met het college een beslissing nemen of de impact
voldoende onderzocht is. Ik wil nog iets kwijt. Je kan ons dat kwalijk nemen want ik hoor dat
je influistert dat we watjes zijn. Ik kan u met een aantal verslagen aantonen dat we dat niet
zijn. We zaten rond de tafel omdat we dachten dat dat het beste is. U bent als lid van de
gecoro en van de gemeenteraad als eerste geïnformeerd in 2013, van alle zoekzones in
Herentals. Terwijl het schepencollege in de stuurgroepen altijd heel kritisch was, hebben wij
weinig andere kritische geluiden gehoord. Ik heb u sinds 2013 tot vorige week nooit iets
horen zeggen over zoekzone Vennen. In 2015 is iedereen uitgenodigd door de provincie in ’t
Schaliken. Ik heb u misschien niet gezien maar in ieder geval zeker niet gehoord. Als u zegt
dat u als gemeenteraadslid niet geïnformeerd bent geweest, dan is dat niet juist en oneerlijk.
De deputatie is hier zelf geweest om het MER-rapport aan u voor te stellen, dat was eind
oktober. Wij vonden het netjes om jullie als raadsleden te informeren alvorens het project
naar buiten te brengen. Ik heb geen enkel kritisch geluid gehoord van mevrouw Snauwaert.
Ik kan andere verslagen geven waar het college wel kritische geluiden geeft. Je kan veel
influisteren maar ik heb u niet gehoord. Je kan besturen of ramptoerist zijn en je mond
opentrekken als er zwarte vlaggen uithangen. U schiet hier op de verkeerde partners. Dat
betreur ik. Ik heb u nooit een kritische noot horen zeggen over het hele project. Het is de
eerste keer dat vooraleer het project gestart is, een deputé het project is komen toelichten.
En een deputé die niet mijn signature heeft maar die de signature heeft van leden uit de
oppositie. Hij zegt dat het college een kritische stem is geweest in heel het traject. U moet
mij niet geloven maar misschien kan u die man wel geloven. Wij hebben die man naar hier
gehaald zodat de bezorgheden rechtstreeks konden overgemaakt worden aan de mensen
die de besluitvorming doen. Een beetje met twee maten en gewichten denk ik. Wij hebben
de tafel niet verlaten en wij zij zullen de tafel ook niet verlaten. Wij nemen dat in januari terug
op. Wij zullen even kritisch blijven. Wij kunnen nu geen uitspraak doen omdat we dat heel
zorgvuldig willen doen. Onze diensten zijn alle adviezen en bezwaren aan het verwerken.
Onze administratie zal die meenemen in het advies van het college. Alleszins het MER is al
duidelijk. Wat men tracht te bekomen maximaal in die zoekzones kan niet, detailhandel op
de Aarschotseweg + die 22 ha uitbreiding regionale bedrijvigheid kan niet. Die twee samen
kan niet. Het MER-rapport legt dat nu al duidelijk bloot – dat is ook het doel - dat dat nefast is
en dat de mobiliteit dat niet aankan. Er moeten nog een aantal dingen onderzocht worden,
om op dat moment de juiste keuze te maken.
Burgemeester Jan Peeters: Meneer Verpoorten?
Raadslid Peter Verpoorten: Ik ken dit dossier. Ik weet dat er inderdaad heel veel gebeurd is
sinds de opstart van dit project. Het is belangrijk dat wij met de munitie die het MER-ontwerp
ons geeft, aan hetzelfde zeel trekken. Dat het duidelijk is dat de zoekzones er niet kunnen
komen. Als ik het nu goed begrijp, zijn er een aantal adviezen gevraagd aan de
stadsdiensten en zal er begin januari een collegebeslissing volgen. Als ik het goed begrijp,
zal er daarna een overlegvergadering volgen. Ik denk dat het inderdaad van belang is dat de

opmerkingen van de mensen meegenomen worden. Iedereen rond deze tafel zal die mee
verdedigen om er voor te zorgen dat die zoekzones er niet komen, dat Herentals leefbaar
blijft door allemaal aan hetzelfde zeel trekken.
Burgemeester Jan Peeters: Ik zou nog een aantal zaken willen toevoegen. Uw laatste
tussenkomst is belangrijk, dat iedereen weet in welke fase van de procedure dat we zitten.
Er zal door de deputatie en de provincieraad, en niet door het college of de gemeenteraad,
beslist worden of er een gewestplanwijziging komt om stukken om te zetten van
landbouwzone in industriezone. Dat gebeurt nog niet in januari/februari. We zitten nog niet in
de procedure dat er effectief een bestemmingswijziging is. We zitten nu in de procedure
waar men gaat bestuderen wat de milieueffecten zijn inzake mobiliteit, geluid,
groenbuffering, waterhuishouding en dergelijke. Het is dus zeer belangrijk dat we luisteren
naar alle bezwaren die hier geuit zijn en door de adviesraden zijn aangebracht, dat alle
mogelijke nadelige effecten berekend en bestudeerd worden. Dat dat proces zo volledig en
transparant mogelijk is. Het is beter dat we daar aan meedoen en dat mee voeden, in plaats
van te zeggen weg ermee. Want met dat resultaat van het MER-onderzoek zal de provincie,
ik hoop samen met de stad, de knoop doorhakken bij de opmaak van het provinciaal
ruimtelijk uitvoeringsplan wat nu gestart is. Niet de beslissing van omzetting maar om vragen
te formuleren die ten minste moeten onderzocht worden. De cumulatie van die verschillende
voorstellen goed kunnen berekenen en afwegen, dat is belangrijk om te weten. Wij weten dat
als bestuur vanaf 2010 toen de provincie voor de eerste maal met die voorstellen afgekomen
is. Wanneer je de achtertuin van mensen, dat nu landbouwgebied is, gaat omzetten in kmozone, dan heeft dat een grote impact op mensen. Wij gaan daar niet licht mee om. En dat
gaan we de komende twee jaar ook niet doen. We zullen er ook op toezien dat de provincie
daar niet licht mee omgaat. Dat dat goed wordt overwogen en bekeken. Wij zijn als stad
géén vragende partij om de afbakening te doen zoals de provincie ze nu heeft voorgesteld in
de zoekzonerapporten. U weet, van 2001 tot 2010 is er een GRS opgemaakt. Dat plan is
mee door jullie goedgekeurd. Dat liep over verschillende legislaturen.
Dat ging over de uitbreiding van kmo-zone in Langepad, Geelseweg, en Dikberd Vennen,
dus een veel kleiner gebied - ik denk een 2 ha - dan wat de provincie later heeft uitgebreid
richting kanaal en Honingstraat. We zijn als stad géén vragende partij. De beste manier om
de provincie aan de leiband te houden en te sturen, is aan tafel te blijven zitten. Het heeft
geen zin om industrieterreinen te maken als dat niet nodig is. Zij moet bewijzen in het MER
dat dat nodig is. Wetende dat in Herentals een aantal industriegebieden afgebakend zijn
door Vlaanderen, bijvoorbeeld Heirenbroeck, die al dertien jaar niet gebruikt zijn. Dat was
toen dringend maar na dertien jaar liggen die gronden van De Scheepvaart nog altijd niet
gebruikt. Er bestaat inderdaad een leegstandsinventaris, daar heft Vlaanderen belasting op.
Daar heft de stad de maximale opcentiemen op. Die instrumenten gebruiken wij maximaal.
Maar de provincie zal moeten aantonen dat het haalbaar is en of het nodig is. En dan zullen
ze moeten bewijzen dat het op die plaats en op die manier haalbaar is. Haalbaar voor de
waterhuishouding, voor de ontsluiting, haalbaar voor de verzoening met de woonfunctie in de
buurt, gecombineerd met de bijkomende mobiliteit en de bijkomende ecologische druk. Er
wordt ook een bijkomende taakstelling voor wonen opgelegd, er komt een bijkomende
taakstelling voor grootschalige kleinhandel en om stadsgroen te creëren. Het is niet allemaal
kommer en kwel wat de provincie in dat kleinstedelijk gebied vraagt. Maar de provincie zal
ook moeten aantonen dat het haalbaar is en kwaliteitsvol kan gebeuren. En als één van de
twee zaken niet kunnen, hoeft dat voor ons niet. Dan zullen wij geen vijand maar een
bondgenoot zijn van u. Als het niet haalbaar is of op de goede plaats, dan hoeft het niet voor
Herentals. Men moet alle aspecten uit de bezwaarschriften gaan onderzoeken en dan
zeggen of het nuttig en haalbaar is. Dan pas heb je goede argumenten om aan de provincie
over te dragen. Wij vinden het goed dat mensen zo vroeg in de procedure al bezwaren
indienen. De gecoro heeft dat gedaan, de milieuraad heeft dat gedaan. De stad zal dat ook
nog doen en wij hopen dat ook andere Vlaamse instanties dat zullen doen zoals VMM en De
Scheepvaart. Als je goede argumenten hebt, hebben wij de ervaring dat men daar wel naar
luistert. In de Atealaan had de provincie ook een bijkomende zoekzone voorzien naar
uitbreiding van de industriezone richting Herenthout, dat is op grondgebied Herenthout maar
dat zit bij in dit proces. Want een afbakening van kleinstedelijk gebied is niet beperkt voor

één gemeente. Onder andere door een groot onderbouwd advies van de VMM, vooral over
de waterhuishouding, is dat afgeschaald tot een klein stukje op grondgebied Herenthout. We
hebben hetzelfde gezien voor Kamergoor/Proostenbos door de administratie van Natuur en
Bos. De juiste vragen stellen en die goed laten onderzoeken, verzwakt niet uw positie,
integendeel. Wij zijn niet bevoegd voor de start of het bijstellen van het proces. Dat is een
exclusieve bevoegdheid van de provincieraad. Je moet die vraag laten stellen door uw
collega’s in de provincieraad, zij kunnen die wel nemen. Dat is geen bevoegdheid voor de
gemeenteraad, dat is onwettig. Het decreet heeft uitdrukkelijk bepaald dat de afbakening van
een kleinstedelijk gebied - omdat ze gemeentegrenzen overschrijden - exclusief voor de
provincieraad en de deputatie zijn. Wij zijn een adviespartner, geen beslissingsorgaan. Als
het puntje bij paaltje komt en er zal er moeten beslist worden over bestemmingswijzigingen,
zal het de provincieraad zijn die zal beslissen. Meneer Verellen?
Raadslid Guy Verellen: Een vraag voor de schepen, hoeveel bezwaarschriften zijn er
binnengekomen bij de stad en de provincie? De mensen zijn bezorgd voor de volgende
generatie. Dat had kunnen vermeden worden als er beter was gecommuniceerd. De mensen
hebben zich vragen gesteld, die hebben angsten doorstaan. Ook een stukje natuur, er zitten
zwaluwen… Mijn vraag is hoeveel bezwaarschriften er zijn binnengekomen. En de
communicatie had veel beter gekund.
Schepen Mien Van Olmen: Uw bezorgdheid rond de communicatie delen we, die had beter
gekund. We hebben aangedrongen bij de provincie voor een perstekst.
Raadslid Guy Verellen: Een wat?
Schepen Mien Van Olmen: Een perstekst, maar die hebben ze ons niet aangeleverd. Ze
hebben geflyerd, volgens hen in de hele zoekzone. Het was een hele organisatie. In andere
trajecten doen we dit als stadsbestuur anders maar we hadden hier de regie niet van.
Hoeveel bezwaren zijn er binnengekomen? Dat weet ik niet want dat zit bij de cel MER. Ik
heb daar geen zicht op.
Raadslid Guy Verellen: Je had dat toch kunnen opvragen bij de provincie? Een raadsman
heeft die 15 december neergelegd. Het is nu 20 december.
Schepen Mien Van Olmen: Ik heb daar geen zicht op.
Raadslid Guy Verllen: Als u weet hoeveel, geeft u dat dan even door?
Schepen Mien Van Olmen: Nog even over de vraag van mevrouw Snauwaert voor wat
betreft het proces van Wuytsbergen. Toen men de zoekzones had bepaald, hebben wij als
stad vaak vragen gesteld rond stedelijke verdichting om zowel de taakstelling rond wonen als
naar bedrijvigheid op te vangen. Zij hebben dat nooit willen aanvaarden als argument. Stad
gelooft daar heel sterk in, op dat vlak zijn wij een piloot zoals we het traject in
Hannekenshoek verstandiger invullen. We hebben hetzelfde gedaan rond Wuytsbergen. Het
traject dat wij opgestart hebben, toonde aan dat wij op kwaliteitsvolle manier stedelijke
ontwikkeling kunnen realiseren, meer woningen en meer groen kunnen realiseren, dan
voorzien wordt. Wij tonen aan dat we dat kunnen. We hopen dat zij dit in de toekomst wél
willen meetellen. Het gaat over bewoners, eigenaars, verschillende administraties. Het toont
aan dat we woondichtheden doordacht kunnen realiseren. Op dat vlak kunnen we nog
sterker aantonen dat dat werkt. We zitten de volgende dagen samen en komen na nieuwjaar
terug naar de stuurgroep. Het heeft meer tijd in beslag genomen, dan we dachten.
Burgemeester Jan Peeters: Meneer Verpoorten, had jij nog repliek?
Raadslid Peter verpoorten: Is er al een datum van de overlegvergadering?

Schepen Mien Van Olmen: Ergens half januari 2017, ik denk 13 januari. Er is een uitnodiging
verstuurd, ook ANB en VMM zijn uitgenodigd. In de eerste zitting van het college van januari
2017 wordt het dossier met de ontwerpbeslissing gebracht.
Raadslid Peter Verpoorten: Zal er al snel iets geweten zijn?
Burgemeester Jan Peeters: De bezwaren moeten niet bij de stad terecht komen maar bij de
dienst MER in Brussel. Zij inventariseren alle bezwaren, aangevuld met de adviezen van de
officiële instanties. Het wordt een vrij intensief proces, niet alleen voor deze zone, maar ook
voor alle andere zones en thematieken. Dat zal nog herhaaldelijk hier op de gemeenteraad
komen, met terugkoppeling van de gecoro en de raadscommissie. Dus daar komen we zeker
nog op terug. Is dat voldoende, mevrouw Snauwaert?
Raadslid Lieve snauwaert: Ik hoop dat ruimte Vlaanderen ook inzicht gaat geven aan de
provincie. Ik vraag mij ook af de omgevingsvergunning, die verandering staat in de steigers.
Heeft dat een impact op deze materie?
Burgemeester Jan Peeters: Dat heeft hier niets mee te maken. Wel op bouwaanvragen maar
niet op planologische processen als deze.
Raadslid Lieve Snauwaert: Dat het bestuur zorgt dat Herentals leefbaar blijft.
Burgemeester Jan Peeters: En dan een laatste repliek, meneer Verellen?
Raadslid Guy verellen: Ik heb nog een laatste vraag, om in de stadskrant heel de
problematiek onder de aandacht brengen, alle details voor alle Herentalsenaren. En dat
mensen hun TV-avond niet moeten laten om hier te zijn. Bedankt om te komen, wij leven met
jullie mee. En heel het voorwoord – ik speel even in op collega Marcipont - van de stadskrant
aan deze problematiek te wijden. Dat zou fantastisch zijn.
Burgemeester Jan Peeters: Ik zal proberen om in een glazen bol te kijken, een boude
voorspelling te doen. Als je echt de communicatie in het proces wil verbeteren, moet je
contact opnemen met de N-VA deputé van ruimtelijke ordening in de provincie want hij doet
de communicatie van het kleinstedelijk gebied. Daar zitten wij mee in onderhandelingen. Als
je daar meer transparantie kan krijgen, zou het voor iedereen beter zijn. Niet alleen voor
Herentals, maar voor alle kleinstedelijke gebieden.
Raadslid Guy Verellen: Voorzitter, ook de stad heeft daar een belangrijke functie in.
Burgemeester Jan Peeters: Dat is juist, maar uw deputé ook.
Burgemeester Jan Peeters: Mevrouw Laverge, u bent al drie keer tussengekomen. Meneer
Michiels nog niet.
Raadslid Kathleen Laverge: Ik heb nog niets gezegd. Ik zit al heel de tijd te zwaaien.
Burgemeester Jan Peeters: Is dat zo? Ik dacht dat jij naar mij zwaaide.
Raadslid Kathleen Laverge: Vooralsnog doe ik dat niet.
Burgemeester Jan Peeters: Eerst u, meneer Michiels krijgt het afsluitend woord.
Raadslid Kathleen Laverge: Schitterend. Wat ik ga zeggen zal u misschien wel plezieren. Die
procedure van de afbakening van de zoekzones loopt al geruime tijd. De MER-procedure
opschorten bij beslissing van de gemeenteraad is geen oplossing. Dat heb ik ook uitgelegd
aan de mensen of althans geprobeerd. Dus in die zin vindt u in mij ook een medestander.
Dat rapport moet aangeven wat er niet kan. Het is dus goed om de juiste vragen en veel

vragen te stellen. Het enige dat wij vragen is dat het bestuur het uitgesproken engagement
opneemt en doorzet en de opvolging van de resultaten hiernaar terugbrengt. Niet alleen naar
ons, maar ook naar de bevolking, met open en directe communicatie. En als die flyers niet
bedeeld zijn, mag ik u nu al aankondigen dat onze deputé verwittigd is. Er zijn daar
gesprekken mee gepland en wij gaan die confrontatie ook niet uit de weg. Aan de vooravond
van het nieuwe jaar doe ik u een plezier, burgemeester. Wij hebben dat gedaan en zullen dat
ook zeker verder mee opvolgen. We weten dat hij dat met de nodige ernst die zaken zal
bekijken. Omdat ook wij die visie volgen.
Burgemeester Jan Peeters: Dan zijn we blij om dat te horen. Hij is welkom om te flyeren in al
de zoekzones. Meneer Michiels, u krijgt het afsluitend kerstwoord.
Raadslid Bart Michiels: Heel fijn dat u dat engagement mee opneemt, collega’s van de N-VA.
Onze schepen heeft haar engagement altijd laten blijken, dat heeft ze tien minuten lang
proberen duidelijk te maken. Vanuit de CD&V-fractie willen wij dat engagement helemaal
aangaan om die stem te laten weerklinken bij de eerste deputé. Dit is de big shot van de
deputatie. Hij is niet alleen bevoegd voor ruimtelijke ordening maar ook voor cultuur en is
woordvoerder van de deputatie. Dat wil zeggen dat hij rechtstreeks verantwoordelijk is voor
de communicatie van de provincie. Ik wil positief afsluiten, als we allemaal ons engagement
blijven opnemen, zoals de schepen dat in het verleden heeft gedaan, dan denk ik dat we
heel sterk staan in dit dossier.
Burgemeester Jan Peeters: Goed, dan sluiten we dit punt af.
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Heraanleg fietspaden N153 Poederleeseweg

BESLUIT
Raadslid Lieve Snuawaert heeft volgend punt toegevoegd aan de agenda van de
gemeenteraad:
‘’Heraanleg fietspaden N153 Poederleeseweg
Er worden enkelrichting-fietspaden aan de Poederleeseweg aangelegd. Het profiel van de
weg wordt veranderd, bushaltes worden voorzien en twee wegversmallingen/
oversteekplaatsen.
Er is een info vergadering geweest, er zijn veel opmerkingen gegeven door bewoners,
sindsdien kregen zij geen feedback en zij vrezen binnenkort geconfronteerd te worden met
onteigeningen zonder dat er rekening werd gehouden hun opmerkingen. De heraanleg is
een stap in de goede richting maar het is absoluut niet genoeg. Bewoners willen 6 of 7
versmallingen op het gebied van Herentals en meer oversteekplaatsen.
En hierbij wijst Herentals naar Vlaanderen en Vlaanderen naar Herentals.
Er werd op 5 september 2016 een vraag gesteld door Ward Kennes aan minister Ben Weyts,
over de - Herinrichtingsplannen van de N153 Herentals
De vraag luidt als volgt:
Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) werkt aan de herinrichting van de N153, de
Poederleeseweg, ter hoogte van Herentals (aanleg fietspaden Herentals-Vorselaar-Lille).
De stad Herentals stelde een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) op en de provincie
Antwerpen voert een studie uit, ‘Afbakening kleinstedelijk gebied Herentals’. Daarin wordt
gesteld dat “de Poederleeseweg niet geselecteerd is als secundaire weg en dient te worden
gedownsized tot een interlokale verbindingsweg. Hiertoe zal de weg dienen worden
aangepast in het toepassen van as verschuivingen, minimaal om de ca. 500 m (cfr.
bochten)”.
Wat houden de plannen voor de herinrichting precies in?
In hoeverre wordt er bij de opmaak van de plannen rekening gehouden met het genoemde
GRS en de studie die door de provincie wordt uitgevoerd?
Het antwoord van de minister:
1. De gemeenten Lille, Vorselaar en Herentals wensen veilige fietspaden te realiseren langs
de N153. Hiervoor hebben zij een module 13 afgesloten met het Vlaamse Gewest.

De ontwerpplannen zijn goedgekeurd en het project is in de fase van de onteigeningen.
2. Dit project heeft de methodologie voor de opmaak en evaluatie van projecten gevolgd,
conform het decreet betreffende het mobiliteitsbeleid en haar uitvoeringsbesluiten. De
planningscontext, de ruimtelijke analyse en de verkeerskundige analyse zijn de
belangrijkste hoekstenen van deze methode.
Het Agentschap Wegen en Verkeer is in deze slechts betrokken partij. De stad Herentals
is in dit dossier als piloot aangeduid, en stond dus op de eerste lijn om aan het
studiebureau bepaalde opdrachten te geven.
Hierin stelt Weyts heel duidelijk dat Herentals de instructies aan het studiebureau heeft
gegeven. Onze vraag is dan ook op welke grond Herentals heeft beslist om af te wijken van
het GRS (en van provinciale studie) waarin gesteld wordt dat “de Poederleeseweg niet
geselecteerd is als secundaire weg en dient te worden gedownsized tot een interlokale
verbindingsweg. Hiertoe zal de weg dienen worden aangepast in het toepassen van as
verschuivingen, minimaal om de ca. 500 m (cfr. bochten)”. Door 2 wegversmallingen ipv 6
(laten we zeggen dat er 2.5 km weg is in Herentals) wordt de rechtlijnigheid van de weg niet
onderbroken en is er geen sprake van downsizing.’’
Burgemeester Jan Peeters: Ja, wat je nu vraagt, is toch een beetje een andere vraag dan de
vraag die u hebt doorgegeven. Het is een project dat gezamenlijk getrokken wordt door
Herentals, Vorselaar en Lille. Het traject loop van de Wellens tot aan de kerk van Poederlee.
Enkele jaren geleden werd het ontwerpplan opgemaakt voor de heraanleg van de wegenis
en het voorzien van twee gescheiden, vrijliggende fietspaden met de nodige oversteekzones
en middenbermgeleidingen en dergelijke op kruispunten of zijwegen. Dat plan is uitvoerig
toegelicht op twee bewonersvergaderingen in de verschillende gemeentebesturen met de
mensen van AWV en De Lijn. Dat was in ’t Schaliken, daar was veel volk. Dat plan is ook al
gepasseerd op de Gemeentelijke Begeleidingscommissie en op de Provinciale
Auditcommissie voor de toets van goede mobiliteitdoorstroming en goede wegenaanleg. Het
rooilijn- en onteigeningsplan moet niet goedgekeurd worden door de gemeenteraad maar
door minister Weyts. Op een bepaald moment zal mininster Weyts dat plan moeten
goedkeuren en pas dan kan IOK - zij zijn aangesteld door de drie gemeenten - starten met
de onderhandelingen voor de grondinnames voor de aanleg van het fietspad en een
voetpadzone. Dat is niet klaar. Dat heeft inderdaad enige vertraging opgelopen. Wij hebben
op de bewonersvergadering - dat zal ondertussen een dik jaar geleden zijn - gevraagd aan
de mensen om opmerkingen binnen te brengen. Er zijn er binnen gebracht, het zijn er
redelijk veel. Die moeten nu door onze technische dienst verwerkt worden. Ze worden
daarna overgemaakt aan het studiebureau en dat zal uiteindelijk verwerkt worden in een
definitief rooilijn- en onteigeningsplan. Dat zal minister Weyts - al dan niet geamendeerd goedkeuren. Dan pas kan het project starten. AWV heeft die werken niet voorzien voor 2019.
Je kent ondertussen het tempo van onteigeningen aan gewestwegen en het leggen van
fietspaden naast gewestwegen. Voor de Lierseweg zijn we daar twintig jaar mee bezig. Ik
hoop dat dat hier veel sneller zal gaan. Wat er nu op tafel ligt, is voor de zone Herentals voor de andere gemeenten weet ik het niet zeker - met een systeem met extra midden
geleiders en oversteekzones aan de Watervoort en aan de Holle weg. De oversteekzone en
de lichtenregeling aan De Repertoire blijven. Die fase is al vroeger aangelegd. Die zijn
voorzien, die zijn ook in de Provinciale Auditcommissie goedgekeurd. Die hebben de toets
van goede mobiliteit doorlopen. Bij mijn weten is ook in Vorselaar en in Poederlee dat aspect
al goedgekeurd. Ook zij hebben op een aantal plaatsen middenberm geleiders, dat is
eenzelfde concept dat doorloopt tot aan het grondgebied van Poederlee.
Raadslid Lieve Snauwaert: De bewoners willen vooral dat er meer oversteekplaatsen worden
aangelegd. U zegt een oversteekplaats aan De Repertoire, de Holle Weg en Watervoort. Dat
zijn er drie? Blijkbaar is er op de bewonersvergadering duidelijk gezegd dat er meer
oversteekplaatsen zouden voorzien worden.
Schepen Jan Michielsen: Wij krijgen de vraag over extra oversteekplaatsen zeer regelmatig.
Ik herinner mij ook een vraag van raadslid Patrick Caers daaromtrent. Maar dat maakt het
niet veiliger. Dat hebben we ook aan die bewoners uitgelegd. Ze vragen een zebrapad waar

kinderen zouden moeten oversteken. Wij zijn gaan kijken naar die oversteekplaats met het
bestuur en de mensen van AWV. Wij gaan geen oversteekplaatsen méér aanleggen, want
dat geeft een onveilig gevoel. Wij hebben het daar beveiligd met omegabeugels. Als zij een
zebrapad zien, denken ze dat ze veilig zijn en ze schieten de weg op. Dat willen wij niet.
Zoals de burgemeester ook zegt, is het door de kwaliteitsadviseur goedgekeurd. Het is een
gewestweg en AWV beslist nog altijd. We hebben gevraagd om dat te bespreken. Van de
Holle Weg naar de Watervoort mag men 70 km/uur rijden, wij hebben gevraagd om daar
50km/uur te rijden. Dat heeft AWV geweigerd. Zo zijn wij in de Gemeentelijke
Begeleidingscommissie - ik denk dat ik mag stellen dat heel de gemeenteraad daar in
vertegenwoordigd is - tot een consensus gekomen en daar zijn de plannen - zoals ze nu
voorliggen - goedgekeurd. En ze zijn ook door de kwaliteitsadviseur goedgekeurd.
Raadslid Lieve Snauwaert: Dan heb ik een antwoord op de vraag van de bewoners over het
aantal oversteekplaatsen.

013 Overdracht schepenambt Aloïs Verheyden aan Lise Bergen
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Het mandaat van schepen Aloïs Verheyden eindigt op 31/12/2016.
De volgende personen werden door de gemeenteraad van 02/01/2013 verkozen als
schepenen met de rangorde zoals bepaald op de gezamenlijke akte van voordracht:
- mevrouw Van Olmen Mientje als eerste schepen
- de heer Bertels Jan als tweede schepen
- mevrouw Ryken Ingrid Maria Frans, als derde schepen
- de heer Verheyden Aloïs Jozef Hortensia, als vierde schepen, met als einddatum
31/12/2016 en als opvolger mevrouw Bergen Lise
- de heer Michielsen Jan, als vijfde schepen
- mevrouw Hendrickx Anne-Marie Jan Jules als zesde schepen
De OCMW-voorzitter Fons Michiels is als lid van het college van burgemeester en
schepenen steeds de laatste schepen in rang.
Juridische grond
- Artikel 8, 45, 50 en 59 van het gemeentedecreet
Argumentatie
Als in de voordrachtsakte gebruikgemaakt wordt van de mogelijkheid om de einddatum van
het mandaat van de voorgedragen kandidaat te vermelden, wordt de betrokken schepen
ab initio verkozen of verkozen voor een kortere periode dan zes jaar.
Het mandaat neemt dan ook van rechtswege een einde op de einddatum die in de
voordrachtsakte wordt vermeld. Als de voordrachtsakte de melding maakt van de opvolger,
moet hiervoor geen verkiezingsprocedure of voordrachtsprocedure georganiseerd worden.
In de voordrachtsakte staat dat het mandaat van de heer Aloïs Verheyden eindigt op
31/12/2016. Mevrouw Lise Bergen neemt het mandaat over op 01/01/2017.
BESLUIT
De gemeenteraad neemt kennis van de ontvankelijke gezamenlijke akte van voordracht van
de schepenen en de opvolgster van Aloïs Verheyden.
De gemeenteraad neemt akte van de vervanging van Aloïs Verheyden als schepen door Lise
Bergen vanaf 01/01/2017.
De gemeenteraad neemt kennis van de rangorde van de gezamenlijke akte van voordracht
van de kandidaat-schepenen vanaf 01/01/2017, meer bepaald:
- mevrouw Van Olmen Mientje, geboren op 12/10/1973, als eerste schepen
- de heer Bertels Jan, geboren op 21/11/1968, als tweede schepen
- mevrouw Ryken Ingrid Maria Frans, geboren op 01/09/1966, als derde schepen
- mevrouw Bergen Lise, geboren op 19/11/1979, als vierde schepen
- de heer Michielsen Jan, geboren op 30/03/1962, als vijfde schepen
- mevrouw Hendrickx Anne-Marie, geboren op 06/05/1960, als zesde schepen
De gemeenteraad neemt akte van de eedaflegging van mevrouw Lise Bergen.

Het college van burgemeester en schepenen bezorgt een afschrift van deze beslissing aan
de Vlaamse regering binnen de 20 dagen.
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