Gemeenteraad
Zitting van 6 maart 2007
Aanwezigen : Jan Peeters - burgemeester en voorzitter
Ingrid Ryken, Aloïs Verheyden, Mien Van Olmen, Anne-Marie Hendrickx, Jan Bertels,
Jozef Schellens - schepenen
Marcel Leirs, Kris Peeters, Raf Liedts, Luc De Cat, Guy Paulis, Daniël Marcipont,
Gunther Verlinden, Martine Moriau, Bieke Beirinckx, Katrien Van den Broeck, Peter
Bellens, Elke Van Dyck, Christine Schaut, Lise Bergen, Walter Vanhencxthoven, Roel
Vervoort, Victor Vervloesem, François Vermeulen, Marleen Geypens, Christel Heylen,
Maria Rombouts, Marcel Van Dingenen - raadsleden
ir. F.Van Dyck, secretaris.
De openbare zitting begint om 20.00 u
--------------------------------------------------Het proces-verbaal van vorige zitting wordt goedgekeurd.

001 Verkiezing OCMW-raad: kennisname geldigverklaring
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De gemeenteraad verkoos op 2/1/2007 de leden van de OCMW-raad.
Argumentatie
De Raad voor Verkiezingsbetwistingen verklaarde de verkiezing van de leden van de
OCMW-raad geldig.
BESLUIT
De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van 23 januari 2007 van de Raad voor
Verkiezingsbetwistingen waarbij de verkiezing van de leden van de OCMW-raad werd geldig
verklaard.

002 Verkiezing Politieraad: kennisname geldigverklaring
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De gemeenteraad verkoos op 2/1/2007 de leden van de Politieraad.
Argumentatie
De bestendige deputatie verklaarde de verkiezing van de leden van de Politieraad geldig.
BESLUIT
De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van 25 januari 2007 van de bestendige
deputatie waarbij de verkiezing van de leden van de Politieraad werd geldig verklaard.

003 Retributie voor sommige prestaties van de brandweer, dienstjaar 2007, aanpassing
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De gemeenteraad stemde op 19/12/2006 een retributie voor sommige prestaties van de
brandweer voor een periode welke eindigt op 31/12/2007.
Door de provinciale overheid werd telefonisch medegedeeld enkele aanpassingen te doen
aan dit reglement daar er wijzigingen zijn opgetreden in de wetgeving waarop het reglement
gebaseerd is. Retributiereglementen gebaseerd op niet meer bestaande wetgevingen
kunnen niet toegepast worden.
Openbaar onderzoek
Dit reglement zal worden afgekondigd en bekendgemaakt volgens de bepalingen van het
gemeentedecreet.
Adviezen
Het schepencollege stelt voor het retributiereglement voor sommige prestaties van de
brandweer, zoals het gestemd werd in zitting van 19/12/2006, aan te passen aan de

bemerkingen van de provinciale overheid.
Juridische grond
- De bepalingen van het gemeentedecreet.
- Het K.B. van 9/8/1979 en eventuele latere wijzigingen tot regeling van de wijze van vaststelling en verhaal van de kosten van sommige interventies van de gemeentelijke brandweerdiensten.
Argumentatie
De toezicht houdende overheid had enkele opmerkingen over verwijzingen naar niet meer
toepasselijke wetgevingen. Het reglement wordt daaraan aangepast.
BESLUIT
De gemeenteraad beslist eenparig het retributiereglement voor sommige prestaties van de
brandweer zoals het gestemd werd in zitting van 19 december 2006 in te trekken en te
vervangen door wat volgt:.
Artikel 1.
Met ingang van heden en voor een termijn welke eindigt op 31 december 2007 heft de
gemeente een retributie op sommige tussenkomsten van de brandweerdienst :
a) ingeval van besmetting of van behoorlijk vastgestelde toevallige vervuiling
b) ingeval van prestaties die verricht worden buiten de door wetten en reglementen
opgelegde interventies
Artikel 2.
Deze retributie vast te stellen als volgt:
a) materieel en blusmiddelen:
- 0,25 euro per afgelegde km en 29,75 euro per uur voor het gebruik ter plaatse van
voertuigen waarvan de cilinderinhoud niet meer dan 2000 cc bedraagt
- 0,30 euro per afgelegde km en 37,20 euro per uur voor het gebruik ter plaatse van
voertuigen waarvan de cilinderinhoud niet meer dan 4500 cc bedraagt
- 0,40 euro per afgelegde km en 48,35 euro per uur voor het gebruik ter plaatse van
voertuigen waarvan de cilinderinhoud meer dan 4500 cc bedraagt;
- 14,90 euro per uur voor gebruik ter plaatse van andere motorwerktuigen;
- 0,35 euro per 1 meter slang;
- 3,75 euro per geledigde persluchtfles;
- gebruikte producten, met uitzondering van brandstof en smeermiddelen: werkelijke
kostprijs.
Wordt het materieel om gelijk welke reden niet gebruikt dan zal het toch aangerekend
worden à rato van de afgelegde kilometers en van 1 uur gebruik. Voor de vaststelling van
de uurprestaties ter plaatse wordt ieder begonnen uur voor een volledig uur aanzien.
b) beroeps- en vrijwilligerspersoneel:
- 10,30 euro per uur voor de officieren
- 8,35 euro per uur voor de onderofficieren
- 7,40 euro per uur voor de korporaals en de brandweerlieden.
Zij worden verhoogd met 25 % voor de prestaties te leveren buiten de tussenkomst, zoals
onderhoud materieel, reiniging en administratie. Voor tussenkomst van kikvorsmannen
wordt het alzo berekend uurloon nogmaals verhoogd met 0,60 euro en voor interventies
geleverd op een zondag of een wettelijke feestdag tussen 0 en 24 wordt het verdubbeld.
De prestaties worden aangerekend vanaf het vertrek tot na de terugkomst in de garage en
ieder begonnen uur wordt voor een volledig uur aanzien. Voor het personeel dat, om gelijk
welke reden, na een oproep niet moet optreden wordt een forfaitaire prestatie aangerekend van één uur wat het beroepspersoneel betreft en van twee uur voor het vrijwilligerspersoneel. De uurlonen schommelen met het indexcijfer der consumptieprijzen overeenkomstig de regelen bepaald door de wet van 1.3.1977. Ze zijn gekoppeld aan spilindex
138,01.
c) voor het verdelgen van een wespen- of bijennest dat zich niet in of binnen een straal van
20 meter rond de woning bevindt, zal forfaitair 20,00 euro aangerekend worden.
Artikel 3.
De vastgestelde retributie wordt ten laste gelegd van:
- de eigenaars van de gewraakte producten voor de gevallen bedoeld in artikel 1a
- de natuurlijke- of rechtspersonen, begunstigde van de geleverde prestaties, voor de

gevallen als bedoeld in artikel 1b en 1c.
Voor interventies die door derden op verzoek van de gemeentelijke brandweerdienst worden
verricht zullen de onkosten door de gemeente gedragen worden in afwachting van hun
onmiddellijke recuperatie zoals hierboven bedoeld.
Artikel 4.
De invordering van de retributie gebeurt door de gemeenteontvanger. Bij niet-minnelijke
regeling zal de inning ervan bij burgerlijke rechtsvordering geschieden.
Artikel 5.
Onderhavige verordening als bepaald aan te zien als tijdens het onderzoek de commodo et
incommodo geen bezwaren worden ingediend.
Raadslid Rombouts neemt deel aan de zitting.

004 Retributie betalend parkeren, bewonersparkeren en parkeren in een blauwe
zone, dienstjaar 2007- aanpassing.
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De gemeenteraad stemde op 19/12/2006 een retributiereglement betalend parkeren,
bewonersparkeren en parkeren in een blauwe zone voor een periode welke eindigt op
31/12./2007. Door het provinciebestuur werd telefonisch medegedeeld enkele aanpassingen
te doen aan het reglement daar er wijzigingen zijn opgetreden in de wetgeving en een
retributiereglement gebaseerd op een foutieve wetgeving niet van toepassing kan gebracht
worden.
Openbaar onderzoek
Dit reglement zal worden afgekondigd en bekendgemaakt volgens de bepalingen van het
gemeentedecreet.
Adviezen
Het schepencollege stelt voor het retributiereglement aan de passen aan de opmerkingen
van de provinciale overheid.
Juridische grond
Artikel 173 van de Grondwet waarbij de gemeenten de bevoegdheid krijgen belastingen en
retributies te heffen.
Wet van 22/2/1965 waarbij aan de gemeenten wordt toegestaan parkeergeld op motorvoertuigen in te voeren.
De bepalingen van het gemeentedecreet.
Ministerieel Besluit van 7/5/1999 aangaande de parkeerkaart voor mensen met een
handicap.
Argumentatie
De toezicht houdende overheid had enkele opmerkingen over verwijzingen naar niet meer
toepasselijke wetgevingen. Het reglement wordt daaraan aangepast.
BESLUIT
De gemeenteraad beslist het retributiereglement betalend parkeren, bewonersparkeren en
parkeren in een blauwe zone, zoals het gestemd werd in zitting van 19 december 2006 in te
trekken en te vervangen door wat volgt:.
Artikel 1.
Met ingang van heden en voor een periode welke eindigt op 31 december 2007 heft de
gemeente een retributie voor het parkeren van motorvoertuigen op de openbare weg of op
de plaatsen gelijkgesteld aan de openbare weg waar parkeren toegelaten is en waar een
blauwe zonereglementering van toepassing is.
Artikel 2.
De retributie wordt als volgt vastgesteld :
- gratis voor de maximale duur die toegelaten is door de verkeersborden;
- een forfaitair bedrag van 25,00 euro per dag voor elke periode die de toegestane parkeerduur overschrijdt.
De door de gebruiker gewenste parkeerduur wordt vastgesteld door het zichtbaar aanbren-

gen achter de voorruit van het voertuig van de parkeerschijf, overeenkomstig artikel 27.1.1
van het Koninklijk Besluit van 1 december 1975.
Deze reglementering is niet van toepassing op de bewoners die de door de gemeente
uitgereikte officiële bewonerskaart zichtbaar aanbrengen achter de voorruit van het voertuig.
Het parkeren van voertuigen gebruikt door personen met een handicap is gratis.
Het statuut van “persoon met een handicap” wordt beoordeeld op het ogenblik van het
parkeren door het aanbrengen op een zichtbare plaats achter de voorruit van het voertuig
van de kaart uitgereikt overeenkomstig het Ministerieel Besluit van 7 mei 1999.
Artikel 3.
De retributie is verschuldigd door de gebruiker van het voertuig. Indien de gebruiker niet
gekend is, is de retributie verschuldigd door de titularis van de nummerplaat van het voertuig.
De retributie is verschuldigd zodra het voertuig langer geparkeerd is dan de tijd die toegelaten is door de verkeersborden, en is onder andere betaalbaar door overschrijving op de
rekening van de gemeente.
Artikel 4.
Als de parkeerschijf niet zichtbaar achter de voorruit van zijn voertuig is geplaatst of in geval
de gebruiker de pijl niet op het streepje plaatst dat volgt op het tijdstip van aankomst of
indien de gebruiker de aanduidingen wijzigt zonder dat het voertuig de parkeerplaats heeft
verlaten, wordt de gebruiker steeds geacht te kiezen voor de betaling van het in artikel 2
bedoelde forfaitaire tarief.
Bij toepassing van het hierboven vermelde forfait, brengt de aangestelde van de gemeente
of de vaststellende politieambtenaar of hulpagent een uitnodiging om de retributie binnen de
vijf dagen te betalen, aan op de voorruit van het voertuig.
Artikel 5.
De retributie is niet verschuldigd op zondagen en feestdagen.
Artikel 6.
Indien geen bezwaren worden ingediend bij het onderzoek commodo et incommodo wordt
deze verordening als definitief beschouwd.
Stemmen tegen : Liedts, Marcipont, Vervoort, Geypens en Heylen.

005 Keuze gunningswijze en vaststelling lastvoorwaarden voor de aankoop van
bureaumeubilair voor de jeugddienst - 2007/011.
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De jeugddienst heeft nieuw meubilair nodig omdat niet elk personeelslid een echte bureau
heeft en er onvoldoende opbergruimte voor de dossiers is.
Juridische grond
De wet van 24/12/1993 over de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de bijhorende Koninklijke Besluiten van
8/1/1996 en van 26/9/1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies van openbare werken.
Financiële gevolgen
De kosten zijn geraamd op 14.049,59 euro, exclusief btw.
Het krediet is ingeschreven op artikel nummer 761/741/51 - dienstjaar 2007.
Argumentatie
De technische dienst heeft in samenspraak met de jeugddienst een bestek opgemaakt voor
nieuw bureaumeubilair voor de jeugddienst.
BESLUIT
De gemeenteraad beslist eenparig:
- De opdracht voor de aankoop van bureaumeubilair voor de jeugddienst te gunnen bij
wijze van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.
- Het bestek nummer 2007/011 goed te keuren.
Schepen Van Olmen verlaat de zitting.

006 Toegangsweg Wouwerken 4 - inlijving bij de kleine wegenis
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Op 30/10/2006 heeft Rosa Dillen van het schepencollege voorwaardelijk gunstig advies
gekregen voor het bouwen van een éénsgezinswoning met loods en het aanbouwen van een
melklokaal en afdak aan bestaande koeienstal op het perceel te Herentals, Wouwerken 4,
kadastraal bekend als afdeling 3, sectie A perceelnummers 355/B-C.
Adviezen
Advies NMBS-Holding van 13/7/2006 : voorwaardelijk gunstig advies : de stad moet ofwel de
bestaande zandweg die toegang verleent tot het perceel opnemen in de kleine wegenis
ofwel moet de bouwheer de bedding van deze weg aankopen en de erop heersende
erfdienstbaarheden overnemen.
Argumentatie
Eén van de opgelegde voorwaarden bepaalt dat van de vergunning pas gebruik kan
gemaakt worden na het besluit van de gemeenteraad om de bestaande zandweg die
toegang verleent tot het perceel op te nemen in de kleine wegenis. Dit houdt in dat de grond
eigendom blijft van de NMBS maar dat zij het beheer ervan aan de stad overdragen. Er dient
hiervoor met de NMBS een overeenkomst te worden afgesloten.
Deze optie is meer aangewezen dan de weg te verkopen aan Rosa Dillen omdat ook andere
eigenaars van de aanpalende percelen van deze weg gebruik maken.
BESLUIT
De gemeenteraad beslist eenparig voor de inlijving in de kleine wegenis van de bestaande
zandweg, vertrekkende van de Servaes Daemsstraat en die toegang verleent tot het perceel
Wouwerken 4, met de NMBS-Holding een overeenkomst af te sluiten, welke luidt:
“OVEREENKOMST BETREFFENDE DE INLIJVING IN DE KLEINE WEGENIS VAN EEN
ZANDWEG VERTREKKENDE VAN DE SERVAAS DAEMSSTRAAT TE HERENTALS
(NOORDERWIJK)
Tussen
- de NMBS-Holding, nv van publiek recht, vertegenwoordigd door de heer Willy Vrebos,
zonemanager van de zone Antwerpen bij de Directie Patrimonium,
enerzijds;
en :
- het stadsbestuur van Herentals, vertegenwoordigd door de heer Jan Peeters, burgemeester, en de heer Frans Van Dyck, stadssecretaris, handelend krachtens een besluit
van de gemeenteraad van de stad Herentals d.d.
, waarvan hierbij een
eensluidend afschrift;
anderzijds,
Is overeengekomen wat volgt:
Artikel 1
De NMBS-Holding aanziet de spoorweggronden, in grijze tint weergegeven op bijgaand plan
nr. G-029-08-032 en welke omvatten een perceel zonder nummer van de 3° afdeling
Herentals (Noorderwijk), sectie A, hierna genoemd als de zandweg vertrekkende van de
Servaas Daemsstraat, als zijnde gronden ingedeeld in de kleine wegenis in toepassing van
artikel 1 van de wet van 25.0701891.
Bedoelde percelen zullen steeds te beschouwen blijven als behorende tot het openbaar
domein van de NMBS-Holding.
Artikel 2
Het stadsbestuur van Herentals zal haar recht van politie uitoefenen op het deel spoorweggrond ingelijfd in de kleine wegenis, zonder nochtans afbreuk te doen aan de uitoefening van
het recht van politie waarover de NMBS-Holding blijft beschikken uit hoofde van de Wet van
25.07.1891 op de politie van de spoorwegen (gewijzigd en aangepast door de Wet van
3.05.1999 tot regeling van de bevoegdheidsverdeling ingevolge de integratie van de
zeevaartpolitie en de spoorwegpolitie in de federale politie) en de Wet van 12.4.1938 met
betrekking tot de tolrechten en de politie nopens de ijzeren weg, alsook hun uitvoeringsbesluiten (meer bepaald het KB van 2.11.1836, gewijzigd door dit van 6.7.1936 en het KB
van 4.4.1895 gewijzigd door het KB van 27.4.1962).

Bijgevolg zal het verlenen van vergunningen – welke ook hun aard weze en ongeacht de
duur ervan – slechts mogen geschieden na uitdrukkelijk en voorafgaand schriftelijk akkoord
tussen de beide partijen.
Artikel 3
Het stadsbestuur van Herentals zal zich op haar kosten belasten met:
1. het onderhoud en de vernieuwing van de bestrating, de riolering en de beplantingen;
2. het verzekeren van de afloop van het water;
3. de plaatsing, het onderhoud en de vernieuwing van eventuele verlichtingsinstallatie,
het verlichten van de weg;
4. de reiniging (inbegrepen het wegnemen van sneeuw en het strooien van zout, in het
bijzonder bij ijzelvorming);
5. het dragen van de aansprakelijkheid voor ongevallen en beschadigingen voor zover
deze in een rechtstreeks causaal verband staat tot de verplichtingen welke haar door
deze overeenkomst worden opgelegd;
6. het onderhoud en de vernieuwing van de seinen tot regeling van het verkeer volgens
noodwendigheden.
Alle hierboven beschreven punten hebben betrekking op de onder artikel 1 bedoelde
gronden.
Artikel 4
Iedere vraag tot inname van het openbaar domein voor privatieve doeleinden dient het
voorwerp uit te maken van een uitdrukkelijk en schriftelijk voorafgaan akkoord van de NMBSHolding ongeacht de aard en de duur van het gebruik.
Ongeacht de mogelijkheid tot weigering indien de aanvraag de activiteiten van de NMBSHolding zou schaden, zal voor iedere uitbating op het openbaar domein een vergoeding
geïnd worden die voor de helft ten goede komt aan de stad Herentals en voor de andere
helft ten goede aan de NMBS-Holding.
Een afzonderlijke overeenkomst voor de regeling van de wederzijdse verplichtingen zal in
voorkomend geval worden opgesteld.
Artikel 5
Deze inlijving in de kleine wegenis gaat in vanaf de dag van de ondertekening van
onderhavige overeenkomst.
Artikel 6
Deze overeenkomst dient beschouwd als zijnde van openbaar nut.”
Schepen Van Olmen neemt opnieuw deel aan de zitting.

007 Rooilijn- en onteigeningsplan Wuytsbergen. Voorlopige goedkeuring.
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De stad Herentals is van plan om wegen- en rioleringswerken volgens de principes van de
hydronautstudie van Herentals, deel centrum, uit te voeren in de Wuytsbergen, deel tussen
de Montezumalaan, Vogelzangstraat en Ekelstraat. Omdat niet alle benodigde gronden in
bezit zijn van de stad werd een rooilijn- en onteigeningsplan opgemaakt .
Openbaar onderzoek
Het rooilijn- en onteigeningsplan zal worden voorgelegd tijdens het openbaar onderzoek.
Juridische grond
- Decreet betreffende milieuvergunning van 28/5/1985 en uitvoeringsbesluiten Vlarem I van
6/2/1991 en Vlarem II van 1/6/1995.
- Besluit Vlaamse Regering van 1/10/2004 houdende vaststelling van een gewestelijke
stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater.
- Artikel 162 van de grondwet.
- Bevoegdheidsbesluit van Vlaamse Regering van 27/7/2004.
- Decreet betreffende ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22/10/1996, gewijzigd bij
decreet van 18/5/1999 en van 26/4/2000, in het bijzonder artikel 24 en volgende en artikel

34.
- Koninklijk Besluit van 18/7/1978 betreffende goedkeuring van het gewestplan “HerentalsMol” en latere verwijzingen.
- Besluit van de Vlaamse Regering van 23/9/1997 houdende definitieve vaststelling van het
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, bekrachtigd bij decreet van 17/12/1997 wat de
bindende bepalingen betreft en op het besluit van de Vlaamse Regering van 12/12/2003
houdende definitieve vaststelling van de herziening van het Ruimtelijk Structuurplan
Vlaanderen, bekrachtigd bij decreet van 19/3/2004 wat de bindende bepalingen betreft;
- Wet van 17/4/1835 en 27/5/1870 inzake onteigeningen ten algemene nutte.
- Besluit van de Vlaamse Executieve van 19/12/1991 inzake onteigeningen ten algemene
nutte ten behoeven van gemeenten, provincies, intercommunale verenigingen en de
gewestelijke ontwikkelingsmaatschappijen.
- Gemeentedecreet van 15/7/2005.
Argumentatie
Het stadsbestuur plant wegen- en rioleringswerken in de Wuytsbergen. Deze zullen worden
aangelegd volgens de richtlijnen opgenomen in de Toelichting bij de Code van goede praktijk
voor het ontwerp van rioleringssystemen waarin een aantal bronmaatregelen worden voorgeschreven, zijnde alle lokale opwaartse maatregelen met betrekking tot hemelwaterafvoer
die vervuiling van afstromend hemelwater voorkomen of de hydraulische piekbelasting van
de afwatering verminderen. Er wordt hierbij gestreefd naar een optimale scheiding van
oppervlaktewater (RWA) en afvalwater (DWA). Het hemelwater moet in eerste instantie
zoveel mogelijk hergebruikt worden en in tweede instantie moet het resterend gedeelte van
het hemelwater worden geïnfiltreerd of gebufferd zodat tenslotte slechts een beperkt debiet
vertraagd wordt afgevoerd. In dit project wordt gekozen voor de aanleg van infiltratiegrachten. Deze noodzaken bijkomende grondinnemingen en een verlegging van de rooilijn.
Indien met de betrokken boordeigenaars geen akkoord in der minne kan afgesloten worden
over de nodige grondafstand moeten deze gerechtelijk afgedwongen kunnen worden.
BESLUIT
De gemeenteraad keurt eenparig het rooilijn- en onteigeningsplan van de Wuytsbergen, deel
Montezumalaan-Vogelzangstraat-Ekelstraat, opgemaakt door studiebureau Groep Infrabo nv
op 26 januari 2007, voorlopig goed.

008 IVEKA: goedkeuring agenda algemene vergadering van 20 maart 2007
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Het stadsbestuur van Herentals neemt deel aan de opdrachthoudende vereniging IVEKA.
Het stadsbestuur wordt opgeroepen om deel te nemen aan de bijzondere algemene
vergadering van IVEKA op 20/3/2007 in de E10 Hoeve, Kapelstraat 8a te 2960 Brecht.
Argumentatie
De gemeenteraad van 6/2/2007 duidde de vertegenwoordigers aan voor deelname aan de
algemene vergadering.
De gemeenteraad keurt nu de agenda goed.
BESLUIT
De gemeenteraad keurt eenparig de volgende agenda van de bijzondere algemene
vergadering van IVEKA op 20 maart 2007, goed:
1. Statutaire ontslagneming / benoemingen.
Een afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan IVEKA.

009 IKA: goedkeuring agenda algemene vergadering van 12 maart 2007
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Het stadsbestuur van Herentals neemt deel aan de opdrachthoudende vereniging IKA.
Het stadsbestuur wordt opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering van
IKA op 12/3/2007 in Den Eyck , Houtum 39 te Kasterlee.
Argumentatie

De gemeenteraad van 6/2/2007 duidde de vertegenwoordigers aan voor deelname aan de
algemene vergadering.
De gemeenteraad keurt nu de agenda goed.
BESLUIT
De gemeenteraad keurt eenparig de volgende agenda van de bijzondere algemene
vergadering van IKA op 12 maart 2007, goed:
1. De voordrachten van de gemeenteraden voor de benoemingen aan de algemene
vergadering van de deelnemers.
2. Installatievergadering - statutaire benoemingen.
Een afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan IKA.

010 IOK: goedkeuring agenda algemene vergadering van 20 maart 2007
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Het stadsbestuur van Herentals neemt deel aan de opdrachthoudende vereniging IOK.
Het stadsbestuur wordt opgeroepen om deel te nemen aan de bijzondere algemene
vergadering van IOK op 20/3/2007 in het Wijnhuis te Geel.
Argumentatie
De gemeenteraad van 6/2/2007 duidde de vertegenwoordigers aan voor deelname aan de
algemene vergadering.
De gemeenteraad keurt nu de agenda goed.
BESLUIT
De gemeenteraad keurt eenparig de volgende agenda van de bijzondere algemene
vergadering van IOK op 20 maart 2007, goed:
1. Samenstelling raad van bestuur IOK.
Een afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan IOK.

011 IOK- Afvalbeheer: goedkeuring agenda algemene vergadering van 20 maart
2007
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Het stadsbestuur van Herentals neemt deel aan de opdrachthoudende vereniging IOKAfvalbeheer.
Het stadsbestuur wordt opgeroepen om deel te nemen aan de bijzondere algemene
vergadering van IOK-Afvalbeheer op 20/3/2007 in het Wijnhuis te Geel.
Argumentatie
De gemeenteraad van 6/2/2007 duidde de vertegenwoordigers aan voor deelname aan de
algemene vergadering.
De gemeenteraad keurt nu de agenda goed.
BESLUIT
De gemeenteraad keurt eenparig de volgende agenda van de bijzondere algemene
vergadering van IOK-Afvalbeheer op 20 maart 2007, goed:
1. Samenstelling raad van bestuur IOK-Afvalbeheer.
Een afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan IOK.

012 C.V.B.A. Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer in de Provincie
Antwerpen: goedkeuring agenda algemene vergadering van 22 maart 2007
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Het stadsbestuur van Herentals neemt deel aan de Intercommunale Vereniging voor
Crematoriumbeheer in de Provincie Antwerpen.
Het stadsbestuur wordt opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering van de
Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer in de Provincie Antwerpen. op
22/3/2007 in het crematorium van Wilrijk, Jules Moretuslei 2.

Argumentatie
De gemeenteraad van 6/2/2007 duidde de vertegenwoordigers aan voor deelname aan de
algemene vergadering.
De gemeenteraad keurt nu de agenda goed.
BESLUIT
De gemeenteraad keurt eenparig de volgende agenda van de bijzonder algemene
vergadering van de Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer in de Provincie
Antwerpen.op 22 maart 2007, goed:
1. Goedkeuring verslag algemene vergadering van 21/12/2006.
2. Benoeming leden raad van bestuur.
3. Benoeming leden raad van bestuur met raadgevende stem.
Een afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan de Intercommunale
Vereniging voor Crematoriumbeheer in de Provincie Antwerpen.

013 CIPAL: goedkeuring agenda bijzondere algemene vergadering van 16 maart
2007
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Het stadsbestuur van Herentals neemt deel aan de opdrachthoudende vereniging CIPAL.
Het stadsbestuur wordt opgeroepen om deel te nemen aan de bijzondere algemene
vergadering van CIPAL op 16/3/2007 in Cipalstraat 1, 2440 Geel.
Argumentatie
De gemeenteraad van 6/2/2007 duidde de vertegenwoordigers aan voor deelname aan de
algemene vergadering.
De gemeenteraad keurt nu de agenda goed.
BESLUIT
De gemeenteraad keurt eenparig de volgende agenda van de bijzonder algemene
vergadering van CIPAL op 16 maart 2007, goed:
1. Benoeming van de leden van de Raad van Bestuur
2. Akteneming van de gemeenteraadsbeslissingen tot aanduiding van de leden van de Raad
van Bestuur met raadgevende stem en bepaling van de rangorde
3. Benoeming van de leden van het Adviescomité
4. Varia
5. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering.
Een afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan CIPAL.

014 CIPAL: voordracht kandidaat-lid in het adviescomité
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Het stadsbestuur van Herentals neemt deel aan de opdrachthoudende vereniging CIPAL.
Juridische grond
Statuten: artikel 25bis: elke deelnemende gemeente heeft het recht een kandidaat-lid in het
adviescomité voor te dragen.
Argumentatie
Door de vernieuwing van de gemeenteraad moeten de leden van het adviescomité worden
vervangen.
Het stadsbestuur draagt een kandidaat-lid voor in het adviescomité van CIPAL.
De gemeenteraad stemt geheim. De stembus bevat 29 stembrieven, gelijk aan het aantal
stemmers. De stemopneming geeft volgend resultaat :
- Beirinckx Bieke krijgt
22 stemmen
- Peeters Kris krijgt
1 stem
- Ryken Ingrid krijgt
1 stem
- blanco-stembiljetten
5
Bieke Beirinckx heeft de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen
verkregen.

BESLUIT
De gemeenteraad draagt Bieke Beirinckx, gemeenteraadslid, die woont te 2200 Herentals,
Herenthoutseweg 228, voor als kandidaat-lid in het adviescomité van CIPAL.
Een afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan CIPAL.

015 CIPAL: voordracht kandidaat-bestuurder met raadgevende stem.
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Het stadsbestuur van Herentals neemt deel aan de dienstverlenende vereniging CIPAL
Het stadsbestuur wordt opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering in
buitengewone zitting van CIPAL op 16/3/2007.
Juridische grond
Het decreet van 6/7/2001 over de intergemeentelijke samenwerking:
Statuten CIPAL: artikel 15 bis: elke deelnemende gemeente heeft het recht één kandidaatbestuurder voor te dragen met raadgevende stem. Dit is een afgevaardigde van de oppositie
(verkozen op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college of
aangesteld is als voorzitter van het OCMW).
Argumentatie
Door de vernieuwing van de gemeenteraad moet de raad van bestuur van CIPAL binnen de
eerste 3 maanden van 2007 vervangen worden.
Het is aangewezen om van het recht gebruik te maken om een oppositielid als afgevaardigde met raadgevende stem in de raad van bestuur aan te duiden.
De gemeenteraad stemt geheim over de voordracht van de kandidaat-bestuurder met
raadgevende stem. De stembus bevat 29 stembrieven, gelijk aan het aantal stemmers. De
stemopneming geeft volgend resultaat:
- Paulis Guy krijgt
29 stemmen
Guy Paulis heeft de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen verkregen.
BESLUIT
De gemeenteraad draagt Guy Paulis, oppositie-gemeenteraadslid, die woont te 2200
Herentals, Lijsterdreef 2/1, voor als kandidaat-bestuurder met raadgevende stem van de
dienstverlenende vereniging CIPAL.
Het college bezorgt een afschrift van deze beslissing aan CIPAL, Cipalstraat 1 - 2440 Geel.

016 AGB Sport en Recreatie Herentals : aanstelling 2 commissarissen
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Op 7/9/2004 heeft de gemeenteraad de oprichting en statuten van het AGB Sport en
Recreatie Herentals goedgekeurd.
Op 6/2/2007 heeft de gemeenteraad de leden van de raad van bestuur van het AGB Sport
en Recreatie benoemd.
Voor het toezicht op de financiële toestand en op de jaarrekening van het AGB Sport en
Recreatie dient een college van commissarissen gekozen te worden.
Juridische grond
Statuten AGB Sport en Recreatie Hoofdstuk V. Controle Art. 42 College van commissarissen
Argumentatie
Voor het toezicht op de financiële toestand en op de jaarrekening van het AGB Sport en
Recreatie dient een college van drie commissarissen gekozen te worden waarvan ten minste
één lid is van het Instituut voor Bedrijfsrevisoren.
Twee commissarissen moeten buiten de raad van bestuur van het AGB Sport en Recreatie
en binnen de gemeenteraad worden verkozen.
De gemeenteraad stemt geheim over de aanduiding van de twee commissarissen.
Eerste commissaris. De stembus bevat 29 stembrieven, gelijk aan het aantal stemmers. De
stemopneming geeft volgend resultaat :
- Schaut Christine krijgt
22 stemmen
- Vanhencxthoven Walter krijgt
2 stemmen

- blanco-stembiljetten
5
Christine Schaut heeft de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen
verkregen.
Tweede commissaris. De stembus bevat 29 stembrieven, gelijk aan het aantal stemmers. De
stemopneming geeft volgend resultaat :
- Beirinckx Bieke krijgt
22 stemmen
- Vanhencxthoven Walter krijgt
2 stemmen
- blanco-stembiljetten
5
Bieke Beirinckx heeft de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen
verkregen.
BESLUIT
De gemeenteraad beslist :
- Christine Schaut, Broekhoven 3/2 - 2200 Herentals,
- Bieke Beirinckx, Herenthoutseweg 228 - 2200 Herentals;
aan te duiden als lid van het college van commissarissen van het autonoom gemeentebedrijf AGB Sport en Recreatie Herentals.

017 AGB Herentals : aanstelling 2 commissarissen
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Op 7/9/2004 heeft de gemeenteraad de oprichting en statuten van het AGB Herentals
goedgekeurd. Bij het begin van een nieuwe legislatuur moet de gemeenteraad ook een
nieuwe raad van bestuur aanstellen. Op 6/2/2007 heeft de gemeenteraad de leden van de
raad van bestuur van het AGB Herentals benoemd.
De gemeenteraad moet een college van commissarissen aanstellen dat toezicht uitoefent op
de financiële toestand en op de jaarrekening van het AGB Herentals.
Juridische grond
Statuten AGB Herentals Hoofdstuk V. Controle - artikel 42 - college van commissarissen
Argumentatie
Het toezicht op de financiële toestand en op de jaarrekening van het AGB Herentals berust
bij een college van drie commissarissen. Tenminste één van hen moet lid zijn van het
Instituut voor Bedrijfsrevisoren.
Twee commissarissen moeten buiten de raad van bestuur van het AGB Herentals en binnen
de gemeenteraad verkozen worden.
De gemeenteraad stemt geheim over de aanduiding van de twee commissarissen.
Eerste commissaris. De stembus bevat 29 stembrieven, gelijk aan het aantal stemmers. De
stemopneming geeft volgend resultaat :
- Rombouts Marijke krijgt
1 stem
- Van Dingenen Marcel krijgt
22 stemmen
- Vanhencxthoven Walter krijgt
1 stem
- blanco-stembiljetten
5
Marcel Van Dingenen heeft de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen
verkregen.
Tweede commissaris. De stembus bevat 29 stembrieven, gelijk aan het aantal stemmers. De
stemopneming geeft volgend resultaat :
- Bellens Peter krijgt
22 stemmen
- Vanhencxthoven Walter krijgt
2 stemmen
- blanco-stembiljetten
5
Peter Bellens heeft de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen
verkregen.
BESLUIT
De gemeenteraad beslist
- Marcel Van Dingenen, Heesveld 17 - 2200 Herentals
- Peter Bellens, Beukenlaan 25 - 2200 Herentals
aan te duiden als lid van het college van commissarissen van het autonoom gemeentebedrijf
AGB Herentals.

018 Huishoudelijk reglement overlegcomité gemeente/OCMW: goedkeuring.
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De gemeenteraad besliste op 2/1/2007 de OCMW-voorzitter niet toe te voegen aan het
college van burgemeester en schepenen. Hierdoor blijven de bepalingen van het gemeentedecreet inzake de oprichting en werking van het overlegcomité tussen de gemeente en het
OCMW van toepassing. De gemeenteraad duidde op 6/2/2007 zijn afgevaardigden aan in
het overlegcomité.
Juridische grond
- Artikel 26/bis van de organieke wet van 8/7/1978 op de OCMW’s.
- Koninklijk Besluit van 21/1/1993 tot bepaling van de voorwaarden en modaliteiten van het
overleg bedoeld in artikel 26§2 van de organieke wet op de OCMW’s.
Argumentatie
Het huishoudelijk reglement van het overlegcomité tussen de gemeente en het OCMW werd
op 14/5/2001 vastgesteld en goedgekeurd door de gemeenteraad en de OCMW-raad.
Dit reglement moet aangepast worden aan de huidige juridische en feitelijke situatie.
BESLUIT
De gemeenteraad keurt het huishoudelijk reglement van het overlegcomité tussen de
gemeente en het OCMW goed als volgt :
Artikel 1
Het overleg heeft plaats tussen een delegatie van de raad voor maatschappelijk welzijn en
een delegatie van de gemeenteraad.
Deze delegaties omvatten in elk geval de burgemeester of de schepenen die de
burgemeester aanwijst en de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn.
Artikel 2
Het overlegcomité wordt voorgezeten door de burgemeester of de schepen die hij aanwijst,
of in geval van verhindering van de burgemeester of diens vervanger, door de voorzitter van
de raad van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.
Artikel 3
De schepen van financiën of, bij verhindering, de schepen die hij aanwijst, maakt deel uit van
de delegatie van de gemeenteraad wanneer de begroting van het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn of die van een ziekenhuis dat van het centrum afhangt, aan het
overlegcomité wordt voorgelegd. Hetzelfde geldt voor de begrotingswijzigingen van zodra
deze van aard zijn om de toelage van de gemeente te verhogen evenals voor de beslissingen die het tekort van de ziekenhuizen dreigen te vergroten.
Artikel 4
§ 1. Telkens wanneer een gemeenteraadslid of OCMW-raadslid, dat tevens lid is van het
overlegcomité gemeente/OCMW, geen deel meer uitmaakt van de gemeenteraad of
van de raad voor maatschappelijk welzijn, wordt bedoeld raadslid onmiddellijk
vervangen als lid van het overlegcomité
§ 2. Wanneer de samenstelling van één der delegaties wijzigt, wordt van de beslissing van
de gemeenteraad of de raad voor maatschappelijk welzijn onverwijld kennis gegeven
aan de voorzitter van het OCMW en de burgemeester van de gemeente.
Artikel 5
§ 1. De secretarissen van de gemeente en van het OCMW nemen het secretariaat waar
van het overlegcomité.
§ 2. De notulen worden in dubbel exemplaar staande de vergadering opgemaakt en door
de aanwezige leden ondertekend.
§ 3. De burgemeester en de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn maken de
notulen van de vergadering van het overlegcomité over ter informatie aan de betrokken
raad bij de eerstvolgende vergadering.
§ 4. Elke secretaris behoudt een exemplaar van de notulen.
§ 5. De secretarissen plegen overleg omtrent de verdeling van het materiële werk met
betrekking tot het opmaken van de notulen.
Artikel 6
Telkens wanneer het noodzakelijk wordt geacht, en minstens om de drie maanden, wordt het

overlegcomité samengeroepen.
Artikel 7
§ 1. Bij gebrek aan een bijzondere reglementering met betrekking tot de toepassing van
artikel 33bis van de OCMW-wet, valt de toepassing van deze wetsbepaling onder de
modaliteiten van bestaande wettelijke bepalingen en uitvoeringsbesluiten met betrekking tot het overleg alsook dit reglement.
§ 2. Telkens wanneer de burgemeester gebruik heeft gemaakt van zijn bevoegdheid in
toepassing van artikel 33bis van de OCMW-wet van 8 juli 1976 betreffende de
Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en een bespreking of een stemming
omtrent een agendapunt in een zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn heeft
verdaagd, wordt het overlegcomité bijeengeroepen uiterlijk binnen de 15 dagen
volgend op bedoelde zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.
Plaats van vergadering.
Artikel 8
De vergaderingen van het overlegcomité worden gehouden in de zetel van de stad. Het
overlegcomité kan beslissen om zijn vergadering op een andere plaats te houden.
Agenda en bijeenroeping
Artikel 9
De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn stelt de agenda op van het overleg
evenals dag en uur waarop het overleg zal plaatshebben en roept de vergadering van het
overlegcomité bijeen. Hij is bovendien gehouden het overlegcomité bijeen te roepen telkens
de burgemeester daarom vraagt en de punten op de agenda te plaatsen die de
burgemeester voorstelt. Indien de voorzitter het overlegcomité niet bijeenroept, is de
burgemeester gemachtigd dit te doen.
Artikel 10
De bijeenroeping gebeurt per e-mail aan de leden van het overlegcomité, ten minste vijf vrije
dagen voor de dag van de vergadering. Deze termijn kan worden ingekort bij hoogdringendheid.
Artikel 11
§ 1. De bijeenroeping vermeldt de agenda van de vergadering. Wanneer op de agenda
punten vermeld staan die voorgesteld zijn door de gemeentelijke overheid en/of de
OCMW-overheid worden de dossiers en de stukken voorbereid door respectievelijk de
gemeentesecretaris en de OCMW-secretaris. De OCMW-secretaris en de gemeentesecretaris hebben hierover desgevallend met elkaar overleg. De voorbereidende
stukken bij de agendapunten dienen tijdig overgemaakt te worden aan de voorzitter
van het OCMW wat betreft de punten geagendeerd door het stadsbestuur of aan de
burgemeester wat betreft de punten geagendeerd door of betrekking hebbend op het
OCMW-bestuur. De ontwerpnotulen en de voorbereidende stukken worden via mail
aan de leden van het overlegcomité bezorgd en dit ten minste vijf vrije dagen voor de
dag van de vergadering. Deze termijn kan worden ingekort bij hoogdringendheid.
§ 2. De volledige dossiers worden ter beschikking gesteld van de leden van het overlegcomité op de zetel van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn voor wat
betreft de agendapunten bedoeld in artikel 12 § 1 en ten zetel van het gemeentebestuur voor wat betreft de agendapunten bedoeld in artikel 12 § 2 gedurende de in
artikel 10 bepaalde termijn, met uitzondering van de zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen.
Artikel 12
§ 1. Over de volgende aangelegenheden kan het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk
Welzijn slechts beslissen indien zij vooraf zijn voorgelegd aan het overlegcomité:
1. het meerjarenplan en de budgetten van het centrum, alsook het budget van de
ziekenhuizen die onder het centrum ressorteren;
2. het vaststellen of wijzigen van de personeelsformatie;
3. het vaststellen of wijzigen van het administratief en geldelijk statuut van het
personeel, voor zover die vaststelling of wijziging een financiële weerslag kan
hebben of erdoor van het statuut van het gemeentelijk personeel wordt afgeweken;
4. de indienstneming van bijkomend personeel, behalve in gevallen van hoogdringendheid zoals bepaald in artikel 56, of wanneer het personeel van het ziekenhuis

als bedoeld in artikel 94 betreft;
5. het oprichten van nieuwe diensten of instellingen en de uitbreiding van de
bestaande;
6. het oprichten van, het toetreden tot of het uittreden uit verenigingen overeenkomstig hoofdstuk XII, XIIbis of XIIter;
7. de budgetwijzigingen, zodra deze van dien aard zijn dat ze de gemeentelijke
bijdrage verhogen of verminderen, alsook de beslissingen met betrekking tot de
ziekenhuizen waardoor hun tekort toeneemt;
§ 2 Over de volgende aangelegenheden kunnen de gemeentelijke overheden slechts
beslissen indien zij vooraf zijn voorgelegd aan het overlegcomité:
1. het vaststellen of wijzigen van het administratief en geldelijk statuut van het
personeel, voor zover deze beslissingen een weerslag kunnen hebben op de
budgetten en het beheer van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn;
2. het oprichten van nieuwe diensten of instellingen met een sociale doelstelling en de
uitbreiding van de bestaande.
§ 3 Aanvullende materies waarover overleg zal worden gepleegd:
1. het voorstel van en de wijzigingen aan het huishoudelijk reglement voor overleg
tussen een delegatie van de raad voor maatschappelijk welzijn en een delegatie
van de gemeenteraad;
2. de vaststelling of een functie moeilijk rekruteerbaar is en als knelpuntberoep moet
worden gecatalogeerd.
3. het bestuursakkoord tussen stad en OCMW inzake een geïntegreerd lokaal sociaal
beleid en samenstelling van de plangroep.
4. de beheersovereenkomsten over het gemeenschappelijk gebruik van elkaars
diensten en/of het beroep doen op elkaars personeelsleden.
Artikel 13
De vergaderingen van het overlegcomité worden gehouden met gesloten deuren.
Artikel 14
§ 1 Het overlegcomité kan slechts geldig vergaderen wanneer ten minste 2 leden van
respectievelijk de raad voor maatschappelijk welzijn en van de gemeenteraad
aanwezig zijn
§ 2 Bij gebrek aan overleg, op afdoende wijze vastgesteld, te wijten aan één der
delegaties, beslissen de betrokken besturen, onverminderd de toepassing van het
administratief toezicht.
Onthouden zich bij de stemming : Liedts, Marcipont, Vervoort, Geypens en Heylen.

019 Lokaal Sociaal Beleid: afvaardigen van twee raadsleden voor de plangroep.
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De overheid wil toegankelijkheid en bereikbaarheid van de sociale dienst- en hulpverlening
voor alle burgers.
Daarvoor wordt een plangroep opgericht bestaande uit:
- 2 gemeenteraadsleden
- 3 OCMW-raadsleden
- de 2 verantwoordelijken van de sociale diensten (stad en OCMW)
- maximaal 5 afgevaardigden, voorgedragen door de stuurgroep van het Welzijnsoverleg
(onder wie minimaal 1 afgevaardigde van CAW De Kempen) en die geen politiek mandaat
mogen uitoefenen).
De gemeenteraad duidde in zitting van 12/4/2005 Anne-Mie Hendrickx en Muriel Poortmans
aan als gemeentelijke afgevaardigden om zich te vervoegen bij de plangroep van het Lokaal
Sociaal Beleid te Herentals. Deze plangroep geeft mee richting aan het Lokaal Sociaal
Beleidsplan om te onderzoeken hoe het concept Sociaal Huis het best in onze gemeente kan
worden geïntroduceerd;
De gemeenteraad duidt 2 nieuwe afgevaardigden aan.
Juridische grond

Decreet over het Lokaal Sociaal Beleid van 19/3/2004.
Argumentatie
Het decreet Lokaal Sociaal Beleid legt aan het OCMW en de stad op om elke legislatuur één
gezamenlijk lokaal beleidsplan op te maken.
Door de vernieuwing van de gemeenteraad na de gemeenteraadsverkiezingen op 8/10/2006
moeten 2 nieuwe raadsleden aangeduid worden voor deelname aan de plangroep van het
Lokaal Sociaal Beleid te Herentals.
De gemeenteraad stemt geheim over de aanduiding van de twee afgevaardigden in de plangroep.
Eerste afgevaardigde. De stembus bevat 29 stembrieven, gelijk aan het aantal stemmers. De
stemopneming geeft volgend resultaat :
- Hendrickx Anne-Mie krijgt
22 stemmen
- Rombouts Marijke krijgt
2 stemmen
- Vervoort Roel krijgt
5 stemmen
Anne-Mie Hendrickx heeft de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen
verkregen.
Tweede afgevaardigde. De stembus bevat 29 stembrieven, gelijk aan het aantal stemmers.
De stemopneming geeft volgend resultaat :
- Bellens Peter krijgt
22 stemmen
- Rombouts Marijke krijgt
1 stem
- Vervoort Roel krijgt
4 stemmen
- blanco-stembiljetten
2
Peter Bellens heeft de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen
verkregen.
BESLUIT
De gemeenteraad duidt volgende gemeenteraadsleden om zich bij de plangroep van het
Lokaal Sociaal Beleid te Herentals te voegen:
- Anne-Mie Hendrickx, Molenvest 16 - 2200 Herentals
- Peter Bellens, Beukenlaan 25 - 2200 Herentals.
Deze vertegenwoordigers worden aangesteld voor de bestuursperiode van 1 januari 2007 tot
en met 31 december 2012.
Deze beslissing wordt overgemaakt aan het OCMW.

020 Criteria voor de verdeling van de subsidies aan de culturele verenigingen,
dienstjaren 2007 tot en met 2013
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Het stadsbestuur van Herentals wil de verenigingen aangesloten bij de Herentalse cultuurraad stimuleren in hun werking. Daarom keurde de gemeenteraad op 6/11/2001 de criteria
voor de verdeling van de subsidies aan de culturele verenigingen, dienstjaren 2002 tot en
met 2006, goed. De criteria voor de verdeling van de subsidies worden al decennia lang
toegepast. Omdat het reglement momenteel 31/12/2006 als einddatum heeft, moet de
einddatum verlengd worden tot 31/12/2013.
Adviezen
Cultuurraad: Het bestendig bureau van de cultuurraad, hiertoe geldig gemandateerd door de
algemene vergadering, verleende op 13/2/2007 positief advies over het ontwerp op voorwaarde dat er rekening wordt gehouden met de volgende bemerking: "De cultuurraad
behoudt zich het recht voor om, indien hij van oordeel is dat hiervoor gegronde redenen
zouden zijn, in de loop van de aangeduide periode op elk tijdstip alsnog aanbevelingen te
formuleren om het reglement te wijzigen."
Argumentatie
Op 7/10/2003 keurde het stadsbestuur van Herentals het cultuurbeleidsplan 2004 - 2007
goed. Belangrijk in het cultuurbeleidsplan is de stimulering van zo veel mogelijk mensen en
verenigingen om deel te nemen aan het culturele leven in de stad. Daarom heeft de stad een
reglement voor de verdeling van de subsidies aan de culturele verenigingen, dienstjaren
2002 tot en met 2006. De dienst cultuurbeleid stelt voor om de einddatum van het reglement

te verlengen tot 2013.
BESLUIT
De gemeenteraad beslist eenparig volgend reglement omtrent de criteria voor de verdeling
van de subsidies aan de culturele verenigingen, dienstjaren 2007 tot en met 2013 goed te
keuren:
Om als culturele vereniging van een jaarlijkse gemeentelijke werkingstoelage te kunnen
genieten moet aan de volgende algemene voorwaarden voldaan worden en dient de hierna
beschreven procedure gevolgd te worden :
- de vereniging dient lid te zijn van de Herentalse cultuurraad;
- in principe dienen de te subsidiëren activiteiten in Herentals plaats te hebben. Uitzonderingen dienen afzonderlijk en gemotiveerd bij de subsidieaanvraag te worden ingediend;
- elke prestatie dient bewezen te worden door een jaarverslag ondertekend door de
voorzitter of de secretaris van de vereniging, vergezeld van de bewijsstukken. Dit
gedetailleerde verslag dient toe te komen op het secretariaat van de Herentalse
cultuurraad (dienst cultuurbeleid), Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals, voor het einde van
januari volgend op het jaar waarover het verslag handelt;
- de jaarverslagen worden gericht aan het stadsbestuur (dienst cultuurbeleid);
- de stad maakt de verslagen over aan de cultuurraad voor advies;
- een werkjaar komt overeen met een kalenderjaar;
- verenigingen waarvoor in de stadsbegroting reeds een toelage is voorzien op een ander
artikel, worden uitgesloten van subsidiëring volgens onderhavig reglement evenals de
gemeentelijke en paragemeentelijke organismen en verenigingen.
Dit puntenstelsel is jaarlijks voor herziening vatbaar. Mogelijke herzieningen worden
nochtans van kracht voor het werkjaar volgend op de goedkeuring van het nieuwe stelsel.
PUNTENSTELSEL
I. Cultuurspreiding - culturele zelfbekwaamheid
Toneel
Muziekconcert
Zanguitvoering
Kleinkunst
Kunstavond
Film
Tentoonstelling
a. voor het bijwonen in groep van minstens 10 pers.
25 punten
b. voor het organiseren
150 punten
c. voor de zelfuitvoering
300 punten
Publicatie van algemene waarde op kunst-, cultureel of wetenschappelijk
vlak - per blad
15 punten
Stand bij een activiteit van algemene culturele en openbare manifestaties
- minimum 20 m²
100 punten
- kleine stand
50 punten
Beperkt optreden (niet-avondvullend)
50 punten
II. Vormende activiteiten
Studiedagen, vormingsdagen, kaderdagen, congressen
a. zelf organiseren - per avond
100 punten
b. zelf organiseren - per dag
200 punten
c. deelname : per dag en per deelnemer (max. 100 punten per dag)
10 punten
Organiseren van voordrachtavond, groepsgesprek, debat, panel, symposium,
geleide wandelingen en tochten
100 punten
Organiseren van cursussen, lessenreeksen - per les (per reeks worden
slechts 5 lessen in aanmerking genomen - per jaar mogen maximum 4
reeksen in rekening gebracht worden = max. 2.000 punten)
100 punten
Organiseren van wedstrijden : opstel, dia, foto
100 punten
Tijdschrift of ledenblad van de plaatselijke vereniging - per bedrukte
bladzijde met uitsluiting van reclame, inclusief omslag
10 punten
De activiteiten vermeld onder hoofdstukken I en II dienen gericht te zijn tot het publiek in het
algemeen, wat moet blijken uit de gevoerde propaganda, met uitzondering van groeps-

bezoek en de uitgifte van tijdschrift en ledenblad.
III. Werking van de vereniging
1. a. bestuursvergadering (max. 10 per jaar)
25 punten
b. oefenstonde - clubwerking - wedstrijd (max. 1/week)
25 punten
c. deelname aan wedstrijden - per deelnemer (max. 5)
5 punten
d. voor koren :
- zondagsmis
25 punten
- plechtige uitvoering
100 punten
2. a. algemene ledenvergadering (max. 1 per jaar)
100 punten
b. feestavond voor leden (max. 1 per jaar)
100 punten
c. reis voor de leden (max. 1 per jaar)
100 punten
3. georganiseerde bijeenkomst (max. 1 per dag)
10 punten
Met georganiseerde bijeenkomst wordt bedoeld : activiteiten in overtal op punten 2 en
3 van hoofdstuk II en 1, 2 en 3 van hoofdstuk III, evenals sport- en louter ontspanningsactiviteiten met uitsluiting van activiteiten waarvoor een financiële tegemoetkoming
wordt gevraagd.
Het totaal van de punten verkregen door toepassing van hoofdstuk III is begrensd door het
totaal aantal verkregen onder de hoofdstukken I en II.
IV. Samenwerking met andere verenigingen
Voor de rubrieken I en II wordt het puntenaantal verhoogd met :
25 punten per vereniging - activiteit door twee verenigingen georganiseerd.
50 punten per vereniging - activiteit door meer dan twee verenigingen georganiseerd.
- 100 punten per activiteit georganiseerd met een vereniging uit een jumelagegemeente.
V. Werking in de cultuurraad
- bijwonen van een sectievergadering of algemene vergadering - per
stemgerechtige of afgevaardigde
50 punten
- algemeen artikel voor contactblad
50 punten
- medewerking aan activiteit van de Herentalse cultuurraad
100 punten
VI. Surplus voor bijzondere omlijsting (enkel bij activiteiten sub I en II)
- demonstratie, film, dia’s, grammofoonplaten, bandopname, declamatie
20 punten
- inleiding bij
20 punten
- gedrukte begeleiding
20 punten
VII. De aankoop van duurzame uitrustingsgoederen, dienstig en na bewijs van effectief nut
voor de realisatie van de onder hoofdstuk I betoelaagde activiteiten worden betoelaagd
met een puntentotaal gelijk aan 2 % van de aankoopsommen. De goederen mogen op
geen enkele wijze voor commerciële doeleinden aangewend worden. Facturen en
betalingsbewijzen moeten worden voorgelegd en de goederen moeten eigendom blijven
van de vereniging.
Berekeningswijze :
De te verdelen subsidiesom wordt als volgt over de vereniging verdeeld :
de totale subsidie wordt gedeeld door het totaal aantal toegekende punten; dit resultaat geeft
het subsidiebedrag per punt, zodat elke vereniging gerechtigd is op dit resultaat vermenigvuldigd met het aantal aan de vereniging toegekende punten.

021 Subsidiereglement Herentalse theatergezelschappen, dienstjaren 2007 tot en
met 2013
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Het stadsbestuur van Herentals wil een stimulans bieden aan grote Herentalse theatergezelschappen die de intentie hebben om uit te groeien tot een semi-professioneel of professioneel theatergezelschap en die reeds in het verleden een continue werking hebben bewezen.
Daarom keurde de gemeenteraad op 1/10/2002 het subsidiereglement Herentalse theatergezelschappen, dienstjaren 2002 tot 2006 goed. Omdat het subsidiereglement 31/12/2006
als einddatum heeft, moet de einddatum verlengd worden tot 31/12/2013.
Adviezen
Cultuurraad: Het bestendig bureau van de cultuurraad, hiertoe geldig gemandateerd door de
algemene vergadering, verleende op 13/2/2007 positief advies over het ontwerp op voor-

waarde dat er rekening wordt gehouden met de volgende bemerking: "De cultuurraad
behoudt zich het recht voor om, indien hij van oordeel is dat hiervoor gegronde redenen
zouden zijn, in de loop van de aangeduide periode op elk tijdstip alsnog aanbevelingen te
formuleren om de subsidiereglementen te wijzigen."
Argumentatie
Op 7/10/2003 keurde het stadsbestuur van Herentals het cultuurbeleidsplan 2004 - 2007
goed. Belangrijk in het cultuurbeleidsplan is de stimulering van zo veel mogelijk personen en
verenigingen om deel te nemen aan het culturele leven in de stad. Daarom heeft de stad een
subsidiereglement Herentalse theatergezelschappen, dienstjaren 2002 tot 2006. De dienst
cultuurbeleid stelt voor om de einddatum van het reglement te verlengen tot 31/12/2013.
BESLUIT
De gemeenteraad beslist eenparig volgend subsidiereglement voor Herentalse theatergezelschappen, dienstjaren 2007 tot en met 2013 goed te keuren:
Binnen de perken van de jaarlijks goedgekeurde begrotingskredieten wordt onder de hiernavolgende voorwaarden een subsidie verleend aan theatergezelschappen.
Artikel 1
Het theatergezelschap moet gedurende de laatste 5 speelseizoenen voorafgaand aan het
dienstjaar van de aanvraag, aan de volgende criteria voor subsidiëring voldoen:
- het theatergezelschap moet haar zetel hebben op het grondgebied van Herentals en
aangesloten zijn bij de cultuurraad.
- het theatergezelschap brengt per speelseizoen minstens vijf theaterstukken. Elk theaterstuk wordt minstens 5 maal in Herentals opgevoerd. Privé-voorstellingen worden niet in
aanmerking genomen voor subsidiëring.
Artikel 2
Het theatergezelschap moet een aanvraag tot subsidiëring aan het college van
burgemeester en schepenen richten vóór 30 november van het betreffende dienstjaar en de
bewijzen bezorgen waaruit blijkt dat het theatergezelschap aan de criteria in artikel 1 voldoet.
Artikel 3
Het college van burgemeester en schepenen oordeelt over de subsidieaanvraag en bij
betwisting beslist zij of het theatergezelschap in aanmerking komt voor subsidiëring. Het
beschikbare bedrag wordt gelijk verdeeld tussen de aanvragers die in aanmerking worden
genomen.
Artikel 4
De toekenning van de subsidie impliceert dat het theatergezelschap geen subsidie kan
ontvangen van de erkende Herentalse raden.
Het theatergezelschap dat gemeentelijke subsidie aanvraagt, dient elke vorm van controle
vanwege het college van burgemeester en schepenen te aanvaarden.

022 Subsidiereglement voor de huur van een zaal voor culturele activiteiten en
evenementen, dienstjaren 2007 tot en met 2013
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De stad wil Herentalse verenigingen en adviesraden ondersteunen bij het organiseren van
sociaal-culturele evenementen en initiatieven. Daarom keurde de gemeenteraad op 2/6/1996
het subsidiereglement voor de huur van een zaal voor culturele activiteiten en evenementen
goed. Tijdens de daarop volgende beleidsperiodes werd het subsidiereglement lichtjes
gewijzigd. Omdat het subsidiereglement momenteel 31/12/2006 als einddatum heeft, moet
de einddatum verlengd worden tot 31/12/2013.
Adviezen
Cultuurraad: Het bestendig bureau van de cultuurraad, hiertoe geldig gemandateerd door de
algemene vergadering, verleende op 13/2/2007 positief advies over het ontwerp op voorwaarde dat er rekening wordt gehouden met de volgende bemerking: "De cultuurraad
behoudt zich het recht voor om, indien hij van oordeel is dat hiervoor gegronde redenen
zouden zijn, in de loop van de aangeduide periode op elk tijdstip alsnog aanbevelingen te
formuleren om de subsidiereglementen te wijzigen."
Argumentatie

Op 7/10/2003 keurde het stadsbestuur van Herentals het cultuurbeleidsplan 2004 – 2007
goed. Belangrijk in het cultuurbeleidsplan is de stimulering van zo veel mogelijk mensen en
verenigingen om deel te nemen aan het culturele leven in de stad. Daarom heeft de stad een
subsidiereglement voor de huur van een zaal voor culturele activiteiten en evenementen,
dienstjaren 2002 tot en met 2006. De dienst cultuurbeleid stelt voor om de einddatum van
het reglement te verlengen tot 31/12/2013.
BESLUIT
De gemeenteraad beslist eenparig volgend subsidiereglement voor de huur van een zaal
voor culturele activiteiten en evenementen, dienstjaren 2007 tot en met 2013 goed te keuren:
Artikel 1
Aan de Herentalse adviesraden en aan de Herentalse verenigingen die aangesloten zijn bij
een van de adviesraden kan een tussenkomst worden verleend in de huur van de zaal indien
zij een waardevol, op zichzelf staand cultureel evenement of activiteit inrichten toegankelijk
voor alle publiek, nl. podiumkunsten: theater, voordracht, muziek, dans; tentoonstelling:
beeldende kunsten, educatief waardevolle film; dit geldt alleen voor de zalen op het grondgebied Herentals die niet worden beheerd door het stadsbestuur Herentals.
Artikel 2
De tussenkomst vanwege de gemeente wordt beperkt tot maximaal een derde van de
gebruikelijke normale huurprijs van de zaal waarin de activiteiten of evenementen
plaatsvinden en kan maximaal 150 euro per evenement of activiteit bedragen.
Er wordt geen tussenkomst verleend voor bijkomende kosten.
Dit reglement is maar van toepassing in zoverre er voldoende kredieten in de lopende
begroting werden ingeschreven.
Artikel 3
Verzoeken om tussenkomst dienen schriftelijk gericht aan het college van burgemeester en
schepenen uiterlijk één maand voor het georganiseerde evenement of activiteit.
Artikel 4
De toekenning van deze subsidies is onverenigbaar met de toekenning van nominatieve
subsidies door de stad Herentals voor hetzelfde project in hetzelfde begrotingsjaar.

023 Subsidiereglement voor jubilerende verenigingen, dienstjaren 2007 tot en met
2013
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De stad wil Herentalse jubilerende verenigingen ondersteunen bij de viering van hun jubileum. Daarom keurde de gemeenteraad op 7/5/1996 het subsidiereglement voor jubilerende
verenigingen goed. Tijdens de daarop volgende beleidsperiodes werd het subsidiereglement
lichtjes gewijzigd. Omdat het subsidiereglement momenteel 31/12/2006 als einddatum heeft,
moet de einddatum verlengd worden tot 31/12/2013.
Adviezen
Cultuurraad: Het bestendig bureau van de cultuurraad, hiertoe geldig gemandateerd door de
algemene vergadering, verleende op 13/2/2007 positief advies over het ontwerp op voorwaarde dat er rekening wordt gehouden met de volgende bemerking: "De cultuurraad
behoudt zich het recht voor om, indien hij van oordeel is dat hiervoor gegronde redenen
zouden zijn, in de loop van de aangeduide periode op elk tijdstip alsnog aanbevelingen te
formuleren om de subsidiereglementen te wijzigen."
Argumentatie
Op 7/10/2003 keurde het stadsbestuur van Herentals het cultuurbeleidsplan 2004 - 2007
goed. Belangrijk in het cultuurbeleidsplan is de stimulering van zo veel mogelijk mensen en
verenigingen om deel te nemen aan het culturele leven in de stad. Daarom heeft de stad een
subsidiereglement voor jubilerende verenigingen, dienstjaren 2002 tot en met 2006. De
dienst cultuurbeleid stelt voor om de einddatum van het reglement te verlengen tot
31/12/2013.
BESLUIT
De gemeenteraad beslist eenparig volgend subsidiereglement voor jubilerende verenigingen,
dienstjaren 2007 tot en met 2013 goed te keuren:

Artikel 1.
In de kalenderjaren 2007 tot en met 2013 kunnen jubilerende Herentalse verenigingen die
minstens 50 jaar bestaan een subsidie van het stadsbestuur verkrijgen.
Artikel 2.
Uitsluitend verenigingen die sedert minstens drie jaar lid zijn (vanaf de datum van aanvraag)
van een van de door de gemeenteraad erkende adviesraden en die voldoen aan de voorwaarden bepaald onder artikel 1, maken aanspraak op een subsidiebedrag.
Uit de schriftelijke aanvraag moet duidelijk blijken wanneer de vereniging werd gesticht, voor
zover dat nog niet bekend was gemaakt aan het stadsbestuur.
Artikel 3.
De toekenning van de bijzondere subsidie is een bevoegdheid van de gemeenteraad en
wordt goedgekeurd in het jaar dat voorafgaat aan het jubileumjaar.
Artikel 4.
De subsidiebedragen worden als volgt vastgesteld:
- de onder artikel 2 bedoelde verenigingen die 50 jaar bestaan of een veelvoud van 50 jaar,
en die aan de voorwaarden, bepaald in dit reglement, voldoen, ontvangen 1.250 euro.
- vanaf hun 75-jarige bestaan ontvangen de onder artikel 2 bedoelde verenigingen om de
50 jaar 625 euro.
Artikel 5.
De vereniging dient voor het verkrijgen van de subsidie een schriftelijke aanvraag in te dienen, die in het bezit van het stadsbestuur dient te zijn vóór 1 september van het jaar dat
voorafgaat aan het jubileumjaar.
Bij laattijdige aanvraag, dit wil zeggen: vanaf 1 september voorafgaand aan het jaar van het
jubileum tot en met 31 december van het jaar van het jubileum, kan, onder voorbehoud van
goedkeuring van de subsidie door de gemeenteraad, deze subsidie pas in de eerstvolgende
te maken begroting worden ingeschreven.
Artikel 6.
In geval van twijfel over de stichtingsdatum wordt advies gevraagd aan de betrokken adviesraad en het college van burgemeester en schepenen. Aan de hand van dat advies neemt
de gemeenteraad de uiteindelijke beslissing.
Artikel 7.
De toekenning van deze subsidies is onverenigbaar met de toekenning van nominatieve
subsidies door de stad Herentals voor hetzelfde project in hetzelfde begrotingsjaar.

024 Subsidiereglement voor culturele projecten en activiteiten, dienstjaren 2007 tot
en met 2013
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De stad wil Herentalse verenigingen, organisaties en/of instellingen stimuleren in hun
creativiteit. Daarom keurde de gemeenteraad op 6/12/2001 het subsidiereglement voor
culturele projecten en activiteiten, dienstjaren 2002 tot en met 2006 goed. Op 30/3/2004
besliste de gemeenteraad het subsidiereglement lichtjes te wijzigen in het kader van het
cultuurbeleidsplan. Omdat het subsidiereglement momenteel 31/12/2006 als einddatum
heeft, moet de einddatum verlengd worden tot 31/12/2013.
Adviezen
Cultuurraad: Het bestendig bureau van de cultuurraad, hiertoe geldig gemandateerd door de
algemene vergadering, verleende op 13/2/2007 positief advies over het ontwerp op voorwaarde dat er rekening wordt gehouden met de volgende bemerking: "De cultuurraad
behoudt zich het recht voor om, indien hij van oordeel is dat hiervoor gegronde redenen
zouden zijn, in de loop van de aangeduide periode op elk tijdstip alsnog aanbevelingen te
formuleren om de subsidiereglementen te wijzigen."
Argumentatie
Op 7/10/2003 keurde het stadsbestuur van Herentals het cultuurbeleidsplan 2004 – 2007
goed. Belangrijk in het cultuurbeleidsplan is de stimulering van zo veel mogelijk mensen en
verenigingen om deel te nemen aan het culturele leven in de stad. Deze doelstelling werd

vertaald in het reglement voor de subsidiëring van culturele projecten en activiteiten,
dienstjaren 2002 tot en met 2006. De dienst cultuurbeleid stelt voor om de einddatum van
het reglement te verlengen tot 31/12/2013.
BESLUIT
De gemeenteraad beslist eenparig volgend subsidiereglement voor culturele projecten en
activiteiten, dienstjaren 2007 tot en met 2013 goed te keuren:
Artikel 1
Binnen de perken van de kredieten, daartoe goedgekeurd op de begroting, kunnen subsidies
toegekend worden aan bijzondere en vernieuwende initiatieven, zoals bedoeld in artikel 21
§2 van het decreet van 13 juli 2001 over het stimuleren van een kwalitatief en integraal
lokaal cultuurbeleid, die plaatsvinden vanaf 1 januari 2007 tot en met 31 december 2013.
Volgende initiatieven kunnen in aanmerking komen:
- specifieke kunstopleidingsmogelijkheden voor de jeugd: muzische vorming – beeldende
vorming (deskundige begeleiding moet aantoonbaar zijn);
- ontsluitingsprojecten voor specifieke doelgroepen om de kunstcreatie of kunstbeleving te
bevorderen;
- nieuwe of vernieuwende initiatieven op artistiek vlak (een éénmalige startpremie);
- een groot cultureel project voor een breed publiek.
Artikel 2
Om in aanmerking te komen voor subsidies naar aanleiding van een project of activiteit
dienen de initiatieven opgevat te zijn als een bijzondere activiteit door de personen of een
vereniging, die buiten de normale werking valt en aan minstens één van de volgende criteria
voldoet:
- een uitstraling buiten de grenzen van de stad Herentals (regionaal, nationaal,
internationaal);
- door aard, thema, vorm en doelgroep een vernieuwing of vernieuwende aanvulling
brengen in het bestaande culturele leven van de stad;
- de educatieve culturele werking en de daadwerkelijke cultuurspreiding bij specifieke
doelgroepen bevorderen;
- de uitstraling van stedelijke culturele instellingen bevorderen door ondersteunende
activiteiten;
- de daadwerkelijke samenwerking van het cultureel verenigingsleven in de hand werken
los van ideologie of specialisatie.
Artikel 3
Voor subsidiëring op basis van de bepalingen vervat in artikel 1, komen in aanmerking:
culturele projecten, manifestaties en festivals die op het grondgebied van de stad Herentals
plaatshebben.
Artikel 4
Voor de toepassing van dit reglement komen niet in aanmerking de culturele initiatieven die:
- georganiseerd worden door openbare besturen;
- opgezet zijn door een commerciële organisatie en/of in hoofdzaak commerciële doeleinden nastreven.
- georganiseerd worden door individuele burgers.
Artikel 5
Om aanspraak te kunnen maken op een subsidie voor een project of activiteit moet de
initiatiefnemer aan volgende voorwaarden voldoen:
- zijn zetel of secretariaat hebben op het grondgebied van de stad Herentals;
- een boekhouding opmaken, zodanig dat de financiële controle door de stad Herentals
mogelijk is in verband met het aanwenden van de subsidies;
- controle door de stad Herentals aanvaarden inzake de activiteit en de boekhouding.
Artikel 6
De initiatiefnemer moet een schriftelijke aanvraag richten aan het college van burgemeester
en schepenen (p/a Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals). Subsidieaanvragen voor projecten
die plaats vinden in januari, februari, maart of april moeten ten laatste op 1 december van het
voorgaande kalenderjaar toekomen op het college. Subsidieaanvragen voor projecten die
plaats vinden in mei, juni, juli of augustus moeten ten laatste op 1 april van hetzelfde kalenderjaar toekomen op het college. Subsidieaanvragen voor projecten die plaats vinden in

september, oktober, november of december moeten ten laatste op 1 augustus van hetzelfde
kalenderjaar toekomen op het college.
Bij deze aanvraag worden gevoegd:
- een nauwkeurige omschrijving van het cultureel initiatief, met vermelding van de potentiële mede-organiserende instanties, de doelgroep, de plaats en het tijdsverloop;
- een gedetailleerde begroting van inkomsten en uitgaven, andere subsidies, sponsoring,
eigen inkomsten van het voorgenomen cultureel initiatief met postgewijze toelichting;
- naam, adres en telefoonnummer van de persoon die bevoegd is namens de organisatoren informatie te verschaffen, of bij de beoordeling kan gehoord worden;
- het rekeningnummer van een op naam van de organisator of initiatiefnemende vereniging
vastgestelde bankrekening;
- de nodige identificatiegegevens van de initiatiefnemer en een exemplaar van de statuten,
indien de initiatiefnemende vereniging rechtspersoonlijkheid bezit;
- de nodige identificatiegegevens van de natuurlijke persoon die als verantwoordelijke
optreedt voor een vereniging zonder of met beperkte rechtspersoonlijkheid.
Artikel 7
Driemaal per jaar (april, augustus en december) treft het college van burgemeester en
schepenen een beslissing omtrent de ontvankelijkheid van de aanvragen en neemt ze een
principiële beslissing met betrekking tot het toekennen van de subsidies. In december beslist
het college van burgemeester en schepenen over de verdeling van het volledige subsidiebedrag onder de verschillende goedgekeurde projecten. Dit gebeurt na advies van de jury.
De jury bestaat uit:
- de schepen verantwoordelijk voor cultuur (voorzitter);
- de cultuurfunctionaris van de stads Herentals (secretaris)
- drie leden van de gemeenteraad
- directeurs van het kunstonderwijs Herentals
- drie leden van de Herentalse cultuurraad
Indien gewenst kan de jury zich laten bijstaan door externe specialisten.
Artikel 8
Het bedrag van de subsidie bedraagt maximaal 620 euro per aanvraag en wordt bepaald in
functie van:
- het cultureel belang van de activiteit;
- het beschikbaar budget binnen het begrotingsjaar;
- het aantal aanvragen;
- de totale begroting van het project;
- de door openbare besturen toegezegde subsidie.
Artikel 9
Indien het cultureel initiatief niet kan doorgaan, of wanneer de subsidieaanvraag grondig
wordt gewijzigd, deelt de organisator dit zo snel mogelijk mee aan het stadsbestuur.
Artikel 10
Met het oog op de definitieve vaststelling van het subsidiebedrag verstrekt de organisator
binnen de twee maanden na het plaatsvinden van het initiatief de rekening van de inkomsten
en uitgaven, samen met de nodige financiële bewijsstukken en het verslag van de activiteit,
gestaafd met documenten. Het college van burgemeester en schepenen kan zich genoodzaakt zien de principieel toegekende subsidie niet uit te keren indien de initiatiefnemer deze
documenten niet binnen de vastgelegde termijn instuurt.
Artikel 11
De organisator dient in alle publicaties met betrekking tot het project (publiciteit,
uitnodigingen, affiches, programma’s, persberichten, enz.) de financiële ondersteuning door
het gemeentebestuur te vermelden.
Artikel 12
Indien blijkt dat onjuiste gegevens werden verstrekt of indien de activiteiten de goede naam
en het imago van het stadsbestuur van Herentals schaden, kan het college van
burgemeester en schepenen de toegekende subsidie geheel of gedeeltelijk van de initiatiefnemer terugvorderen en de betrokkenen eventueel uitsluiten van verdere subsidiëring.
Artikel 13
De toekenning van deze subsidies is onverenigbaar met de toekenning van nominatieve

subsidies door de stad Herentals voor hetzelfde project in hetzelfde begrotingsjaar.

025 Jury voor de beoordeling van culturele projecten: aanduiding gemeenteraadsleden
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Het stadsbestuur van Herentals wil Herentalse verenigingen, organisaties en/of instellingen
stimuleren in hun creativiteit. Daarom keurde de gemeenteraad op 6/3/2007 het subsidiereglement voor culturele projecten en activiteiten, dienstjaren 2007 tot en met 2013 goed.
Openbaar onderzoek
Argumentatie
Artikel 7 van het subsidiereglement voor culturele projecten en activiteiten, dienstjaren 2007
tot en met 2013, vermeldt dat een jury advies moet geven over de beoordeling van culturele
projecten. Deze jury bestaat onder meer uit 3 gemeenteraadsleden.
De gemeenteraad stemt geheim over de aanduiding van de 3 gemeenteraads-juryleden.
Eerste jurylid. De stembus bevat 29 stembrieven, gelijk aan het aantal stemmers. De stemopneming geeft volgend resultaat :
- Bergen Lise krijgt
24 stemmen
- Marcipont Daniël krijgt
5 stemmen
Lise Bergen heeft de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen verkregen.
Tweede jurylid. De stembus bevat 29 stembrieven, gelijk aan het aantal stemmers. De
stemopneming geeft volgend resultaat :
- Marcipont Daniël krijgt
5 stemmen
- Moriau Martine krijgt
22 stemmen
- Rombouts Marijke krijgt
2 stemmen
Martine Moriau heeft de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen
verkregen.
Derde jurylid. De stembus bevat 29 stembrieven, gelijk aan het aantal stemmers. De
stemopneming geeft volgend resultaat :
- Marcipont Daniël krijgt
5 stemmen
- Van Dyck Elke krijgt
22 stemmen
- blanco-stembiljetten
2
Elke Van Dyck heeft de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen
verkregen.
BESLUIT
De gemeenteraad beslist volgende gemeenteraadsleden aan te duiden om te zetelen in de
jury voor de beoordeling van culturele projecten en activiteiten:
- Lise Bergen, Spekmolenstraat 53 - 2200 Herentals
- Martine Moriau, St.-Jobsstraat 115 - 2200 Herentals
- Elke Van Dyck, Vest 1/101 - 2200 Herentals.

026 Verlenging subsidiereglement voor promotie permanent gebruik zwembadencomplex Netepark voor inwoners van Herentals
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Het bestuur beschikt over verschillende subsidiereglementen om het sportgebeuren en de
sportclubs te ondersteunen. Het reglement voor promotie permanent gebruik zwembadencomplex Netepark voor inwoners van Herentals werd goedgekeurd voor de periode van
1/7/2006 tot en met 30/6/2007. De sportdienst stelt voor om het reglement zonder
wijzigingen te verlengen voor de periode van 1/7/2007 tot 31/12/2013.
Argumentatie
De gemeente en ook de sportdiensten zijn verplicht om dit jaar een beleidsplan in te dienen
bij de overheid met een lange termijnvisie dat door de gemeenteraad dient goedgekeurd te
worden. De sportdienst is in overleg met de schepen van sport en sportactoren bezig om dit
beleidsplan op te stellen. Ook de subsidiereglementen moeten geëvalueerd worden.

Vermoedelijk zullen zich enkele aanpassingen in de reglementeringen opdringen. De
sportdienst stel daarom voor om na voltooiing van het beleidsplan en na advies van de
sportraad alle reglementeringen met betrekking tot het sportgebeuren onder de loep te
nemen en opnieuw voor te leggen aan de gemeenteraad.
BESLUIT
De gemeenteraad gaat eenparig akkoord om het subsidiereglement voor promotie
permanent gebruik zwembadencomplex Netepark voor inwoners van Herentals te verlengen
tot 31 december 2013.
Artikel 1.
Vanaf 1 juli 2007 tot en met 31 december 2013 wordt een reductie toegestaan op de aankoop van individuele zwemkaarten aan inwoners van Herentals die permanent gebruik
maken van het zwembadencomplex Netepark.
Per inwoner van Herentals is slechts één reductiebon per jaar geldig.
Artikel 2.
Onder “reductiebon” wordt verstaan : een tegemoetkoming van de stad Herentals aan
Herentalsenaren die één van de volgende individuele zwemabonnementen aankopen :
20-beurtenkaart, 50-beurtenkaart, individueel jaarabonnement.
Artikel 3.
Volgende reducties voor aankoop van één van de vermelde individuele zwemkaarten kunnen
worden toegekend :
- 5 euro voor een individuele 20-beurtenkaart : -14 jarigen, +60 jarigen, mindervaliden (+66
%), ochtend- of middagzwemmen +14 jarigen
- 10 euro voor een individuele 50-beurtenkaart : -14 jarigen, +60 jarigen, mindervaliden
(+66 %), ochtend- of middagzwemmen +14 jarigen
- 20 euro voor een individueel jaarabonnement : -14 jarigen, +60 jarigen, mindervaliden
(+66 %), ochtend- of middagzwemmen +14 jarigen.
Artikel 4.
Iedere Herentalsenaar kan vanaf 1 juli 2007 de individuele reductiebon bij aankoop van een
individueel en persoonlijk abonnement inruilen.
Artikel 5.
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit.

027 Verlenging subsidiereglement kadervorming voor erkende sportverenigingen
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Het bestuur beschikt over verschillende subsidiereglementen om het sportgebeuren en de
sportclubs te ondersteunen. Het reglement voor subsidiëring van kadervorming voor erkende
sportverenigingen werd goedgekeurd voor de dienstjaren 2003 – 2006. De sportdienst stelt
voor om het reglement zonder wijzigingen te verlengen tot het dienstjaar 2013.
Argumentatie
De sportdienst is in overleg met de schepen van sport en de sportactoren bezig om een
beleidsplan op te stellen dat verplicht moet voorgelegd worden aan de overheid. De
subsidiereglementen zullen moeten geëvalueerd worden. De sportdienst stelt voor om na de
voltooiing van het beleidsplan en na advies van de sportraad alle reglementen met
betrekking tot het sportgebeuren onder de loep te nemen en voor te leggen aan de
gemeenteraad.
BESLUIT
De gemeenteraad gaat eenparig akkoord om het reglement subsidiëring van kadervorming
voor erkende Herentalse sportverenigingen te verlengen tot het dienstjaar 2013:

Artikel 1.
Binnen de perken van het goedgekeurde krediet in de gemeentebegroting wordt voor
deelname aan kadervormingscursussen een toelage toegekend voor de dienstjaren 20072013.
Artikel 2.
Onder “kadervorming in de sport” wordt verstaan: de pedagogische, methodische en
geprogrammeerde vorming en vervolmaking van kaderleden, bestuursleden, trainers,

scheidsrechters en actieve leden die de bedoeling hebben in de toekomst verantwoordelijkheid te dragen, met het oog op de sportieve en bestuursmatige begeleiding van het sportieve
verenigingsleven.
Artikel 3.
Volgende cursussen worden niet beschouwd als kadervorming in de sport:
- cursussen die aansluiten op een beroepsopleiding
- stages verbonden aan de opleiding
- cursussen die uitsluitend de initiatie of vervolmaking in sportdisciplines beogen.
Artikel 4.
Het toekennen van een toelage is afhankelijk van volgende voorwaarden:
7. De cursisten dienen ingeschreven te zijn in de bevolkingsregisters van de gemeente
Herentals.
8. De cursisten dienen te bewijzen actief lid te zijn van een door de gemeente erkende
sportvereniging. Deze dient activiteiten in Herentals te organiseren, meer dan 100
Herentalse leden tellen of niet meer dan 20 % leden van buiten de gemeente tellen.
De ledenlijst op 1 januari van het jaar waarin met de cursus wordt aangevangen is
bepalend voor de bepaling van het ledenpercentage.
3. De cursisten dienen tenminste 16 jaar te zijn.
4. Elke aanvraag dient na het einde van de cursus of uiterlijk tegen 15 november ingediend
te worden bij het college van burgemeester en schepenen en moet volgende documenten
bevatten:
- het door de sportdienst via de erkende vereniging afgeleverde aanvraagformulier,
behoorlijk ingevuld
- de uitnodiging en/of programma van de cursus
- een bewijsstuk van betaling aan de inrichtende organisatie
- een bewijsstuk van aanwezigheid afgeleverd door de inrichtende organisatie
- eventuele attesten of voorlopige attesten/diploma’s
- een verklaring dat geen andere tegemoetkoming wordt verstrekt voor het volgen van
de betrokken cursus
Artikel 5.
De cursist die een door de Vlaamse Trainersschool, een erkende sportfederatie of Sportregio
Kempen erkende cursus gevolgd heeft, ontvangt als toelage 100 % van het inschrijvingsgeld
met een maximum van 150 euro.
De vervoerskosten worden vergoed (berekening volgens de wettelijke afstanden / tarieven)
met een maximum van 150 euro.
Een mogelijke tweede of volgende cursus van dezelfde aanvrager wordt betoelaagd binnen
de perken van het krediet nadat werd ingegaan op alle eerste aanvragen.
Artikel 6.
De voorgelegde cursus moet minstens 3.00 uur omvatten en het cursusgeld moet minstens
12 euro bedragen om betoelaagd te worden.
Artikel 7.
Gebeurlijke geschillen zullen door het college van burgemeester en schepenen beslecht
worden, na voorafgaand advies van de stedelijke sportraad.
Artikel 8.
Indien het krediet niet volstaat om aan alle aanvragers van een bepaald jaar deze
terugbetaling te doen, dan wordt het aan alle aanvragers verschuldigde bedrag procentueel
en evenredig verdeeld.
Artikel 9.
De toelage is éénmalig en wordt aan de rechthebbende zelf uitgekeerd.
Artikel 10.
Indien onjuiste gegevens aanleiding geven tot een uitreiking, kan het college van
burgemeester en schepenen het uitgekeerde bedrag terugvorderen.

028 Verlenging subsidiereglement voor erkende Herentalse sportverenigingen bij
gebruik van niet- gemeentelijke, polyvalente en overdekte sportinfrastructuur
MOTIVERING

Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Het bestuur beschikt over verschillende subsidiereglementen om het sportgebeuren en de
sportclubs te ondersteunen. Het reglement voor subsidiëring voor erkende sportverenigingen
bij gebruik van niet- gemeentelijke polyvalente en overdekte sportinfrastructuur werd goedgekeurd voor de dienstjaren 2003 – 2006. De sportdienst stelt voor om het reglement
voorlopig zonder wijzigingen te verlengen tot 2013.
Argumentatie
De sportdienst is in overleg met de schepen van sport en de sportactoren bezig om een
beleidsplan op te stellen dat verplicht moet voorgelegd worden aan de overheid. De
subsidiereglementen zullen moeten geëvalueerd worden. De sportdienst stelt voor om na de
voltooiing van het beleidsplan en na advies van de sportraad alle reglementeringen met
betrekking tot het sportgebeuren onder de loep te nemen en voor te leggen aan de
gemeenteraad.
BESLUIT
De gemeenteraad gaat eenparig akkoord om het reglement subsidiëring voor erkende
Herentalse sportverenigingen bij gebruik van niet-gemeentelijke, polyvalente en overdekte
sportinfrastructuur te verlengen tot het dienstjaar 2013:
HOOFDSTUK I : ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1.
Binnen de perken van de kredieten goedgekeurd op de begroting van de gemeente,
dienstjaren 2007-2013, worden huursubsidies verleend volgens de normen en voorwaarden
die hierna worden vastgesteld.
Artikel 2.
Dit reglement is van toepassing op de Herentalse sportverenigingen die:
- erkend zijn door de gemeentelijke sportraad.
- een continue jeugdwerking hebben.
- niet of onvoldoende terecht kunnen in de gemeentelijke sportinfrastructuur.
- in de gemeente een niet-gemeentelijke, polyvalente en overdekte sportinfrastructuur
huren. De lijst van bedoelde sportzalen wordt jaarlijks, na advies van de sportraad,
goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen.

De huidige lijst omvat:
- BLOSO
- sporthal St Jozefsdal
- sporthal Binnenhof
- sporthal Instituut van de Voorzienigheid
- sporthal St Jozefscollege
Artikel 3.

Om in aanmerking te komen voor de huursubsidie moeten de erkende
sportverenigingen aan de volgende voorwaarden voldoen:
- opgericht zijn door het privé-initiatief zonder beroepsdoeleinden of winstoogmerk.
- controle, noodzakelijk voor de uitvoering van dit reglement, toestaan.
- een aanvraag om huursubsidie indienen volgens de voorwaarden van dit reglement.
Artikel 4.
De huursubsidies zijn financiële tegemoetkomingen vanwege de gemeente.

De huursubsidie bedraagt de helft van het verschil tussen de huurprijs van de private
sportinfrastructuur (die enkel in aanmerking komt indien zij zich op de lijst van de
door de gemeente goedgekeurde sportinfrastructuur op het Herentalse grondgebied
bevinden) en de gemeentelijke retributie voor een terrein met een maximum van 3,75
euro/uur.
Bij krediettekort wordt het beschikbaar krediet evenredig verdeeld over de
rechthebbende verenigingen.
Artikel 5.
Het reglement is niet van toepassing voor:
- niet-jeugdactiviteiten
- activiteiten met inkomgelden
- occasionele activiteiten

- activiteiten waarbij de vereniging een drankgelegenheid uitbaat
- schoolsportverenigingen

HOOFDSTUK II: AANVRAAG OM HUURSUBSIDIE
Artikel 6.
Voor eind mei dient een huurovereenkomst vastgelegd, waarin afstand van verhaal dient
voorzien voor huurder of gebruiker bij brand en/of ontploffing.
Artikel 7.
Het aanvraagformulier kan bekomen worden bij het gemeentebestuur op de dienst sport en
recreatie. Het dient volledig en nauwkeurig ingevuld en ondertekend te worden door de
voorzitter en secretaris van de vereniging. De aanvraag dient schriftelijk gericht aan het
college van burgemeester en schepenen van Herentals, Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals
vóór 15 januari van het betreffende sportseizoen.
Artikel 8.
De aanvraag dient volgende zaken te omvatten:
- het ingevuld en ondertekend aanvraagformulier
- de samenstelling van het bestuur van de vereniging met vermelding van naam, volledig
adres en functie van de leden van de raad van bestuur.
- een duidelijke omschrijving van de aard van de activiteiten en jeugdwerking van de
vereniging.
- het bewijs van de verhuurder van de niet-gemeentelijke sportinfrastructuur waaruit blijkt
dat de aanvrager gebruik zal maken van zijn infrastructuur met opgave van dagen en
uren.
- het advies van de gemeentelijke dienst voor sport en recreatie waaruit blijkt dat de
aanvrager niet- of onvoldoende terecht kan in de gemeentelijke sportinfrastructuur.

HOOFDSTUK III : AANVRAAG OM UITBETALING VAN DE HUURSUBSIDIE
Artikel 9.
Na goedkeuring van de aanvraag, zoals bedoeld in hoofdstuk II, kan de sportvereniging om
uitbetaling van de huursubsidie verzoeken.

De aanvraag tot uitbetaling van de huursubsidie dient:
- schriftelijk gericht aan het college van burgemeester en schepenen van Herentals,
Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals.
- ten laatste bij het gemeentebestuur binnen te zijn voor einde juli van het jaar volgend op
de goedkeuring van de aanvraag (bedoeld in hoofdstuk II)
- gestaafd door kostennota’s, facturen of andere bewijzen van gebruik van de nietgemeentelijke sportinfrastructuur opgemaakt door de verhuurder en van waaruit het
bedrag van de huursubsidie kan berekend worden.

HOOFDSTUK IV : UITBETALING HUURSUBSIDIE
Artikel 10.
De uitbetaling van de huursubsidies gebeurt, overeenkomstig de reglementering betreffende
de gemeentelijke comptabiliteit, op bevel van het college van burgemeester en schepenen
door overschrijving op de post- bankrekening van de vereniging.
Artikel 11.
Indien blijkt dat door de aanvrager onjuiste gegevens werden verstrekt of indien de
voorwaarden van dit reglement niet worden nageleefd, kan het college van burgemeester en
schepenen, na advies van de sportraad, de op grond van dit reglement toegekende
subsidies geheel of gedeeltelijk terugvorderen van de betrokken vereniging en deze
uitsluiten van verdere subsidiëring.

HOOFDSTUK V : GOEDKEURING EN TOEKENNING
Artikel 12.
Overeenkomstig de bepalingen van dit reglement gaat het college van burgemeester en
schepenen, na advies van de sportraad, over tot:
- het goedkeuren van de aanvragen
- het vaststellen van de in aanmerking komende sportinfrastructuur na advies van de
sportraad.
- het toekennen van de huursubsidies.

029 Verlenging reglement subsidiëring sportinitiatieven voor kansarme jongeren,
dienstjaar 2007-2013
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Het bestuur beschikt over verschillende subsidiereglementen om het sportgebeuren en de
sportclubs te ondersteunen. Het reglement voor subsidiëring sportinitiatieven voor kansarme
jongeren werd goedgekeurd voor de dienstjaren 2003 - 2006. De sportdienst stelt voor om
het reglement zonder wijzigingen te verlengen voor de dienstjaren 2007 -2013.
Argumentatie
De gemeente en ook de sportdiensten zijn verplicht om dit jaar een beleidsplan in te dienen
bij de overheid met een lange termijnvisie dat door de gemeenteraad dient goedgekeurd te
worden. De sportdienst is volop bezig om dit plan op te stellen in overleg met de schepen
van sport en sportactoren. Ook de subsidiereglementen moeten geëvalueerd worden. Vermoedelijk zullen zich enkele aanpassingen in de reglementeringen opdringen. De sportdienst
stelt daarom voor om na voltooiing van het beleidsplan en na advies van de sportraad alle
reglementeringen met betrekking tot het sportgebeuren onder de loep te nemen en opnieuw
voor te leggen aan de gemeenteraad.
BESLUIT
De gemeenteraad gaat akkoord om het reglement subsidiëring sportinitiatieven voor kansarme jongeren te verlengen voor de dienstjaren 2007-2013.
Artikel 1.
Binnen de perken van het goedgekeurde krediet in de gemeentebegroting worden voor de
dienstjaren 2007-2013 toelagen uitgekeerd voor initiatieven die gericht zijn op kinderen vanaf
5 jaar, die wegens het kansarme of moeilijke milieu waarin ze opgroeien, niet de mogelijkheid hebben om aan sport te doen.
Artikel 2.
Onder “kansarm” wordt verstaan: jongeren die bewust of onbewust geen mogelijkheid aangeboden krijgen of kunnen verwerven om hun identiteit en toekomst individueel en collectief
optimaal uit te bouwen. Zij komen meestal uit een thuismilieu met beperkte financiële
mogelijkheden en waar het cultuurpatroon verschilt van het doorsnee cultuurpatroon.
Daardoor hebben zij minder vlot toegang tot het “normale maatschappelijke leven”.
Artikel 3.
De toelagen zijn bestemd voor:
- ofwel groepsinitiatieven specifiek gericht op kansarme jongeren
- ofwel individuele aanvragen voor kansarme jongeren die in samenwerking met een
vertegenwoordiger van het OCMW of een andere organisatie vermeld in de sociale kaart
van Herentals, onderzocht worden.
Artikel 4.
Het toekennen van een toelage is afhankelijk van de volgende voorwaarden:
a. de jongeren dienen ingeschreven te zijn in de bevolkingsregisters van de gemeente
Herentals
b. de jongeren dienen tenminste 5 jaar en ten hoogste 25 jaar oud te zijn.
c. elke aanvraag dient uiterlijk één maand voor de deelname ingediend te worden bij de
stedelijke sportdienst
d. na de deelname dient een bewijs van deelname afgeleverd te worden samen met een
bewijs van betaling en een uitnodiging of programma van de activiteit.
e. de uiteindelijke goedkeuring wordt gegeven door het college van burgemeester en
schepenen.
Artikel 5.
De toelage bedraagt maximaal 75 % van de deelnameprijs.
De toelage mag echter nooit 125 euro per jaar en per persoon overschrijden.
Artikel 6.
De toelage zal worden uitgekeerd aan de aanvrager zelf. Dit kan zowel de jongere in kwestie
zijn als de sportvereniging, de ouders, …
Artikel 7.
Indien het krediet niet volstaat om aan alle aanvragen van een bepaald jaar deze terugbetaling te doen dan wordt aan alle aanvragers het verschuldigde bedrag procentueel en

evenredig verminderd.
Artikel 8.
Gebeurlijke geschillen zullen door het college van burgemeester en schepenen beslecht
worden, na voorafgaand advies van de stedelijke sportraad.
Artikel 9.
Indien onjuiste gegevens aanleiding gaven tot een betoelaging, kan het college van
burgemeester en schepenen het uitgekeerde bedrag terugvorderen.
Onthouden zich bij de stemming : Kris Peeters en Rombouts.

030 Reglement toekenning toelage kabel TV, dienstjaren 2007 - 2013
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Op 5/11/2002 besliste de gemeenteraad om een subsidie “kabel-tv” te geven aan personen
met een handicap van minstens 80 % die aangesloten zijn op de kabeltelevisie. Het reglement was geldig tot einde van het jaar 2006.
Adviezen
Financiële dienst:
In de begroting 2007 is een bedrag van 8.000,00 euro ingeschreven onder artikelnummer
833 331 01, tussenkomst kabeltelevisie aan personen met een handicap.
De financiële dienst stelt voor dat de aanvragen uiterlijk op 1 december toekomen op het
stadsbestuur van Herentals. Op die manier kan de subsidie dat jaar nog geagendeerd worden op het schepencollege en uitbetaald worden.
Juridische grond
De gemeenteraadsbeslissingen van 1/2/2000, 6/2/2001, 2/7/2002 en 5/11/2002 over een
subsidie tv/fm-distributie.
Financiële gevolgen
Per aanvraag maximaal 25 euro. Afhankelijk van het aantal aanvragen.
Argumentatie
Personen met een handicap hebben veel meer uitgaven dan anderen.
Om mensen met een handicap financieel wat te steunen geeft het stadsbestuur een subsidie
wanneer zij thuis aangesloten zijn op het tv-distributienet. Met dit reglement worden de toekenningsvoorwaarden vastgelegd.
BESLUIT
De gemeenteraad beslist eenparig een financiële steun te geven aan personen met een
handicap en aangesloten op het kabeldistributienet onder de volgende voorwaarden.
Artikel 1.
Voor de dienstjaren 2007-2013 wordt aan de personen met een handicap die ingeschreven
zijn in het bevolkingsregister van Herentals en aangesloten zijn op de kabeltelevisie, een
jaarlijkse steun van 25 euro toegekend.
Artikel 2.
De aanvrager bezorgt aan de dienst sociale zaken en preventie:
- het ondertekend aanvraagformulier.
- een recente factuur uitgereikt door een distributiemaatschappij waaruit blijkt dat de
aanvrager een sociaal tarief voor zijn kabeltelevisie geniet.
- de abonnees op de kabeltelevisie, die dit verminderde tarief niet genieten, leggen naast
een recente factuur van de distributiemaatschappij, een geldig attest van 80 % invaliditeit
voor dat uitgegeven is door een overheidsinstantie, een verzekeringsmaatschappij of een
kinderbijslagfonds.
De steun wordt toegekend voor één abonnementsaansluiting.
Het tv-toestel mag niet voor commerciële doeleinden gebruikt worden.
De aanvrager is verplicht elke wijziging die zich voordoet met betrekking tot de voorwaarden
tot het verkrijgen van de steun onmiddellijk aan de dienst sociale zaken en preventie te
melden.
De aanvraag tot het verkrijgen van deze subsidie moet binnenkomen bij het stadsbestuur

van Herentals uiterlijk op 20 december van het lopend dienstjaar of de werkdag hieraan
voorafgaand indien deze dag in het weekend valt.
Artikel 3.
Ingeval van overlijden van een gerechtigde worden de vervallen en niet-uitgekeerde
financiële steun ambtshalve in volgorde uitbetaald aan:
1. de echtgenoot met wie de gerechtigde samenwoonde op het ogenblik van zijn overlijden
9. de kinderen met wie de gerechtigde samenwoonde op het ogenblik van zijn overlijden
10. ieder persoon met wie gerechtigde samenwoonde op het ogenblik van zijn overlijden.
Artikel 4.
Indien de steun kleiner is dan vier twaalfde van het normale jaarbedrag wordt ze niet uitbetaald. Een gedeelte van een maand wordt omgezet naar een hogere eenheid.

031 Reglement toekenning sociaal pedagogische toelage, dienstjaren 2007 - 2013
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Op 4/6/2002 besliste de gemeenteraad om een “sociaal - pedagogische subsidie” te geven
aan de opvoeder van een persoon met een handicap van minstens 66 % die tussen 2 en 25
jaar is. Het reglement was geldig tot het einde van 2006.
Adviezen
Financiële dienst
In de begroting 2007 is een bedrag van 4.800,00 euro ingeschreven onder artikelnummer
8332 331 01, personen met een handicap (2-25 jaar). De financiële dienst stelt voor dat de
aanvragen uiterlijk op 1 december toekomen bij het stadsbestuur van Herentals. Op die manier kan de subsidie dat jaar nog geagendeerd worden op het schepencollege en uitbetaald
worden.
Juridische grond
De gemeenteraadbeslissing van 4/6/2002 over de Sociaal Pedagogische Toelage, dienstjaren 2002-2006.
Financiële gevolgen
Per aanvraag maximaal 93 euro. Afhankelijk van het aantal aanvragen.
Argumentatie
Iemand met een aandoening opvoeden en verzorgen is een moeilijke taak en brengt dikwijls
hoge onkosten met zich mee. Aan de persoon die deze taak op zich neemt wil het stadsbestuur een financiële steun geven.
Bij het vastleggen van de toekenningsvoorwaarden wordt niet alleen rekening gehouden met
de ziekte of de handicap op zich, maar ook met de gevolgen die de ziekte of handicap heeft
voor het kind en het gezin. Daarom wordt naast invaliditeit (+ 66 %) eveneens het criterium
'recht op verhoogde kinderbijslag’ gehanteerd. Het bedrag van de subsidie verschilt naargelang de persoon met de aandoening:
- thuis verblijft;
- naar school of naar een dagcentrum gaat;
- in een internaat is opgenomen.
BESLUIT
De gemeenteraad beslist eenparig een financiële steun te geven aan de verzorgers, van de
personen met een handicap jonger dan 25 jaar, onder de volgende voorwaarden.
Artikel 1.
Voor de dienstjaren 2007-2013 wordt een uitkering toegekend aan hem/haar die een
persoon met een aandoening verzorgt en opvoedt. De persoon met een aandoening moet
hierbij gelijktijdig aan de volgende voorwaarden voldoen:
- tussen 2 en 25 jaar zijn
- ongehuwd zijn
- voor 66 % invalide zijn of recht hebben op de verhoogde kinderbijslag
- in Herentals wonen
- niet werken
- geen werkloosheids-, ziekte- of invaliditeitsvergoeding ontvangen. (Met vergoeding wordt
bedoeld elke belastbare vergoeding volgens het wetboek van de inkomstenbelasting)

Artikel 2.
Als de persoon met een aandoening tussen 1 september van het voorgaande jaar en 31
augustus van het jaar van de aanvraag:
- thuis verblijft, bedraagt de uitkering 93 euro
- naar een school gaat of dagcentrum bezoekt, bedraagt de uitkering 62 euro
- in een internaat is opgenomen, bedraagt de uitkering 19 euro.
Voldoet men niet voor de volledige periode aan de voorwaarden dan wordt de subsidie evenredig aan het aantaal geldige maanden toegekend. Een gedeelte van een maand wordt hierbij omgezet naar een volledige.
Artikel 3.
De invaliditeit of het recht op de verhoogde kinderbijslag wordt bewezen door een geldig
attest, afgeleverd door een overheidsinstantie, een verzekeringsmaatschappij of kinderbijslagfonds.
Artikel 4.
De aanvrager is verplicht elke wijziging die zich voordoet met betrekking tot de gestelde
voorwaarden tot het verkrijgen van de uitkering onmiddellijk aan de gemeentelijke dienst sociale zaken en preventie te melden.
Artikel 5.
De aanvraag voor deze subsidie moet binnenkomen bij het stadsbestuur van Herentals uiterlijk op 20 december van het lopend dienstjaar of de werkdag hieraan voorafgaand indien deze dag in het weekend valt.
Artikel 6.
Ingeval van overlijden van een gerechtigde worden de vervallen en niet-uitgekeerde subsidies ambtshalve in volgorde uitbetaald aan:
- de ouders met wie de gerechtigde samenwoonde op het ogenblik van zijn overlijden;
- de kinderen met wie de gerechtigde samenwoonde op het ogenblik van zijn overlijden;
- ieder persoon met wie de gerechtigde samenwoonde op het ogenblik van zijn overlijden.

032 Reglement toekenning begeleidingstoelage, dienstjaren 2007 - 2013
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Op 4/6/2002 besliste de gemeenteraad om een “begeleidingstoelage” te geven aan de personen die vrijwillig een persoon met een zware handicap (100 % invaliditeit) en ouder dan 25
jaar verzorgen. Het reglement was geldig tot het einde van 2006.
Adviezen
Financiële dienst:
In de begroting 2007 is een bedrag van 7.000,00 euro ingeschreven onder artikelnummer
8331 331 01, personen met een handicap +25 jaar.
De financiële dienst stelt voor dat de aanvragen uiterlijk op 1 december toekomen bij het
stadsbestuur van Herentals. Op die manier kan de toelage dat jaar nog geagendeerd worden
op het schepencollege en uitbetaald worden.
Juridische grond
De gemeenteraadbeslissing van 4/6/2002 over de begeleidingstoelage aan personen met
handicap vanaf 25 jaar.
Financiële gevolgen
Per aanvraag maximaal 186 euro. Afhankelijk van het aantal aanvragen.
Argumentatie
De opvoeding en de verzorging van een persoon met een zware handicap, ouder dan 25
jaar, is een moeilijke taak die het stadsbestuur draaglijker kan maken door het geven van
financiële tegemoetkoming.
BESLUIT
De gemeenteraad beslist eenparig een financiële steun te geven aan de begeleiders van
personen met een handicap ouder dan 25 jaar, onder de volgende voorwaarden.
Artikel 1.
Voor de dienstjaren 2007 tot en met 2013 wordt een financiële steun toegekend aan de
persoon die een persoon met een handicap verzorgt en opvoedt. De persoon met een

handicap moet gelijktijdig aan de volgende voorwaarden voldoen:
- ouder zijn dan 25 jaar of 25 worden na 1 september van het jaar voorafgaand aan de
aanvraag
- in Herentals wonen
- ongehuwd zijn
- een invaliditeit van 100 % of een beperking van de zelfredzaamheid hebben van ten
minste 15 punten zoals vastgesteld door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
- niet werken, tenzij in een beschermde werkplaats.
Geen werkloosheids-, ziekte- of invaliditeitsvergoeding ontvangen. (Met vergoeding wordt
bedoeld elke belastbare vergoeding volgens het wetboek van de inkomstenbelasting)
Artikel 2.
Als de persoon met een handicap tussen 1 september van het voorgaande jaar en 31
augustus van het jaar van de aanvraag:
- thuis verblijft of ernaar terug gaat na het verblijf in een dagcentrum of tewerkstelling in een
beschermde werkplaats, dan bedraagt de uitkering 186 euro
- opgenomen is in een internaat en regelmatig naar huis komt of wanneer er voor het verblijf kosten aangerekend worden aan de persoon die zich om hem/haar bekommert, dan
bedraagt de toelage 93 euro.
Voldoet men niet voor de volledige periode aan de voorwaarden dan wordt de uitkering
evenredig aan het aantal geldige maanden toegekend. Een gedeelte van een maand wordt
hierbij omgezet naar een volledige.
Artikel 3.
De handicap wordt bewezen door een attest van invaliditeit afgeleverd door een overheidsinstantie, een verzekeringsmaatschappij of kinderbijslagfonds.
Artikel 4.
Ingeval van overlijden van een gerechtigde worden de vervallen en niet-uitgekeerde subsidies ambtshalve in volgorde uitbetaald:
- aan de ouders met wie de gerechtigde samenwoonde op het ogenblik van zijn overlijden;
- aan de kinderen met wie de gerechtigde samenwoonde op het ogenblik van zijn overlijden;
- aan ieder persoon met wie de gerechtigde samenwoonde op het ogenblik van zijn overlijden.
Artikel 5.
De aanvraag voor deze subsidie moet binnenkomen bij het stadsbestuur van Herentals uiterlijk op 20 december van het lopend dienstjaar of de werkdag hieraan voorafgaand indien deze dag in het weekend valt.

033 Reglement gemeentelijke premie inbraakbeveiliging
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
In zitting van 2/3/2004 besliste de gemeenteraad om de “premie inbraakbeveiliging”, die in
2002 en 2003 reeds werd toegekend, te verlengen tot en met 2006. Deze subsidie werd aan
particulieren gegeven die hun woning tegen inbraak beveiligen.
In 2005 bedroeg het totaal aan uitbetaalde premies 2.133,56 euro.
In 2006 bedroeg het totaal aan uitbetaalde premies 3.111,78 euro.
Juridische grond
De nieuwe gemeentewet, meer bepaald het artikel 119.
De gemeenteraadsbeslissing van 5/2/2002, 26/8/2003, 2/3/2004.
Het KB van 17/9/2005.
Financiële gevolgen
In de begroting 2007 is een bedrag van 5.000,00 euro ingeschreven onder artikelnummer
844 332 02 – subsidies inbraakbeveiliging.
Per ingediend dossier bedraagt de subsidie maximum 250,00 euro per woning. Voor het
maximumbedrag kunnen er 20 dossier ingediend worden.
Argumentatie
2. Verlenging

Het gemeentelijk subsidiereglement “premie inbraakbeveiliging” was tot eind 2006 geldig
en moet hernieuwd worden.
11. Beleid van de overheid
De FOD Binnenlandse zaken besliste om haar financiële steun, als tussenkomst in de gemeentelijke premies voor inbraakpreventie, in 2005 stop te zetten. Ter vervanging wil de
Federale Regering, de burgers die investeren in inbraakbeveiliging aan woningen via de
personenbelasting een voordeel geven. De belastingvermindering zou 50 % van de investering bedragen met een maximum van 130 euro (niet-geïndexeerd).
Het is nodig om de gemeentelijke “premie inbraakbeveiliging” voor het jaar 2007 verder te
zetten omdat:
a. De federale fiscale maatregel nog in de opstartfase zit. (Uitvoeringsbesluit
wordt mo-menteel aan de Raad van State voorgelegd)
b. Er moet rekening gehouden worden met de hoge kosten die
beveiligingswerken met zich meebrengen; de 130 euro heeft dan ook een
zeer beperkt motiverend effect.
12. Doel
De strijd tegen inbraak is één van de prioritaire pijlers van het veiligheidsbeleid. Inbraken
in woningen kunnen dikwijls voorkomen worden door eenvoudige mechanische maatregelen. Het is belangrijk dat burgers maximaal worden gestimuleerd om deze inbraakvertragende maatregelen te installeren. De gemeentelijke premie, samen met de mogelijkheid om gratis een deskundig beveiligingsadvies te krijgen, dragen zeker bij tot deze motivatie. De gemeentelijke premie is ook bedoeld om het algemeen veiligheidsgevoel in
Herentals te vergroten. Hierbij gaat de meeste aandacht uit naar ouderen, alleenstaanden
en personen die al eens slachtoffer van een inbraak waren. Door een beperkt kadastraal
inkomen van de woning in aanmerking te nemen, voorzien we een sociale correctie die
rekening houdt met de financiële draagkracht van de aanvrager.
BESLUIT
De gemeenteraad beslist eenparig het reglement “premie inbraakbeveiliging” met één jaar te
verlengen en goed te keuren als volgt:
Reglement premie inbraakbeveiliging dienstjaar 2007
a. Algemeen
Binnen de perken van de beschikbare budgetten kan het college van burgemeester en
schepenen voor het dienstjaar 2007 aan particulieren een premie toekennen voor de installatie van technopreventieve middelen voor de beveiliging van hun woning tegen inbraak.
b. Definities
i. Met een premie wordt in dit reglement bedoeld: een volledige of gedeeltelijke terugbetaling van de gemaakte kosten door een gelimiteerd vast bedrag of een bedrag dat een
percentage is van de gemaakte kosten voor de aankoop en installatie van technopreventieve middelen ter beveiliging van de woning tegen inbraak.
ii. Met woning wordt in dit reglement verwezen naar het huis of appartement bedoeld voor
private huisvesting en waarin geen handelsactiviteit noch vrij beroep wordt uitgeoefend en
welke gelegen is op het grondgebied van de gemeente Herentals.
iii. Natuurlijke personen kunnen een aanvraag doen. Vennootschappen en andere rechtspersonen zijn uitgesloten. Natuurlijke personen die de woning geheel of gedeeltelijk in het
licht van hun beroepsactiviteiten gebruiken zijn eveneens uitgesloten.
c. Doel
i. Het doel van de toekenning van een premie is de bewoners aan te moedigen om hun
woning daadwerkelijk en grondig te beveiligen om inbraken te voorkomen.
ii. De genomen maatregelen moeten bijdragen tot de beveiliging van de gehele woning en
moeten het risico van inbraak voor de hele woning verkleinen. Dit houdt in dat alle
toegangen (deuren, ramen, keldergaten...) tot de woning in dezelfde mate moeten worden
beveiligd.
iii. De maatregelen die in aanmerking komen, moeten gericht zijn op de verbetering van de
organisatorische en fysische beveiliging van een woning.
iv. De premie wordt niet toegekend voor de installatie of onderhoud van elektronische
alarmsystemen.
d. Komen in aanmerking

De bewoners of de woningen welke voldoen aan één van de volgende criteria.
Zij die in 2005, 2006 of 2007 het slachtoffer werden/worden van een inbraak of een
poging tot inbraak waarvan een proces-verbaal werd opgemaakt.
ii. Zij die op het ogenblik van de premieaanvraag minstens 60 jaar oud zijn en uitsluitend
samenwonen met personen die eveneens deze leeftijdsgrens hebben bereikt. Het
kadastraal inkomen voor deze woningen wordt beperkt tot 1.490 euro (niet-geïndexeerd).
iii. Woningen met een kadastraal inkomen kleiner dan 1.200 euro (niet-geïndexeerd).
iv. Zij die op datum van de premieaanvraag als enige gedomicilieerd zijn op het adres van de
woning. Het kadastraal inkomen voor deze woningen wordt beperkt tot 1.490 euro (nietgeïndexeerd).
v. Bouwers, kopers of verbouwers van een woning welke tot hun hoofdverblijfplaats zal
dienen en die in 2005, 2006 of 2007, overeenkomstig de reglementering inzake toelage
voor huisvesting, voor het bouwen, verbouwen of aankopen van hun eerste en enige
woning, de toezegging kregen dat de Vlaamse Overheid de premie voor de “Verzekering
gewaarborgd wonen” betaalt.
vi. Er kan geen aanvraag worden ingediend voor een leegstaande of door de burgemeester
ongeschikt of onbewoonbaar verklaarde woning. Wel kan dit wanneer de aanvragers/aanvraagsters, overeenkomstig de Vlaamse reglementering inzake toelage voor
huisvesting, voldoen aan de voorwaarden zoals voorzien onder D5).
e. Hoeveel bedraagt de premie.
i. De premie bedraagt 35 % van de aankoop en/of installatiekosten met een minimum van
25 euro en een maximum van 250 euro per woning.
ii. De premie bedraagt 250 euro voor de personen die voor hun eerste en enige woning,
volgens punten D5 en D6. in aanmerking komen.
f. Wie vraagt de premie aan.
De premie wordt aangevraagd voor een bepaalde woning door de bewoner van het huis die
er gedomicilieerd is of door de eigenaar van het huis die in onze of andere gemeente
gedomicilieerd is. Per woning kan slechts één premie worden toegekend. Indien twee
aanvragen voor dezelfde woning onafhankelijk van elkaar ingediend worden zal enkel de
eerste ingediende aanvraag in aanmerking komen voor een premie.
g. Aanvraag gratis beveiligingsadvies.
Voorafgaand aan de aankoop en installatie van bijkomende beveiligingsmaatregelen is gratis
advies door een technopreventief adviseur mogelijk. Dit advies wordt verstrekt aan iedereen
die erom verzoekt. De adviseur is een ambtenaar van de stedelijke dienst sociale zaken &
preventie of een lid van de lokale politie. Deze hebben een opleiding inzake het geven van
technopreventief advies gevolgd. Hun advies beperkt zich tot aanbevelingen over de te
nemen maatregelen die in aanmerking komen voor de premie.
h. Werkwijze
De aanvragen worden gecentraliseerd op de dienst sociale zaken & preventie
i. De aanvraag moet ten laatste gebeuren binnen de drie maanden na aankoop en/of
installatie van de bijkomende beveiliging. De aanvraag moet vergezeld zijn van een kopie
van de aankoop- en/of installatiefactuur waarmee de gemaakte kosten worden bewezen.
ii. Bouwers, koper of verbouwers voor wie de Vlaamse overheid de premie voor de
“Verzekering gewaarborgd Wonen” betaalt, mogen een aanvraag indienen vanaf dat zij in
deze woning gedomicilieerd zijn en de toezegging van de “Verzekering gewaarborgd
wonen” kunnen voorleggen.
iii. De uitvoering van de technische controle: dit omvat het ter plaatse nakijken of de
beveiligingsmaatregelen die het voorwerp zijn van de premieaanvraag daadwerkelijk zijn
uitgevoerd en of het inbraakwerend effect betrekking heeft op de hele woning. De
technopreventie ambtenaar voert de technische controle uit evenals de administratieve
controle, d.w.z. de beslissingen en facturen op hun echtheid controleren en vergelijken
met de originelen en nagaan of de periode van de aanvraag werd gerespecteerd.
iv. De betreffende technopreventieve adviseur maakt verslag op van de controle. Het verslag
en het advies betreffende het al dan niet toekennen van de premie worden door de dienst
sociale zaken & preventie overgemaakt aan het college van burgemeester en schepenen
dat beslist over de toekenning van de premie.
v. De beslissing van het college van burgemeester en schepenen wordt meegedeeld aan de
i.

aanvrager van de premie door de technopreventie adviseur. De financiële dienst wordt op
de hoogte gebracht van deze beslissing en staat in voor de uitbetaling.
i. Bedrieglijke aanvraag.
Premies die werden uitbetaald op basis van een bedrieglijke aanvraag, zullen teruggevorderd worden, ongeacht de eventuele gerechtelijke vervolging.
j. Kredieten
In de begroting 2007 is een bedrag van 5.000,00 euro ingeschreven onder artikelnummer
844 332 02 – subsidies inbraakbeveiliging.

034 Reglement gemeentelijke subsidie straatfeesten 2008 - 2013
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Sinds 2003 geeft de stad subsidies voor de organisatie van buurtactiviteiten. Op 19/12/2006
verlengde de gemeenteraad het betreffende reglement met één jaar, dus voor het dienstjaar
2007.
Argumentatie
Doel van de subsidie
Hoewel mensen in elkaars omgeving wonen, onderhouden zij dikwijls maar weinig contact
met hun buren. Door het ondersteunen van positieve initiatieven die mensen uit een bepaalde buurt samenbrengen, kan deze vervreemding een beetje teruggedrongen worden en ontstaan er kansen tot nauwer onderling contact. Buurtfeesten kunnen het sociale weefsel versterken zodat de inwoners zich beter voelen.
Welke activiteiten subsidiëren
Met dit subsidiereglement wil het stadsbestuur het organiseren van kleinschalige straatactiviteiten stimuleren. Het zijn plaatselijke straatfeesten georganiseerd door en voorbehouden
voor de mensen die wonen in de betrokken straat of directe omgeving.
Activiteiten met winstoogmerk, van een reguliere buurtwerking, wijkfeesten of activiteiten
waarop buitenstaanders eveneens worden toegelaten, vallen niet onder dit subsidiereglement.
Laagdrempelig
Of het nu gaat om het afsluiten van de straat, het verkrijgen van de subsidie, het ontlenen en
leveren van materiaal, het afvalverwerkingplan, het verlenen van de nodige toestemming, de
afspraken rond geluid, de veiligheid bij een barbecue, … voor alle praktische zaken rond de
organisatie van een buurtfeest, moeten de organisatoren alleen contact opnemen met de
dienst sociale zaken & preventie die dan verder de aanvraag volledig afhandelt.
De organisatoren krijgen automatisch de aanvraagformulieren toegestuurd wanneer zij het
voorbije jaar een straatactiviteit organiseerden.
BESLUIT
De gemeenteraad beslist eenparig het subsidiereglement straatfeesten tot en met 2013 te
verlengen.
1. Toekenningsvoorwaarden.
Het stadsbestuur verleent voor de dienstjaren 2008 - 2013 een subsidie voor activiteiten die
de sociale contacten bevorderen in een stra(a)t(en), in een duidelijk afgebakend gedeelte
ervan, rond een plein of in de directe woonomgeving.
A. Wat de activiteit betreft:
1) Vindt plaats in de straat, gedeelte ervan, plein of directe woonomgeving van de
deelnemers.
2) Gaat niet uit van een reguliere buurtwerking of organisatie met een uitstraling die de
directe straat of buurt overstijgen.
3) Heeft geen politiek, religieus of filosofisch karakter en geen winstoogmerk.
B. Alleen de bewoners van de betreffende stra(a)t(en), gedeelte ervan, plein of directe
woonomgeving, doen mee. Iedereen die daar woont krijgt de kans om deel te nemen.
2. Milieu.
Wordt er afval gemaakt, dan moeten de organisatoren:
A. Een milieuverantwoordelijke aanstellen die instaat voor de preventie, selectie en recyclage van het afval. De organisatoren maken voor aanvang van de activiteit bekend wie

als milieuverantwoordelijke is aangeduid.
B. Het aanwezige afval selectief inzamelen.
C. Zoeken naar afvalarme alternatieven.
Wenst men tijdens de activiteit muziek te maken, dan kan de burgemeester bij een
toestemming beperkende maatregelen opleggen.
3. Aanvraag.
De organisator moet de aanvraag voor de subsidie indienen bij het schepencollege van
Herentals.
De aanvraag bevat volgende gegeven:
A. Naam en voornaam en contactgegevens van minimum twee initiatiefnemers.
B. Identiteit milieuverantwoordelijke.
C. Plaats, datum en duur van de activiteit.
D. Geografische afbakening en raming van het aantal deelnemers.
E. Gewenste logistieke ondersteuning.
De aanvraag moet uiterlijk één maand voor het evenement en voor 1 december van het
lopende jaar ingediend zijn. Aanvraagformulieren zijn te verkrijgen bij de dienst sociale zaken
& preventie.
4. Subsidie.
De subsidie bedraagt 50 euro per evenement. Per stra(a)t(en), afgebakend gedeelte, plein,
kan jaarlijks voor slechts één activiteit een subsidie verkregen worden.
Het schepencollege beslist over de toekenning van de subsidie.

035 Materiële ondersteuning buurtvrijwilligerswerk.
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De gemeenteraad heeft in zitting van 1/4/2003 het reglement omtrent het buurtvrijwilligerswerk en het verlenen van materiële ondersteuning aan de buurtvrijwilligers goedgekeurd.
Dit reglement was geldig tot vorig jaar.
Het verfraaien en instandhouden van de omgeving, bijv. het schilderen van een blinde muur,
een rustbank plaatsen, een opruimactie in de buurt, het openen en sluiten van een
stadspark,… heeft een positieve invloed op onze burgers waardoor deze zich beter gaan
voelen als inwoners van onze stad.
Het buurtvrijwilligerswerk kan hierin een belangrijke bijdrage leveren.
Argumentatie
Het stadsbestuur wenst het vrijwilligerswerk met collectief belang, die anders niet of niet in
die mate zouden gebeuren, te ondersteunen via het afsluiten van een buurtcontract.
Met een buurtcontract wordt materiële ondersteuning aan privé-personen toegewezen.
Producten of mechanische werktuigen, die de persoonlijke veiligheid van deze vrijwilligers
kunnen bedreigen, worden als materiële steun niet gegeven. In voorkomend geval kan wel in
persoonlijke beschermingsmiddelen, bijv. handschoenen, worden voorzien.
De buurtvrijwilligers werken nooit onder de leiding en toezicht van het stadsbestuur en –
personeel.
BESLUIT
De gemeenteraad beslist eenparig het reglement “materiële ondersteuning buurtvrijwilligerswerk” te verlengen voor de periode van 2007-2013.
Reglement “materiële ondersteuning buurtvrijwilligerswerk” dienstjaar 2007-2013
Artikel 1 - Algemeen.
Voor de dienstjaren 2007 tot en met 2013 wordt, binnen de perken van het jaarlijks goedgekeurde begrotingskrediet, door het stadsbestuur, onder de hierna vermelde voorwaarden,
materiële steun verleend aan buurtvrijwilligers die onbezoldigd in hun leefomgeving, gelegen
op het grondgebied van Herentals, openbaar domein of plaatsen toegankelijk voor publiek,
verfraaien of instandhouden.
Artikel 2 - Voorwaarde vrijwilligerswerk.
Uitsluitend het vrijwilligerswerk door privé-personen komt in aanmerking. Activiteiten met
winstoogmerk, met een politiek, een religieus of filosofisch karakter of door beroepskrachten,

komen niet in aanmerking. Elke burger of bewoner van de betreffende straat of buurt moet
aan het initiatief kunnen deelnemen. Indien er vrijwilligerswerk op privé-domein wordt
uitgevoerd, is de schriftelijke toestemming van de eigenaar noodzakelijk en geeft deze zijn
akkoord waardoor het publiek vrije toegang krijgt tot betreffende eigendom.
Artikel 3 - Materiële steun aan de vrijwilligers.
De stad verleent materiële steun aan het vrijwilligerswerk. Deze ondersteuning heeft
betrekking op het aankopen/ leveren van goederen/ materialen. Producten of mechanische
werktuigen, die de persoonlijke veiligheid van de vrijwilligers kunnen bedreigen, worden als
materiële steun niet gegeven. Eventueel kunnen persoonlijke beschermingsmiddelen, bijv.
handschoenen, worden voorzien.
Artikel 4 - Afsluiten buurtcontract.
Om in aanmerking te kunnen komen voor een ondersteuning via een buurtcontract dienen de
initiatiefnemers een schriftelijke aanvraag in bij het college van burgemeester en schepenen.
Deze aanvraag bevat volgende informatie:
- identiteitsgegevens initiatiefnemers.
- beschrijving van het vrijwilligerswerk waarvoor een buurtcontract wordt voorgesteld.
- gevraagde ondersteuning.
- alle mogelijke informatie en documentatie die kan aantonen dat het initiatief bijdraagt tot
een betere leefomgeving en maatschappelijk ruim gedragen wordt.
Artikel 5.
Het college van burgemeester en schepenen beslist over de aanvraag. Voor de projecten die
in aanmerking komen, sluit het een buurtcontract af met de initiatiefnemers waarin wordt
bepaald welke materiële ondersteuning er, eventueel onder welke voorwaarden, wordt
verleend en de prestaties die in ruil worden verwacht.
Artikel 6 - Stopzetten buurtcontract.
Aan het buurtcontract komt een einde ofwel:
- na uitvoering van het contract. Een afgevaardigde van de sociale dienst gaat ter plaatse
en maakt een verslag op dat wordt voorgelegd aan het college van burgemeester en
schepenen. Na kennisname van dit verslag wordt het buurtcontract automatisch
beëindigd. Deze stopzetting wordt aan de initiatiefnemers betekend.
- mits de betekening van een opzeg door één van beide partijen.
Artikel 7 - Verzekering.
De vrijwilligers werken nooit onder leiding of toezicht van het stadsbestuur en -personeel.
De stad voorziet voor de vrijwilligers een verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid,
lichamelijke ongevallen en de hieraan verbonden rechtsbijstand. Alvorens met de uitvoering
van het project te starten, bezorgen de initiatiefnemers aan het college van burgemeester en
schepenen een lijst van deze vrijwilligers.
Artikel 8 - Administratieve verplichtingen.
Het stadsbestuur is niet aansprakelijk voor het naleven van de eventuele administratieve
verplichtingen verbonden aan de hoedanigheid van de vrijwilliger, bijv. voor werklozen,
personen met een ziekteuitkering, bruggepensioneerden, tegemoetkoming voor mensen met
handicap… Het stadsbestuur levert hiervoor desgevraagd wel de nodige attesten af.
Artikel 9 - Kredieten.
Kredieten hiervoor worden voorzien in de jaarlijkse gemeentebegroting.

036 Reglement voor het toekennen van een financiële steun bij de geboorte of
adoptie van een kind in Herentals, voor de jaren 2007 tot en met 2013
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Het college besliste in zitting van 19/2/2007 om het ontwerpreglement voor het toekennen
van een financiële steun bij een stedelijke geboorte of adoptie voor de jaren 2007 tot en met
2013 voor goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.
Advies dienst financiën
Artikelnummer
Omschrijving aankoop
Bedrag Beschikbaar Vastleggings
krediet
nummer
825 331 01
Geboortepremie en
62,00
13 020,00
geen

adoptiepremie

per kind

Visum ontvanger
In uitvoering van art. 94 en 160 §2 van het gemeentedecreet verleende de stadsontvanger
op 21/2/2007 zijn visum aan dit voorstel. Het ondertekende visum is bijgevoegd als bijlage.
Argumentatie
Het college heeft op 5/2/2007 gevraagd alle subsidiereglementen die vervallen zijn, te verlengen tot 2013. Zo kan de normale subsidiëring doorgaan en kunnen de diensten eventuele
wijzigingen aan subsidiereglementen als gevolg van andere beleidskeuzen degelijk voorbereiden.
BESLUIT
De gemeenteraad beslist eenparig het reglement voor het toekennen van een financiële
steun bij een stedelijke geboorte of adoptie voor de jaren 2007 tot en met 2013 als volgt
goed te keuren
“Reglement voor het toekennen van een financiële steun bij een stedelijke geboorte of
adoptie voor de jaren 2007 tot en met 2013
Artikel 1 : rechtverkrijgende bij een geboorte.
Aan de moeder of haar rechtverkrijgenden, van ieder levend of levenloos vertoond kind dat
wordt ingeschreven in het geboorteregister van de burgerlijke stand wordt een financiële
steun voor een geboorte toegekend.
Deze financiële steun wordt toegekend onder de voorwaarde dat de moeder van het kind op
datum van de geboorte ingeschreven is in het bevolkings- of vreemdelingenregister van
Herentals.
Artikel 2 : rechtverkrijgende bij een volle adoptie.
Voor de volle adoptie van elke minderjarige die wordt ingeschreven in het geboorteregister
van de burgerlijke stand van de stad Herentals, wordt een financiële steun voor een adoptie
toegekend.
In geval van volle adoptie door één persoon wordt de financiële steun voor een adoptie aan
deze adoptant uitgekeerd.
In geval van volle adoptie door adopterende echtgenoten zal de financiële steun voor een
adoptie worden uitgekeerd aan de moeder.
Deze financiële steun wordt toegekend onder de voorwaarde dat de adoptant of de
adoptanten, op de datum van de inschrijving van de volle adoptie, zijn ingeschreven in het
bevolkingsregister of het vreemdelingenregister van Herentals.
Artikel 3 : rechtverkrijgende bij overgang van het wachtregister naar het vreemdelingenregister
Indien de moeder van het kind op de datum van de geboorte of adoptie ingeschreven is in
het wachtregister van Herentals, ontstaat voor dit kind het recht op een financiële steun voor
een geboorte of adoptie op het ogenblik van overschrijving van de moeder van het
wachtregister naar het bevolkings- of vreemdelingenregister.
Artikel 4 : bedrag van de toelage.
Per geboorte of adoptie wordt een bedrag van 62 euro toegekend aan de rechthebbende.
Artikel 5 : kredieten.
De uitvoering van bovenstaande beschikkingen is afhankelijk van de goedkeuring door de
hogere overheid van het begrotingskrediet dat jaarlijks wordt ingeschreven in de begroting
van de stad voor de dienstjaren 2007 tot en met 2013 onder het artikel nummer 825/331/01.
Artikel 6 : toezicht.
Dit reglement wordt voor kennisgeving aan de toezichthoudende overheid verzonden.”

037 Reglement voor de financiële steun in de begrafenisonkosten aan de rechthebbenden van overleden oud-strijders en gelijkgestelden voor de jaren 2007
tot en met 2013
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Het college besliste in zitting van 19/2/ 2007 om het ontwerpreglement over het toekennen
van een financiële tussenkomst van de stad in de begrafenisonkosten aan de rechthebbenden van overleden oud-strijders en gelijkgestelden voor de jaren 2007 tot en met 2013 voor

goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.
Financiële gevolgen

Artikelnummer

Omschrijving aankoop Bedrag

849 331 01

Subsidie begrafenisonkosten oud-strijders

13,00 per
persoon

Beschikbaar
krediet
260,00

Vastleggings
nummer
geen

Argumentatie
Het college heeft op 5/2/2007 gevraagd alle subsidiereglementen die vervallen zijn, te verlengen tot 2013. Zo kan de normale subsidiëring doorgaan en kunnen de diensten eventuele
wijzigingen aan subsidiereglementen als gevolg van andere beleidskeuzen degelijk voorbereiden.
Raadslid Kris Peeters stelt voor om het subsidiebedrag van 13,00 euro te verhogen tot 26,00
euro, en vraagt hierover de stemming.
Stemmen tegen : Ryken, Verheyden, Van Olmen, Hendrickx, Bertels, Schellens, Leirs,
Liedts, De Cat, Marcipont, Verlinden, Moriau, Beirinckx, Van den Broeck, Bellens, Van Dyck,
Schaut, Bergen, Vervoort, Vervloesem, Geypens, Heylen, Van Dingenen en Peeters Jan.
Onthouden zich bij de stemming : Paulis, Vanhencxthoven en Vermeulen.
Het voorstel is verworpen.
BESLUIT
De gemeenteraad beslist eenparig het reglement voor financiële steun gedurende de jaren
2007 - 2013 bij het overlijden van een oud-strijder of een gelijkgestelde, goed te keuren als
volgt.
Artikel 1.
Voor de jaren 2007 tot en met 2013 geeft de stad Herentals een financiële steun van dertien
euro in de begrafenisonkosten van een overleden oud-strijder of gelijkgestelde persoon.
De aanvraag wordt schriftelijk ingediend door de persoon die het overlijden van de overleden
oud-strijder of gelijkgestelde persoon aangeeft bij de ambtenaar van de burgerlijke stand.
Artikel 2.
De houder van een erkenningskaart of -attest, afgeleverd door een ministerie, wordt als oudstrijder of gelijkgestelde persoon beschouwd.
Artikel 3.
Het reglement is van toepassing op de volgende categorieën :
- de oud-strijder of gelijkgestelde persoon van de eerste wereldoorlog 1914-1918;
- de persoon die in bezit is van het statuut van de Nationale Erkentelijkheid en de persoon
die in bezit is van één van de hierna opgesomde erkenningskaarten of attesten :
1. de kaart (strijderskaart) met opgave van de oorlogsdiensten voor de strijders van de
tweede wereldoorlog 1940-1945;
2. het statuut van de militairen die tijdens de tweede wereldoorlog 1940-1945 bij de
Belgische strijdkrachten in Groot-Brittannië hebben gediend;
3. het statuut van krijgsgevangene (groene kaart);
4. het statuut van gewapend weerstander (attest);
5. het statuut van inlichtings- of actieagent (attest);
6. de burgerlijke weerstander;
7. het statuut van weerstander door de sluikpers (attest);
8. het statuut van politieke gevangene of rechthebbende (kaart);
9. de gedeporteerde omwille van de verplichte tewerkstelling (kaart);
10. de werkweigeraar (kaart);
11. de oorlogsvrijwilliger (pay-book of strijderskaart);
12. het statuut van gemobiliseerde (attest van tenminste 6 maanden erkenning).
Artikel 4.
De overleden oud-strijder of gelijkgestelde persoon moet op het ogenblik van het overlijden
ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van de stad Herentals.
Artikel 5.
De financiële steun wordt uitgekeerd aan de persoon die het bewijs kan voorleggen van de
betaling van de begrafenisonkosten.
Artikel 6.
De uitvoering van dit reglement voor financiële steun is afhankelijk van de goedkeuring door

de hogere overheid van het begrotingskrediet, dat daartoe is ingeschreven in de begroting
van het respectieve dienstjaar van de stad op het artikel nummer 849/331/01.

037/
1 Beloning voor burgers die de afgelopen jaren consequent aan afvalpreventie
deden
Raadslid Kris Peeters en raadslid Marijke Rombouts vragen een beloning voor burgers die
de afgelopen jaren consequent aan afvalpreventie deden.
Raadslid Kris Peeters stelt vast dat de huisvuilzakken niet kunnen bedeeld worden begin
maart zoals aangekondigd was in de stadskrant van maart. Daarnaast is er sprake van
‘afvalzakkenschaarste’. Hij zegt dat het algemeen bekend is dat de hoeveelheid ‘gratis’
huisvuilzakken voor heel wat milieuvriendelijke burgers te groot is. Jaar na jaar wordt hun
voorraad huisvuilzakken groter. Daarom stelt hij voor om de milieubewuste inwoners op te
roepen om hun teveel aan huisvuilzakken in te leveren in ruil voor geld of een waardebon.
Op die manier waardeer je de milieubewuste burgers en los je de tijdelijke afvalzakkenschaarste op.
Hij vraagt of het schepencollege dit gebaar wil stellen?
Schepen Mien Van Olmen zegt dat er inderdaad plannen bestaan om de mensen die steeds
milieubewust omgesprongen zijn met afval te belonen op het ogenblik dat het DIFTARsysteem ingevoerd wordt. Zij zegt dat het college op dit ogenblik niet overhaast te werk wil
gaan.
Zij zegt dat het te laat kunnen verspreiden van de afvalzakken zeker jammer is maar geen
drama. Jammer omdat het zo aangekondigd was en de stad de bedeling nu met ruim
veertien dagen moet uitstellen. Er zijn echter nog afvalzakken dus de mensen kunnen nog
steeds afvalzakken kopen. Er zijn afspraken gemaakt met de milieudienst dat zij de mensen
die door het laat leveren in de problemen komen, zullen helpen door hen een ‘voorschot’ te
geven op de rollen die zij normaal zouden krijgen.
Raadslid Kris Peeters vraagt of deze oplossing al gecommuniceerd is.
Schepen Van Olmen zegt dat er gecommuniceerd is dat de zakken kunnen afgehaald
worden vanaf 19 maart. Sommige mensen nemen contact op met de stadsdiensten omdat zij
in problemen komen. Die worden dan verder geholpen op de milieudienst.

037/
2 Motie voor busverbinding tussen station Herentals en industriezone
Raadslid Kris Peeters en raadslid Marijke Rombouts vragen een motie voor een
busverbinding tussen het station Herentals en de industriezone Herentals.
In het verleden heeft de stad al verschillende malen gepleit voor het inleggen van een
busverbinding tussen het station van Herentals en de industriezone. Steeds verwees De Lijn
naar de invoering van de ‘basismobiliteit’ dat de nadruk legt op vervoer naar de woonzones..
Intussen is dat project afgerond en is De Lijn overgestapt naar het vraaggerichte concept van
‘netmanagement’. Raadslid Peeters merkt op dat het tijd is om deze busverbinding opnieuw
aan te kaarten. Naast de voor de hand liggende behoefte die vanzelfsprekend bestaat bij
werknemers op een industrieterrein, is er ook een bijzonder sociaal argument. Zowel de
vestigingen van de Zuidkempische Werkplaats als die van BosKat werken met doelgroepen
die meer dan anderen aangewezen zijn op het openbaar vervoer.
Dit weekend is er trouwens in de kranten een oproep verschenen van minister Van Brempt
rond het pendelfonds waarin de steden en gemeenten worden opgeroepen om projecten in
te dienen.
Raadslid Peeters stelt voor om een brief te schrijven aan de Lijn en ook aan het pendelfonds
om de organisatie van een regelmatige busverbinding tussen het station van Herentals en
het industrieterrein te bepleiten. Bij een negatief antwoord, stelt raadslid Peeters voor om de

vertegenwoordiger van de gemeente het onderwerp te laten agenderen op de volgende
Algemene Vergadering van de Aandeelhouders die plaatsvindt in mei.
Schepen Schellens antwoordt. Hij beaamt dat dit probleem al jaren aansleept. De basismobiliteit voorziet alleen vervoer naar woongebieden en niet naar industriegebieden. Hij
denkt echter niet dat de Algemene Vergadering de plaats is om het probleem te gaan
uitleggen. Binnen veertien dagen is er ook een gemeentelijke begeleidingscommissie.
Omdat er hier beter kan onderhandeld worden, lijkt dit een betere plaats om het probleem te
bespreken.
Raadslid Peeters zegt dat het ook zijn bedoeling was om het probleem eerst in die besloten
vergadering aan te kaarten. Pas nadat zou blijken dat De Lijn niet mee wil werken, zou hij
het probleem willen aankaarten op de Algemene Vergadering.
Schepen Schellens herhaalt dat de Algemene Vergadering niet de juiste plaats is om dit
probleem aan te kaarten omdat daar geen besprekingen gevoerd worden.
Burgemeester Peeters zegt dat het toenmalig schepencollege een jaar geleden de opdracht
gegeven heeft aan de administratie om een dossier op te maken voor het pendelfonds. Die
beslissing geldt nog steeds en die kan nu uitgevoerd worden. Er is geen uitspraak of
beslissing van de gemeenteraad nodig. Het probleem is dat De Lijn wil dat de industrie mee
investeert en de verbinding mee financiert. Tijdens de volgende begeleidingscommissie
wordt de busverbinding en de criteria van De Lijn opnieuw besproken.
Raadslid Peeters dringt aan om opnieuw contact op te nemen met de industrie want dat bij
enkele van de grootste werkgevers wel degelijk interesse bestaat voor de realisatie van deze
busverbinding.

037/
3 Verwaarlozing beschermd monument Nederrij 19
Raadslid Kris Peeters vraagt aandacht voor het huis in de Nederrij dat in neo-Vlaamse
renaissancestijl is gebouwd en dateert van 1896. Het huis werd in 2001 opgenomen op de
lijst van de beschermde gebouwen. Twee jaar geleden werd de eigenaar al eens gevraagd
om instandhoudingsmaatregelen te treffen. Toen was het antwoord dat de bouwaanvraag
voorbereid werd. Die plannen zijn inmiddels afgevoerd wegens te duur en nu zou het huis
opnieuw te koop staan. Twee kandidaat-kopers zouden niet eens een vraagprijs bekomen
hebben zodat alles er op lijkt dat de eigenaar het huis opzettelijk laat verkrotten tot op het
punt dat het moet worden afgebroken.
Op dit moment kan het monument wellicht nog gered worden. Wel zijn er meldingen dat er
brokstukken zouden kunnen vallen zodat het probleem wel heel dringend moet aangepakt
worden. Raadslid Peeters vraagt aan de burgemeester, die bevoegd is als ambtenaar, om
de nodige druk uit te oefenen op de eigenaar om instandhoudingsmaatregelen te treffen
zodat er eindelijk vooruitgang komt in dit dossier.
Raadslid Peeters vraagt de gemeenteraad om te stemmen over de volgende beslissing:
- De gemeenteraad geeft het college van burgemeester en schepenen de opdracht de
nodige stappen te ondernemen opdat het pand Nederrij 19 opgenomen wordt in de
inventaris van leegstaande gebouwen, voor het geval dit nog niet gebeurd mocht zijn.
- De gemeenteraad vraagt de burgemeester binnen het kader van zijn bevoegdheid als
toezichthoudend ambtenaar de eigenaar actief aan te sporen zijn verantwoordelijkheid op te
nemen.
Burgemeester Jan Peeters wil enkele feiten correct stellen ter informatie van raadslid
Peeters en de ganse gemeenteraad. Het huis is niet beschermd in 2001 maar wel door een
Ministerieel Besluit van 13 april 2004. Daarnaast staat het pand ononderbroken op de lijst
van de leegstandsheffing sinds 1997. Deze lijst wordt beheerd door de afdeling Wonen van
het Vlaams Gewest in Antwerpen. Tussen 2002 en 2005 zijn er door Vlaanderen geen

leegstandsheffingen geïnd omwille van een decreetwijziging die in 2002 doorgevoerd is.
Burgemeesters Peeters zegt dat hij de afgelopen jaren verschillende brieven heeft geschreven naar de eigenaar in verband met de openbare veiligheid en met de netheid van de
straat. Er zijn dus al duidelijke signalen gegeven naar het probleem van de instandhouding
van dat monument. Hij beaamt dat de situatie inderdaad schandalig is en dat er duidelijk
geen intentie is van de eigenaar om aan instandhouding of renovatie te doen. De
burgemeester zegt dat - als er geen beterschap komt - hij de inspectie van Monumentenzorg zal vragen om de nodige vaststellingen te doen. De burgemeester is hiervoor niet de
bevoegde ambtenaar. De burgemeester kan bij bouwkundige overtredingen bij monumenten
de werken stilleggen als die niet conform de vergunning zijn. Hij moet de ambtenaren van de
afdeling Inspectie verwittigen en die kunnen een strafrechtelijke procedure opstarten.
De burgemeester zegt dat hier geen motie nodig is. Indien de nalatigheid hardleers blijft,
wordt de inspectie van Monumentenzorg ingelicht om vaststellingen te doen. Te meer ook
omdat de eigenaar nu ook publiekelijk zegt dat hij geen bouw- of verbouwplannen meer
heeft. Dit is een belangrijk nieuw element voor de wooninspectie.
Raadslid Peeters vraagt hoe lang deze situatie moet aanslepen voor de inspectie van
Monumentenzorg wordt gevraagd om vaststellingen te doen.
De burgemeester zegt dat er sinds 2004 twee brieven verstuurd zijn, de laatste in 2006. Hij
zegt dat hij de eigenaar in een brief gaat vragen of er concrete bouw- of verbouwingsplannen
zijn. Als de eigenaar daar negatief of helemaal niet op antwoordt, neemt de burgemeester
contact op met de inspectie van Monumentenzorg. Die kennen het dossier al en kunnen
eventueel ook uit eigen initiatief optreden.

037/
4 Bewegwijzeringsplan
Raadslid Liedts vraagt wanneer het bewegwijzeringsplan van de stad kan geactualiseerd
worden. Hij vraagt om hiervoor een verkeerscommissie te organiseren en om een juridisch
kader op te stellen zodat er duidelijkheid komt rond de vraag welke wegwijzers op welke
plaats kunnen geplaatst worden.
Schepen Schellens antwoordt dat het plan dateert van 1997. Toen heeft men de bewegwijzering voor de gemeentewegen en voor de gewestwegen in kaart gebracht. Alle
aanvragen voor wijzigingen of nieuwe bewegwijzering worden in dat boek opgenomen zodat
zij de actuele stand van zaken kennen. Een nieuwe studie kost vrij veel geld en is op dit
moment niet nodig. Wel vraagt de technische dienst om – indien er ergens borden staan die
daar niet zouden mogen staan – dit te melden zodat zij die kunnen laten verwijderen.
Schepen Schellens wil hiervoor dan ook geen verkeerscommissie bijeenroepen omdat het
plan globaal is uitgevoerd.
Raadslid Liedts zegt dat hij het bij het begin van een nieuwe legislatuur nuttig vond om het
plan te actualiseren maar hij zegt dat hij het huidige plan in elk geval zal gaan bekijken.
De burgemeester vraagt om concrete suggesties door te geven aan de technische dienst. Hij
zegt dat hij één aspect van het bewegwijzeringsplan wel drastisch wil aanpakken en dat dit
ook zo in het beleidsplan staat. De bewegwijzering van op de ring naar de parkeerroutes zal
op korte termijn aangepast en verbeterd worden. Er moet een soort van zonebewegwijzering
komen zoals die ook op de ring van Geel, Turnhout en Mol bestaat. Daar moet AWV wel een
actualisatie doen.
Raadslid Liedts meldt nog wel dat er vanuit de buurgemeenten overal wegwijzers naar
Morkhoven staan maar dat die in Herentals zelf ontbreken.
Schepen Schellens zegt dat dit een gekend probleem is.

037/
5 Afschaffing gemeentelijke fiscale zegels
Raadslid Paulis zegt dat op 1 januari 2007 de federale fiscale zegels afgeschaft werden. Hij
vraagt of het stadsbestuur ook de gemeentelijke fiscale zegels zal afschaffen. Het zou een
grote administratieve vereenvoudiging betekenen voor alle inwoners en gemeenteambtenaren. Ook financieel zou de gemeente er niets bij verliezen omdat er te veel tijd kruipt
in het innen van de zegels, kassa’s maken, inventaris maken, opzoeken van uitzonderingen
enz. Open VLD vraagt dus om de zegels voor goed af te schaffen.
Schepen Jan Bertels antwoordt. Hij zegt dat VLD - onder welke naam dan ook - zelf mee de
begroting heeft goedgekeurd op 19 december 2006. Daarnaast moet raadslid Paulis niet
overdrijven met de administratieve overlast die de zegels zouden veroorzaken. De dienst
burgerzaken werkt met Cassandra en is dus geautomatiseerd en de milieudienst en de
bouwdienst kunnen gebruik maken van het systeem van de financiële dienst met de
automatische printer. Wel is het bestuur van plan om een algemene screening te doen. Dit
houdt niet alleen de fiscale zegels in maar ook alle andere bestaande reglementen.
Raadslid Paulis zegt dat hij begrijpt dat de begroting nu nog niet kan gewijzigd worden maar
dat hij pleit voor een puur engagement. De fiscale zegels vormen ook nog een rem op het
digitaal afleveren van documenten en attesten en de invoering van het e-loket. Daarbij gaat
het om zeer kleine sommen en zullen de inkomsten voor de stad ook niet zo groot zijn.
Schepen Jan Bertels herhaalt dat alle reglementen zullen gescreend worden. De fiscale
zegels zijn goed voor 22.000 euro per jaar. Hij is het eens dat een aantal dienstverleningen
gratis moet zijn.

037/
6 Onveiligheid aantal oversteekplaatsen te Herentals
Raadslid Roel Vervoort merkt op dat een aantal oversteekplaatsen onveilig zijn en vraagt wat
hier op termijn aan kan gedaan worden.
Raadslid Roel Vervoort vraagt om het reclamebord op het trottoir ter hoogte van Vaartstraat Belgiëlaan te verwijderen. Het belemmert de zichtbaarheid voor de voetgangers en de
bestuurders van wagens. Ter hoogte van de post belemmert een boom de zichtbaarheid.
Aan de rotonde, komende van richting Poederlee heb je hetzelfde fenomeen. De hoge
beplanting belemmert daar het zicht als je rechts wil afdraaien richting station. Bestuurders
hebben geen overzicht op de situatie en kunnen ook geen oogcontact hebben met eventueel
overstekende voetgangers.
Burgemeester Jan Peeters vraagt om voortaan die voorbeelden in zijn vraag te zetten zodat
de schepen de gevallen concreet kan bekijken. Hij vraagt om de gevaarlijke oversteekplaatsen door te geven aan de technische dienst zodat er een oplossing voor kan gezocht
worden.
Door de raad,
Bij verordening;
De secretaris,

ir. F.Van Dyck

De voorzitter

J.Peeters
burgemeester

