Zitting van 5 juni 2007
Aanwezigen : Jan Peeters - burgemeester en voorzitter
Ingrid Ryken, 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, 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.
De voorzitter van de gemeenteraad deelt mee dat het dossier “Samenstelling beheersorgaan
cc ’t Schaliken en goedkeuring organiek reglement” wordt gesplitst nl. :
- in de openbare zitting cc ’t Schaliken; goedkeuring organiek reglement
- in de gesloten zitting: Samenstelling beheersorgaan cc ’t Schaliken;
001 Gemeenterekening 2006
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Jaarlijks wordt de gemeenterekening besproken door de gemeenteraad.
Argumentatie
De gemeenteraad moet de gemeenterekening 2006 goedkeuren
BESLUIT
De gemeenterekening 2006 wordt als volgt goedgekeurd.
totaal
gewone dienst buitengewone dienst
1. Vastgestelde rechten
43.687.527,78
23.918.213,86 67.605.741,64
Onverhaalbare
en
-2.721,09
0,00
-2.721,09
oninvorderbare
Netto-vastgestelde rechten
43.684.806,69
23.918.213,86 67.603.020,55
Vastleggingen
-35.705.007,79
-30.458.456,50 -66.163.464,29
Algemeen begrotingsresultaat
7.979.798,90
-6.540.242,64
1.439.556,26
2.

3.

Vastgestelde rechten
Onverhaalbare
en
oninvorderbare
Netto-vastgestelde rechten
Aanrekeningen
Boekhoudkundig
resultaat
over te dragen naar volgend
dienstjaar

43.687.527,78

23.918.213,86

67.605.741,64

-2.721,09

0,00

-2.721,09

43.684.806,69
-34.957.288,89

Vastleggingen
Aanrekeningen
Over te dragen vastleggingen

35.705.007,79
-34.957.288,89
747.718,90

8.727.517,80

De balans per 31.12.2006, wordt goedgekeurd als volgt :
ACTIVA
Rubr. Benaming van de rubriek
VASTE ACTIVA
I
IMMATERIELE VASTE ACTIVA

23.918.213,86 67.603.020,55
-11.918.596,09 -46.875.884,98
11.999.617,77

20.727.135,57

30.458.456,50 66.163.464,29
-11.918.596,09 -46.875.884,98
18.539.860,41 19.287.579,31

Subtotaal

Totaal
115.271.281,06
203.662,95

II

H
I
J

MATERIELE VASTE ACTIVA
Onroerend patrimonium
Niet bebouwde gronden en terreinen
Gebouwen en hun gronden
Wegen
Kunstwerken
Waterlopen en waterbekkens
Roerend patrimonium
Meubilair en materieel
Artistiek en divers patrimonium
Andere materiële vaste activa
Vaste activa in uitvoering
Onroerende goederen: erfpacht, opstalrecht
Goederen verworven door leasing

A
B
C
D

TOEGESTANE INVESTERINGSSUBSIDIES
Aan privé-ondernemingen
Aan gezinnen en vzw’s
Aan hogere overheden
Aan andere overheidsinstellingen

A
B
C
D
E
F
G

III

IV

KREDIETEN EN LENINGEN
A Te ontvangen van overheidsinstellingen
B Toegestaan door de gemeente

V

FINANCIELE VASTE ACTIVA
A Deelnemingen & vastrentende effecten
B Gestorte waarborgen voor meer dan 1 jaar

95.558.251,09
7.072.233,29
25.222.329,61
28.301.885,67
360.914,62
117.278,12
3.765.196,48
1.571.263,37
24.423.349,28
0,00
4.723.800,65
6.460.132,15
23.870,13
140.997,74
623,90
6.294.640,38
1.318.878,69
0,00
1.318.878,69
11.730.356,18
11.657.921,95
72.434,23

VLOTTENDE ACTIVA
VI

VOORRADEN

VII
A
B
B1
B2
B3
B4
C
D
VIII
IX

X

29.988.312,86

VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR
Debiteuren
Overige vorderingen
BTW en aanvullende belastingen
Subsidies, giften, legaten, leningen
Intresten, dividenden, ristorno's
Diverse vorderingen
Terugvordering van aflossingen
Terugvordering van leningen

0,00
5.298.484,64
1.329.530,09
103.601,94
3.768.301,01
29.916,77
38.030,34
29.104,49
0,00

BEWERKINGEN VOOR DERDEN
FINANCIELE REKENINGEN
A Geldbeleggingen op ten hoogste 1 jaar
B Liquide middelen
C Betalingen in uitvoering
OVERLOPENDE REKENINGEN
TOTAAL ACTIEF

0,00
24.486.296,66
1.765.903,86
22.720.392,80
0,00
203.531,56
145.259.593,92

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN

104.855.204,62

I

BEGINKAPITAAL

50.371.447,15

II

GEKAPITALISEERDE RESULTATEN

30.185.827,34

III

IV

OVERGEDRAGEN RESULTATEN
A Van vroegere dienstjaren
B Van vorig dienstjaar
C Van het dienstjaar

0,00
407.406,42
4.452.530,87

RESERVES
A Gewoon reservefonds
B Buitengewoon reservefonds

0,00
3.637.494,14

V
A
B
C
D
VI

ONTVANGEN
TOELAGEN,
SCHENKINGEN,
LEGATEN
Van privé-ondernemingen
Van gezinnen, vzw's, andere organen
Van hogere overheden
Van andere overheden

4.859.937,29

3.637.494,14

15.800.498,70
965.381,44
648.263,31
9.896.070,64
4.290.783,31

VOORZIENINGEN VOOR RISICO’S EN LASTEN

0,00

SCHULDEN
VII
A
B
C
D
E
F
G
VIII

SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR
Leningen ten laste van de gemeente
Leningen ten laste van hogere overheden
Leningen ten laste van derden
Erfpacht en leasing
Openbare leningen
Diverse schulden op meer dan 1 jaar
Ontvangen waarborgen - meer dan 1 jaar

SCHULDEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR
Financiële schulden
Aflossingen van leningen
Financiële kosten van leningen
Leningen op korte termijn
Leveranciers
Schulden voor belastingen, bezoldiging, sociale
lasten
D Overige schulden

A
A1
A2
A3
B
C

IX

BEWERKINGEN VOOR DERDEN

X

OVERLOPENDE REKENINGEN

40.404.389,30
31.998.397,87
31.553.451,17
0,00
444.946,70
0,00
0,00
0,00
0,00
7.713.139,58
4.378.648,53
591.475,21
0,00
1.342.191,83
1.069.675,91
331.148,10

TOTAAL PASSIEF
Onthouden zich bij de stemming : Liedts, Marcipont, Vervoort en Heylen.

0,00
692.851,85
145.259.593,92

002 Begrotingswijziging 1 dienstjaar 2007: vaststelling
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Volgens het gemeentedecreet zijn de taken van de secretaris, de ontvanger en het college
gewijzigd bij het opmaken van een begrotingswijziging:
• De gemeentesecretaris zorgt in overleg met het managementteam voor:
o het opstellen van het voorontwerp van de verklarende nota van een
budgetwijziging;
o het opstellen van het voorontwerp van de strategische nota van het
meerjarenplan en de herziening ervan.
• De financieel beheerder staat onder de functionele leiding van de gemeentesecretaris
in voor het opstellen in overleg met het managementteam van:
o het voorontwerp van de financiële nota van het meerjarenplan en van de
jaarlijkse herziening ervan;
o het voorontwerp van de financiële nota van het jaarlijkse budget en van de
budgetwijzi-gingen.
Het artikel van het gemeentedecreet over de budgetwijzigingen is nog niet van toepassing.
Het ARGC is nog van toepassing gecombineerd met artikelen van het gemeentedecreet.
Het voorontwerp van begrotingswijziging is op 17/4/2007 en 25/4/2007 besproken door de
burgemeester, schepen van financiën, de secretaris, de ontvanger en de bestuurssecretaris-financiën. Het managementteam is op 26/4/2007 samengekomen om te overleggen over
het voorontwerp van begrotingswijziging dat voorgelegd wordt aan het college. Een verslag
van het overleg van het managementteam van 26/4/2007 over het voorontwerp van begrotingswijziging is als bijlage toegevoegd.
Juridische grond
Artikel 87 §4 van het gemeentedecreet over het overleg van de secretaris met het managementteam.
Artikel 93 van het gemeentedecreet over het instaan van de financieel beheerder onder de
functionele leiding van de gemeentesecretaris voor specifieke taken.
Artikel 57§1 en §3 van het gemeentedecreet over de bevoegdheden van het college.
Artikel 15 en 16 van het ARGC over de begrotingswijziging.
Financiële gevolgen
De begrotingswijziging 1, dienstjaar 2007 heeft volgende samenvatting en wordt als bijlage
toegevoegd:
GEWONE DIENST
Geraamd resultaat van het dienstjaar
- 4.817.879,00
Geraamd algemeen begrotingsresultaat van het vorig jaar
7.979.798,90
Geraamd algemeen begrotingsresultaat gewone dienst
3.161.919,90
BUITENGEWONE DIENST
Geraamd resultaat van het dienstjaar
6.547.216,00
Geraamd algemeen begrotingsresultaat van het vorig jaar
- 6.540.242,64
Geraamd algemeen begrotingsresultaat buitengewone dienst
6.973,36
Argumentatie
In de begrotingswijziging wordt de financiële nota weergegeven in de cijfers en de
artikelnummers. De verklarende nota kan teruggevonden worden onder de toelichting.
BESLUIT
De gemeenteraad stelt de begrotingswijziging 1, dienstjaar 2007 vast met volgende
samenvatting:
GEWONE DIENST
Geraamd resultaat van het dienstjaar
- 4.817.879,00
Geraamd algemeen begrotingsresultaat van het vorig jaar
7.979.798,90
Geraamd algemeen begrotingsresultaat gewone dienst
3.161.919,90
BUITENGEWONE DIENST
Geraamd resultaat van het dienstjaar
6.547.216,00
Geraamd algemeen begrotingsresultaat van het vorig jaar
- 6.540.242,64
Geraamd algemeen begrotingsresultaat buitengewone dienst
6.973,36

Stemmen tegen : Paulis, Vanhencxthoven en Vermeulen.
Onthouden zich bij de stemming : Kris Peeters, Liedts, Marcipont, Vervoort, Heylen en
Rombouts.
003 Gemeentelijke dotatie aan de Lokale Politie Neteland, dienstjaar 2007: kennis-geving
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De gemeenteraad heeft op 19/12/2006 een besluit genomen over de gemeentelijke dotatie
aan de Lokale Politie Neteland. De Federale Directie, Dienst Toezicht Lokale Politie heeft het
besluit van de gemeenteraad goedgekeurd.
Argumentatie
Een eensluidend afschrift van het besluit van De Federale Directie, Dienst Toezicht Lokale
Politie moet ter kennis gebracht worden aan de gemeenteraad.
BESLUIT
De gemeenteraad neemt kennis van de goedkeuring van het gemeenteraadsbesluit van 19
december 2006 over de gemeentelijke dotatie 2007 aan de Lokale Politie Neteland door de
Federale Directie, Dienst Toezicht Lokale Politie.
004 Kerkfabrieken: advies rekeningen 2006
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De kerkfabrieken leggen hun rekening 2006 voor advies voor aan de gemeenteraad.
Argumentatie
Voor de rekeningen 2006 van de kerkfabrieken geldt nog de oude reglementering. De
gemeenteraad verleent zijn advies, daarna worden de rekeningen doorgestuurd naar het
Bisdom. Het Bisdom Antwerpen geeft de rekeningen door aan het provinciebestuur waar de
bestendige deputatie de rekeningen goedkeurt.
BESLUIT
De gemeenteraad verleent eenparig een gunstig advies over de rekeningen, dienstjaar 2006,
van de kerkfabrieken:
ontvangsten
uitgaven
saldo
St.-Waldetrudis
302.745,86
302.732,86
13,00
St.-Jan de Doper
30.564,69
19.240,57
11.324,12
St.-Antonius van Padua
54.868,05
50.049,79
4.818,26
O.-L.-Vrouw
18.332,80
17.703,68
629,12
St.-Niklaas
22.674,90
22.062,73
648,17
St.- Bavo
108.424,24
102.347,70
6.076,54

005 Delegatie van handtekening: kennisname
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Het college heeft op 7/5/2007 beslist het budgethouderschap van het college toe te kennen
aan de secretaris.
De secretaris besliste zijn bevoegdheid tot ondertekening van bestelbons in het kader van
zijn budgethouderschap, en de ondertekening van de invorderingsakten te delegeren aan
Kristine Soentjens, bestuurssecretaris-financiën.
Juridische grond
Artikel 182 § 3 van het gemeentedecreet over de ondertekening van beslissingen door
personeelsleden belast met het budgethouderschap.
Artikel 184 van het gemeentedecreet over de bevoegdheid tot ondertekening van de
secretaris.
Beslissing van het college van 7/5/2007 over de toekenning van het budgethouderschap van
het college aan de secretaris.
Delegatiebesluit tot ondertekening van de secretaris van 9/5/2007 aan Kristine Soentjens.

Argumentatie
De gemeentesecretaris kan zijn bevoegdheid tot ondertekening opdragen aan één of meer
personeelsleden. De gemeenteraad dient hiervan in kennis gesteld te worden.
BESLUIT
De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de secretaris van 9 mei 2007 waarbij hij
zijn bevoegdheid tot ondertekening van bestelbons in het kader van zijn budgethouderschap,
en de ondertekening van de invorderingsakten delegeert aan Kristine Soentjens,
bestuurssecretaris-financiën.
006 Keuze gunningswijze en vaststelling lastvoorwaarden voor het bouwen van een
schuilhut aan het petanqueterrein in de St-Bavostraat - 2007/040
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Op 29/1/2007 heeft de stad een bouwvergunning gekregen voor het bouwen van een
schuilhut aan het petanqueterrein in de St.-Bavostraat.
Juridische grond
De wet van 24/12/1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten en het K.B. van 8/1/1996 en het K.B. van
26/9/1996 tot bepaling van de algemene aannemingsvoorwaarden van de overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten.
Financiële gevolgen
De uitgaven worden verricht op artikel nummer 76400/725/60 – dienstjaar 2007.
Argumentatie
De technische dienst heeft de aanbestedingsprocedure opgestart. Bestek nr. 2007/040 is
opgemaakt in samenspraak met de milieudienst.
De gemeenteraad stelt de keuze van gunningswijze en de lastvoorwaarden van deze
opdracht vast.
BESLUIT
De gemeenteraad beslist eenparig de opdracht voor het bouwen van een schuilhut aan het
petanqueterrein in de St.-Bavostraat te gunnen bij wijze van een onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking en keurt het aangepast bestek 2007/040 goed.
In variante dient ook prijs gevraagd voor regenafvoerbuizen in PE ipv PVC.
De kosten zijn geraamd op 8.000,00 euro, exclusief btw.
007 Aankoop grond Zaatweg
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Door onze stadsdiensten werd het terrein langs de Zaatweg, perceel sectie F nr. 92/f, ten
onrechte verhard als parkeerterrein. Door de eigenaars werd gevraagd om ofwel het terrein
aan te kopen ofwel het terrein in zijn oorspronkelijke staat te herstellen. Het schepencollege
besliste op 12/12/2006 principieel tot aankoop.
Argumentatie
Door de Ontvanger van de Registratie wordt de grond, 170 m² groot, geschat op 8.429 euro,
hetzij 49,58 euro/m². Het schepencollege besliste op 5/2/2007 aan de eigenaars een
prijsvoorstel te doen van 8.429 euro. De eigenaars gaan akkoord met dit voorstel. Een
bodemattest wordt aangevraagd. De akte zal verleden worden voor de Burgemeester.
BESLUIT
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de aankoop voor openbaar nut goed voor de aanleg van een
parkeerterrein van het perceel langs de Zaatweg, gekadastreerd sectie F nummer 92/F met
een totale oppervlakte van 170 m² van de cons. Verschueren e.a. voor een totaal bedrag van
8.429 euro.
Artikel 2
De heren J. Peeters, burgemeester en ir. F. Van Dyck, stadssecretaris, of hun regelmatige
vervangers, te gelasten met het ondertekenen van de akte van aankoop.

Artikel 3
De heer Hypotheekbewaarder wordt ontslagen van het nemen van enige ambtshalve
inschrijving bij de overschrijving van de akte van aankoop.
Artikelnummer
Omschrijving aankoop
Bedrag Beschikbaar Vastleggings
krediet na
nummer
vastlegging
42101 711 60
Aankoop grond Zaatweg
8.429,00 91.571,00
2007000300
Stemmen tegen : Paulis, Vanhencxthoven en Vermeulen.
008 Telenet: uitbreiding nutsleidingen in het woonwagenpark Herenthoutseweg (Viaduct)
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De stad gaat een woonwagenpark aanleggen aan de Herenthoutseweg (Viaduct).
Voor dit woonwagenpark moet de ICS-installatie uitgebreid worden.
Argumentatie
Telenet is bereid om alle kosten voor dit project te dragen aangezien het een sociale
verkaveling betreft. Er dient wel een overeenkomst ‘aanleg ICS-installatie in verkavelingen
en groepsbebouwing’ afgesloten te worden.
BESLUIT
De gemeenteraad beslist volgende overeenkomst goed te keuren:
Deze overeenkomst wordt afgesloten tussen:
- Telenet nv, met maatschappelijke zetel Liersesteenweg 4 - 2800 Mechelen,
met Ond. Nr. 0478 148 929 en btw nummer BE 478 148 929
hierna “Telenet nv”
en
- stadsbestuur Herentals
gevestigd Augustijnenlaan 30 te 2200 HERENTALS
hierna “de verkavelaar”
Artikel 1 : voorwerp.
Het voorwerp van onderhavige overeenkomst is het vastleggen van de rechten en
verplichtingen van partijen met betrekking tot de aanleg van de ICS-installaties in
verkavelingen en groepsbebouwing en de daarmee gepaard gaande erfdienstbaarheid.
Artikel 2 : definities.
Groepsbebouwing: de realisatie van meerdere woningen binnen een verkaveling en/of het
verkopen of verhuren van de in een verkaveling opgerichte woningen.
ICS: alle mogelijke actuele en toekomstige Informatie - en Communicatiesignalen.
Verkaveling: het gebied dat in loten wordt getrokken of in percelen wordt verdeeld met het
oog op bebouwing en waarvoor een verkavelingsvergunning afgeleverd wordt of werd door
de bevoegde overheid.
ICS-Installatie(s): Het geheel van kabels, versterkers, kasten, aftakpunten, elektronische
apparatuur en alle andere bijbehorende uitrustingen die tot doel hebben ICS te versturen
Kabelleiding: elke boven- of ondergrondse leiding,bestaande uit kabels, mogelijks omvat
door een wachtbuis die dient voor het versturen van ICS.
Project: de verkaveling of groepsbebouwing op een terrein gelegen te Herenthoutseweg,
Herentals en kadastraal gekend als afd.2 sectie D blad 4, nrs.: 894h, 894f, 893b, 892a deel,
909c deel en 909f, met projectnummer 1024747.
Artikel 3 : opstellen van bestek.
3.1. Met het oog op het opstellen van een bestek voor het Project door Telenet nv in het
kader van onderhavige overeenkomst, verzoekt de verkavelaar Telenet nv schriftelijk
een bestek op te stellen en bezorgt de verkavelaar Telenet nv tegelijkertijd een kopie
van:
- een liggingsplan op schaal 1/10 000 of 1/5 000
- een perceelplan op schaal 1/500 met aanduiding van :
- de rooilijn van de bestaande wegen
. - de breedte, diepte en oppervlakte der percelen

- indien het groepsbebouwing betreft, de inplanting van de gebouwen op de percelen,
met aanduiding van de garage, of de centrale plaats waar de toevoer van
nutsleidingen zijn of zullen worden uitgevoerd
- een kopie van het ontwerp van verkavelingsplan of van de verkavelingsvergunning
met het goedgekeurde verkavelingsplan.
Indien één of meerdere van voormelde documenten ontbreekt, brengt Telenet nv de
verkavelaar hiervan schriftelijk op de hoogte. De verkavelaar maakt de ontbrekende
documenten schriftelijk binnen de vijf (5) werkdagen over aan Telenet nv.
3.2. Na ontvangst van alle in artikel 3.1 vermelde documenten stelt Telenet nv overeenkomstig de regels van de kunst en de bepalingen van onderhavige overeenkomst, in
het bijzonder van artikel 3.2, een ontwerpplan en een bestek op.
Indien Telenet nv bij het opstellen van het ontwerpplan en het bestek vaststelt dat zij
over bijkomende informatie dient te beschikken, vraagt zij deze informatie onverwijld
schriftelijk op bij de verkavelaar. De verkavelaar maakt deze bijkomende informatie
schriftelijk over aan Telenet nv.
Het ontwerpplan en bestek bevatten de volgende elementen:
1. De aanleg van ICS-installaties binnen de grenzen van de verkaveling en de
eventuele aanleg van wachtbuizen om alle kavels aansluitbaar te maken.
2. De aanleg van ICS-installaties om de aanvoer van signalen te verzorgen tussen de
bestaande ICS-installaties en de nieuwe verkaveling en de aanpassingen aan de
bestaande (stroomopwaarts) ICS-installaties welke noodzakelijk zijn om de nieuwe
verkaveling te kunnen voorzien van ICS.
3. Het eventueel verplaatsen van palen, in het geval van een bovengronds net.
Telenet nv is vrij in de keuze van materiaal.
Naast een prijsopgave voor elk van de voormelde punten, bevat het bestek louter ten
indicatieve titel een opgave van de uitvoeringstermijn van de werken gepaard gaand
met de aanleg van de ICS-installaties.
Op verzoek van de verkavelaar bepalen Telenet nv en de verkavelaar in gemeen
overleg andere punten die op het ontwerpplan en in het bestek worden opgenomen.
Het bestek omvat niet de kosten van de aftakking naar en de aansluiting van de
abonnees zelf. Deze worden ten gepaste tijde met de abonnee verrekend.
3.3. Telenet nv maakt binnen drie (3) maanden na de ontvangst van alle in artikel 3.1
vermelde documenten schriftelijk een ontwerpplan en een bestek voor de aanleg van
een ICS-installatie voor de verkaveling of groepsbebouwing over aan de verkavelaar.
Indien Telenet nv overeenkomstig artikel 3.2 van onderhavige overeenkomst
bijkomende informatie opvraagt, wordt deze termijn van drie (3) maanden opgeschort
totdat Telenet nv deze bijkomende informatie ontvangen heeft.
3.4. Bij gebreke van aanvaarding van het ontwerpplan en het bestek binnen een termijn van
zes maanden vanaf de datum dat het ontwerpplan en het bestek schriftelijk aan de
verkavelaar meegedeeld werden, vervallen het ontwerpplan en het bestek. Het
ontwerpplan en het bestek vervallen eveneens wanneer met de werken gepaard
gaande met de aanleg van de ICS-installaties geen aanvang kan worden genomen
binnen een termijn van 6 maanden vanaf de datum dat het ontwerpplan en het bestek
schriftelijk aan de verkavelaar meegedeeld werden.
Na aanvaarding van het ontwerpplan en het bestek, bezorgt Telenet nv de verkavelaar
een plan met aanduiding van wachtkokers welke de aannemer van de wegenis dient te
plaatsen tijdens de aanleg van deze wegenis. De kosten gepaard gaande met de
plaatsing van deze wachtkokers zijn niet ten laste van Telenet nv.
3.5. Bij tijdige aanvaarding van het ontwerpplan en het bestek door de verkavelaar
overeenkomstig artikel 3.4 en bij tijdige aanvang van de werken overeenkomstig artikel
3.4 zullen het ontwerpplan en het bestek samen met de bepalingen van deze
overeenkomst als overeenkomst tussen partijen van toepassing zijn.
Ingeval het ontwerpplan en het bestek overeenkomstig artikel 3.4 vervallen, is de
verkavelaar bij een eventuele vernieuwing van de aanvraag een forfaitair bedrag van
500 euro verschuldigd aan Telenet nv ter vergoeding van de kosten verbonden aan de
opmaak van het ontwerpplan en het bestek.
Artikel 4 : erfdienstbaarheid.

4.1. Ten voordele van het ICS-net van Telenet nv verleent de verkavelaar aan Telenet nv, die
aanvaardt, een kosteloze erfdienstbaarheid voor de plaatsing en het behoud (daaronder
begrepen zonder hiertoe beperkt te zijn het onderhouden van, het upgraden van, en het
bijkomend investeren in) van de ICS-installatie op de grond van de verkavelaar die deel
uitmaakt van het project.
Deze erfdienstbaarheid omvat tevens het recht in hoofde van Telenet nv om kosteloos
ICS-installaties, die noodzakelijk zijn voor het genot en het behoud van voormelde
erfdienstbaarheid, op te richten op de grond van de verkavelaar die deel uitmaakt van
het project.
De verkavelaar verleent aan Telenet nv, die aanvaardt, een kosteloos recht van
doorgang voor Telenet , haar personeel of haar (onder)aannemers op zijn grond die deel
uitmaakt van het project, om op ieder ogenblik toegang te hebben tot de ICS-installatie
teneinde Telenet nv toe te laten haar activiteiten uit te oefenen, daaronder begrepen,
zonder hiertoe beperkt te zijn het onderhoud van de bestaande ICS-installatie, het
plaatsen van nieuwe aansluitingen, ed..
4.2. Deze erfdienstbaarheid wordt verleend op de plaats waar de ICS-installatie overeenkomstig het ontwerpplan geplaatst wordt.
4.3. Deze erfdienstbaarheid neemt een aanvang bij de startdatum van de werken of,
desgevallend, van de startdatum van de eerste van de verschillende schijven, zoals
bepaald overeenkomstig artikel 6.1. van onderhavige overeenkomst, en wordt verleend
voor de duur van de exploitatie van het ICS-net van Telenet nv.
Artikel 5 : eigendom.
Vanaf haar plaatsing is en blijft de volledige ICS-installatie eigendom van Telenet nv.
Artikel 6 : uitvoering.
6.1. Wanneer het tracé, de breedte en het niveau van de wegenis op het terrein een
definitief karakter hebben, zijnde na de plaatsing van de rioleringen en de waterleidingen, zullen de verkavelaar en Telenet nv in gemeen overleg de startdatum van de
werken bepalen.
Op vraag van de verkavelaar kunnen partijen de startdatum bepalen alvorens het
tracé, de breedte en het niveau van de wegenis op het terrein een definitief karakter
hebben.
Indien de werken om redenen onafhankelijk van de wil van Telenet nv in verscheidene
schijven moeten uitgevoerd worden, bepalen de partijen op verzoek van de
verkavelaar in gemeen overleg de omvang van de verschillende schijven evenals de
startdatum van de verschillende schijven.
De startdatum van de werken wordt schriftelijk overeengekomen. Deze startdatum kan
niet vroeger vallen dan 3 maanden vanaf de datum dat het ontwerpplan en het bestek
bij schrijven door de verkavelaar goedgekeurd werden.
6.2. Voor de aanvang van de werken, bezorgt de verkavelaar aan Telenet nv een
eensluidend verklaard afschrift van de verkavelingvergunning en van het goedgekeurd
plan en zet de verkavelaar op het terrein de perceelsgrenzen uit, zodat een juiste
inplanting van kasten kan uitgevoerd worden.
6.3. Telenet nv zal in overeenstemming met de gebruiken van de sector, zich inspannen
om de werken uit te voeren overeenkomstig het ontwerpplan en het bestek.
Telenet nv is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade in hoofde van de
verkavelaar als gevolg van het niet respecteren van de overeengekomen startdatum
van de werken en/of van de uitvoeringstermijn opgenomen in het bestek.
6.4. Indien om onvoorziene omstandigheden of om redenen onafhankelijk van de wil van
Telenet nv wijzigingen aan het tracé voorzien op het ontwerpplan dienen aangebracht
te worden, zullen partijen op verzoek van Telenet nv overleggen over een door Telenet
nv voorgestelde wijziging van het tracé.
Artikel 7 : financiering.
7.1. De verkavelaar zal vóór de overeenkomstig artikel 6.1 bepaalde startdatum van de
werken het totaal bedrag vastgesteld in het bestek ter vergoeding van de door Telenet
nv uit te voeren werken aan Telenet nv betalen binnen de 30 dagen van voorlegging
van een factuur. Aangezien de werken een uitbreiding aan de eigen infrastructuur van
Telenet nv. betreffen, is het vrijgesteld van btw.

7.2. Indien overeenkomstig artikel 6.1. van onderhavige overeenkomst de werken om
redenen onafhankelijk van de wil van Telenet nv, in verscheidene schijven moeten
uitgevoerd worden, kan Telenet nv op verzoek van de verkavelaar gespreide
betalingen toestaan. Elke gespreide betaling heeft betrekking op een schijf van de uit
te voeren werken zoals overeenkomstig artikel 6.1. van onderhavige overeenkomst in
gemeen overleg bepaald. Elk van de toegestane gespreide betalingen zal eveneens
voor de startdatum van de uit te voeren schijf van de werken dienen voldaan te worden
binnen de 30 dagen na voorlegging van de factuur.
De meerkost van een wijziging aan het tracé bedoeld in artikel 6.4. is ten laste van de
verkavelaar.
Artikel 8 : kosten van defecten, wijziging en verplaatsing.
8.1. Indien de verkavelaar vóór de beëindiging van de werken verzoekt de ICS-installaties
te verplaatsen of te wijzigen zal hij de meerkost ten gevolge van deze verplaatsing of
wijziging dragen.
8.2. Ingeval de ICS-installaties overeenkomstig artikel 6.1. aangelegd worden vóórdat het
tracé, de breedte en het niveau van de wegenis op het terrein een definitief karakter
hebben verkregen, zullen eventuele defecten aan, wijzigingen aan of verplaatsingen van
deze ICS-installaties, veroorzaakt door eender welk werk met betrekking tot de aanleg
van de wegenis in de verkaveling , volledig ten laste vallen van de verkavelaar.
8.3. Na voltooiing van de werken zullen de kosten van verplaatsing of wijziging van de ICSinstallaties, volledig ten laste vallen van diegene die erom verzoekt, ongeacht de reden
van dit verzoek.
Artikel 9 : onderhoud.
Na de uitvoering van de werken staat Telenet nv in voor de goede werking en het onderhoud
van de opgestelde ICS-installaties.
De verkavelaar kan Telenet nv niet aanspreken omwille van het niet of het gebrekkig, om
eender welke reden, functioneren van de geplaatste ICS-installatie.
Artikel 10 : verplichting ingeval van overdracht van eigendom of van vestiging van zakelijk
recht.
In geval van de overdracht van eigendom of de vestiging van een zakelijk recht op een stuk
grond binnen de verkaveling of de groepsbebouwing waarop de ICS-installatie van Telenet
nv zich bevindt, staat de verkavelaar ervoor in en is hiervoor volledig aansprakelijk om in de
overeenkomst met de verwerver van de eigendom of van het zakelijk recht dezelfde
verbintenissen in verband met de erfdienstbaarheden, zoals opgenomen in artikel 4, met
betrekking tot de eigendom van de ICS-installatie, zoals opgenomen in artikel 5, de kosten
van verplaatsing, zoals opgenomen in artikel 8, en de regeling betreffende het onderhoud
van de ICS-installatie, zoals opgenomen in artikel 9, aan de verwerver op te leggen en de
verwervers op hun beurt te verplichten een gelijkaardige verplichting op te nemen in de
overeenkomst met verdere verwervers.
Bij niet-naleving van deze verplichting, zal de verkavelaar er toe gehouden zijn Telenet nv te
vergoeden voor alle schade als gevolg van de niet-naleving ervan.
Artikel 11 : geheimhoudingsplicht.
De verkavelaar waarborgt - en zal dienaangaande alle nodige voorzorgen treffen - om het
vertrouwelijk en geheim karakter van de informatie, daaronder begrepen zonder hiertoe
beperkt te zijn technische, financiële, statistische en persoonlijke gegevens, cliëntgegevens,
zakelijke gegevens met betrekking tot de bedrijfsvoering van Telenet nv, toebehorend aan
Telenet nv en waartoe de verkavelaar, zijn aangestelden en personeel en toegang bekomen
bij de levering van de diensten, optimaal te behouden. De verkavelaar zal hiervoor de nodige
overeenkomsten afsluiten met zijn aangestelden om deze geheimhoudingsplicht afdwingbaar
te maken.
Artikel 12 : intellectuele eigendom.
Alle informatie, met inbegrip van ontwerpen, plannen, teksten, beschrijvingen, artistieke
prestatie, films, modellen, monsters, werktuigen, technische informatie of data en alle
publiciteitsmateriaal, onafgezien van het formaat, medium of drager, welke wordt geleverd
aan de verkavelaar door Telenet nv in uitvoering van deze overeenkomst zal worden aanzien
als vertrouwelijk of in eigendom toebehorend aan de Telenet nv tenzij dit anders werd
overeengekomen tussen Telenet nv en de verkavelaar

Artikel 13 : overmacht.
Geen van de partijen kan aansprakelijk worden gesteld voor gebrekkige of niet naleving van
de overeenkomst indien dit te wijten is aan een onvoorzienbaar en door partijen onvermijdbaar voorval.
De partij die zich op deze bepaling beroept zal dit binnen de drie (3) werkdagen na ontstaan
van de overmachtsituatie, schriftelijk aan de andere partij meedelen, onder voorlegging van
de nodige bewijsstukken. De overeenkomst zal tijdens de overmachtsituatie worden
geschorst.
Bij aanhouding van het voorval voor een periode van de duur van de geldigheid van het
bestek, zal de andere partij gerechtigd zijn de overeenkomst per aangetekend schrijven, met
onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat dit aanleiding geeft op aanspraak door welke
partij ook op enige schadevergoeding, echter zonder aantasting van reeds ontstane rechten.
Wordt niet als overmacht beschouwd het niet of niet tijdig nakomen door een derde van zijn
verplichtingen ten aanzien van één der partijen, tenzij de desbetreffende partij aantoont dat
dit te wijten is aan een overmachtsituatie in hoofde van deze derde.
Artikel 14 : aansprakelijkheid.
De aansprakelijkheid van Telenet nv ten aanzien van de verkavelaar, daaronder begrepen
diens bedienden, arbeiders of andere aangestelden (voor deze clausule gezamenlijk
genoemd “de verkavelaar”), is beperkt tot de aansprakelijkheid voor directe schade ontstaan
door de grove fout of opzet van de aangestelden of werknemers van Telenet nv. De schade
die hierdoor zou ontstaan zal door Telenet nv enkel vergoed worden tot een maximum
bedrag gelijk aan de vergoeding betaald voor de geleverde dienst onder deze overeenkomst.
Artikel 15 : communicatie tussen partijen.
Iedere communicatie tussen partijen dient schriftelijk te gebeuren aan het adres vermeld op
deze overeenkomst, tenzij een ander adres werd meegedeeld.
Iedere partij zal instaan voor het bewijs van de datum van verzending van een schrijven
indien daarrond betwisting zou ontstaan.
Artikel 16 : toepasselijk recht en geschillenregeling.
Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht.
Ingeval van betwisting tussen Telenet nv en de verkavelaar betreffende de interpretatie en
de toepassing van deze overeenkomst kan de meest gerede partij het geschil uitsluitend
aanhangig maken bij de bevoegde rechtbank van het gerechtelijk arrondissement van
Mechelen.
Onthouden zich bij de stemming : Liedts, Marcipont, Vervoort en Heylen.
009 Telenet: uitbreiding nutsleidingen in het woonwagenpark in Heirenbroek
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De stad gaat een woonwagenpark aanleggen in Heirenbroek.
Voor dit woonwagenpark moet de ICS-installatie uitgebreid worden.
Argumentatie
Telenet is bereid om alle kosten voor dit project te dragen aangezien het een sociale
verkaveling betreft. Er dient wel een overeenkomst ‘aanleg ICS-installatie in verkavelingen
en groepsbebouwing’ afgesloten te worden.
BESLUIT
De gemeenteraad beslist eenparig volgende overeenkomst goed te keuren.
Deze overeenkomst wordt afgesloten tussen:
- Telenet nv, met maatschappelijke zetel Liersesteenweg 4 - 2800 Mechelen,
met Ond. Nr. 0478 148 929 en btw nummer BE 478 148 929
hierna “Telenet nv”
en :
- stadsbestuur Herentals
gevestigd Augustijnenlaan 30 te 2200 HERENTALS
hierna “de verkavelaar”
Artikel 1 : voorwerp.

Het voorwerp van onderhavige overeenkomst is het vastleggen van de rechten en
verplichtingen van partijen met betrekking tot de aanleg van de ICS-installaties in
verkavelingen en groepsbebouwing en de daarmee gepaard gaande erfdienstbaarheid.
Artikel 2 : definities.
Groepsbebouwing: de realisatie van meerdere woningen binnen een verkaveling en/of het
verkopen of verhuren van de in een verkaveling opgerichte woningen.
ICS: alle mogelijke actuele en toekomstige Informatie - en Communicatiesignalen.
Verkaveling: het gebied dat in loten wordt getrokken of in percelen wordt verdeeld met het
oog op bebouwing en waarvoor een verkavelingsvergunning afgeleverd wordt of werd door
de bevoegde overheid.
ICS-Installatie(s): Het geheel van kabels, versterkers, kasten, aftakpunten, elektronische
apparatuur en alle andere bijbehorende uitrustingen die tot doel hebben ICS te versturen
Kabelleiding: elke boven- of ondergrondse leiding,bestaande uit kabels, mogelijks omvat
door een wachtbuis die dient voor het versturen van ICS.
Project: de verkaveling of groepsbebouwing op een terrein gelegen te Heirenbroek,
Herentals en kadastraal gekend als afd.2 sectie D blad 2, nrs.: 475b, 475f deel, 475g deel
en 488c deel, met projectnummer 1024746
Artikel 3 : opstellen van bestek.
3.1. Met het oog op het opstellen van een bestek voor het Project door Telenet nv in het
kader van onderhavige overeenkomst, verzoekt de verkavelaar Telenet nv schriftelijk
een bestek op te stellen en bezorgt de verkavelaar Telenet nv tegelijkertijd een kopie
van:
- een liggingsplan op schaal 1/10 000 of 1/5 000
- een perceelplan op schaal 1/500 met aanduiding van :
- de rooilijn van de bestaande wegen
. - de breedte, diepte en oppervlakte der percelen
- indien het groepsbebouwing betreft, de inplanting van de gebouwen op de percelen,
met aanduiding van de garage, of de centrale plaats waar de toevoer van
nutsleidingen zijn of zullen worden uitgevoerd
- een kopie van het ontwerp van verkavelingsplan of van de verkavelingsvergunning
met het goedgekeurde verkavelingsplan.
Indien één of meerdere van voormelde documenten ontbreekt, brengt Telenet nv de
verkavelaar hiervan schriftelijk op de hoogte. De verkavelaar maakt de ontbrekende
documenten schriftelijk binnen de vijf (5) werkdagen over aan Telenet nv.
3.2. Na ontvangst van alle in artikel 3.1 vermelde documenten stelt Telenet nv overeenkomstig de regels van de kunst en de bepalingen van onderhavige overeenkomst, in
het bijzonder van artikel 3.2, een ontwerpplan en een bestek op.
Indien Telenet nv bij het opstellen van het ontwerpplan en het bestek vaststelt dat zij
over bijkomende informatie dient te beschikken, vraagt zij deze informatie onverwijld
schriftelijk op bij de verkavelaar. De verkavelaar maakt deze bijkomende informatie
schriftelijk over aan Telenet nv.
Het ontwerpplan en bestek bevatten de volgende elementen:
1. De aanleg van ICS-installaties binnen de grenzen van de verkaveling en de
eventuele aanleg van wachtbuizen om alle kavels aansluitbaar te maken.
2. De aanleg van ICS-installaties om de aanvoer van signalen te verzorgen tussen de
bestaande ICS-installaties en de nieuwe verkaveling en de aanpassingen aan de
bestaande (stroomopwaarts) ICS-installaties welke noodzakelijk zijn om de nieuwe
verkaveling te kunnen voorzien van ICS.
3. Het eventueel verplaatsen van palen, in het geval van een bovengronds net.
Telenet nv is vrij in de keuze van materiaal.
Naast een prijsopgave voor elk van de voormelde punten, bevat het bestek louter ten
indicatieve titel een opgave van de uitvoeringstermijn van de werken gepaard gaand
met de aanleg van de ICS-installaties.
Op verzoek van de verkavelaar bepalen Telenet nv en de verkavelaar in gemeen
overleg andere punten die op het ontwerpplan en in het bestek worden opgenomen.
Het bestek omvat niet de kosten van de aftakking naar en de aansluiting van de
abonnees zelf. Deze worden ten gepaste tijde met de abonnee verrekend.

3.3. Telenet nv maakt binnen drie (3) maanden na de ontvangst van alle in artikel 3.1
vermelde documenten schriftelijk een ontwerpplan en een bestek voor de aanleg van
een ICS-installatie voor de verkaveling of groepsbebouwing over aan de verkavelaar.
Indien Telenet nv overeenkomstig artikel 3.2 van onderhavige overeenkomst
bijkomende informatie opvraagt, wordt deze termijn van drie (3) maanden opgeschort
totdat Telenet nv deze bijkomende informatie ontvangen heeft.
3.4. Bij gebreke van aanvaarding van het ontwerpplan en het bestek binnen een termijn van
zes maanden vanaf de datum dat het ontwerpplan en het bestek schriftelijk aan de
verkavelaar meegedeeld werden, vervallen het ontwerpplan en het bestek. Het
ontwerpplan en het bestek vervallen eveneens wanneer met de werken gepaard
gaande met de aanleg van de ICS-installaties geen aanvang kan worden genomen
binnen een termijn van 6 maanden vanaf de datum dat het ontwerpplan en het bestek
schriftelijk aan de verkavelaar meegedeeld werden.
Na aanvaarding van het ontwerpplan en het bestek, bezorgt Telenet nv de verkavelaar
een plan met aanduiding van wachtkokers welke de aannemer van de wegenis dient te
plaatsen tijdens de aanleg van deze wegenis. De kosten gepaard gaande met de
plaatsing van deze wachtkokers zijn niet ten laste van Telenet nv.
3.5. Bij tijdige aanvaarding van het ontwerpplan en het bestek door de verkavelaar
overeenkomstig artikel 3.4 en bij tijdige aanvang van de werken overeenkomstig artikel
3.4 zullen het ontwerpplan en het bestek samen met de bepalingen van deze
overeenkomst als overeenkomst tussen partijen van toepassing zijn.
Ingeval het ontwerpplan en het bestek overeenkomstig artikel 3.4 vervallen, is de
verkavelaar bij een eventuele vernieuwing van de aanvraag een forfaitair bedrag van
500 euro verschuldigd aan Telenet nv ter vergoeding van de kosten verbonden aan de
opmaak van het ontwerpplan en het bestek.
Artikel 4 : erfdienstbaarheid.
4.1. Ten voordele van het ICS-net van Telenet nv verleent de verkavelaar aan Telenet nv, die
aanvaardt, een kosteloze erfdienstbaarheid voor de plaatsing en het behoud (daaronder
begrepen zonder hiertoe beperkt te zijn het onderhouden van, het upgraden van, en het
bijkomend investeren in) van de ICS-installatie op de grond van de verkavelaar die deel
uitmaakt van het project.
Deze erfdienstbaarheid omvat tevens het recht in hoofde van Telenet nv om kosteloos
ICS-installaties, die noodzakelijk zijn voor het genot en het behoud van voormelde
erfdienstbaarheid, op te richten op de grond van de verkavelaar die deel uitmaakt van
het project.
De verkavelaar verleent aan Telenet nv, die aanvaardt, een kosteloos recht van
doorgang voor Telenet , haar personeel of haar (onder)aannemers op zijn grond die deel
uitmaakt van het project, om op ieder ogenblik toegang te hebben tot de ICS-installatie
teneinde Telenet nv toe te laten haar activiteiten uit te oefenen, daaronder begrepen,
zonder hiertoe beperkt te zijn het onderhoud van de bestaande ICS-installatie, het
plaatsen van nieuwe aansluitingen, ed..
4.2. Deze erfdienstbaarheid wordt verleend op de plaats waar de ICS-installatie overeenkomstig het ontwerpplan geplaatst wordt.
4.3. Deze erfdienstbaarheid neemt een aanvang bij de startdatum van de werken of,
desgevallend, van de startdatum van de eerste van de verschillende schijven, zoals
bepaald overeenkomstig artikel 6.1. van onderhavige overeenkomst, en wordt verleend
voor de duur van de exploitatie van het ICS-net van Telenet nv.
Artikel 5 : eigendom.
Vanaf haar plaatsing is en blijft de volledige ICS-installatie eigendom van Telenet nv.
Artikel 6 : uitvoering.
6.1. Wanneer het tracé, de breedte en het niveau van de wegenis op het terrein een
definitief karakter hebben, zijnde na de plaatsing van de rioleringen en de waterleidingen, zullen de verkavelaar en Telenet nv in gemeen overleg de startdatum van de
werken bepalen.
Op vraag van de verkavelaar kunnen partijen de startdatum bepalen alvorens het
tracé, de breedte en het niveau van de wegenis op het terrein een definitief karakter
hebben.

Indien de werken om redenen onafhankelijk van de wil van Telenet nv in verscheidene
schijven moeten uitgevoerd worden, bepalen de partijen op verzoek van de
verkavelaar in gemeen overleg de omvang van de verschillende schijven evenals de
startdatum van de verschillende schijven.
De startdatum van de werken wordt schriftelijk overeengekomen. Deze startdatum kan
niet vroeger vallen dan 3 maanden vanaf de datum dat het ontwerpplan en het bestek
bij schrijven door de verkavelaar goedgekeurd werden.
6.2. Voor de aanvang van de werken, bezorgt de verkavelaar aan Telenet nv een
eensluidend verklaard afschrift van de verkavelingvergunning en van het goedgekeurd
plan en zet de verkavelaar op het terrein de perceelsgrenzen uit, zodat een juiste
inplanting van kasten kan uitgevoerd worden.
6.3. Telenet nv zal in overeenstemming met de gebruiken van de sector, zich inspannen
om de werken uit te voeren overeenkomstig het ontwerpplan en het bestek.
Telenet nv is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade in hoofde van de
verkavelaar als gevolg van het niet respecteren van de overeengekomen startdatum
van de werken en/of van de uitvoeringstermijn opgenomen in het bestek.
6.4. Indien om onvoorziene omstandigheden of om redenen onafhankelijk van de wil van
Telenet nv wijzigingen aan het tracé voorzien op het ontwerpplan dienen aangebracht
te worden, zullen partijen op verzoek van Telenet nv overleggen over een door Telenet
nv voorgestelde wijziging van het tracé.
Artikel 7 : financiering.
7.1. De verkavelaar zal vóór de overeenkomstig artikel 6.1 bepaalde startdatum van de
werken het totaal bedrag vastgesteld in het bestek ter vergoeding van de door Telenet
nv uit te voeren werken aan Telenet nv betalen binnen de 30 dagen van voorlegging
van een factuur. Aangezien de werken een uitbreiding aan de eigen infrastructuur van
Telenet nv. betreffen, is het vrijgesteld van btw.
7.2. Indien overeenkomstig artikel 6.1. van onderhavige overeenkomst de werken om
redenen onafhankelijk van de wil van Telenet nv, in verscheidene schijven moeten
uitgevoerd worden, kan Telenet nv op verzoek van de verkavelaar gespreide
betalingen toestaan. Elke gespreide betaling heeft betrekking op een schijf van de uit
te voeren werken zoals overeenkomstig artikel 6.1. van onderhavige overeenkomst in
gemeen overleg bepaald. Elk van de toegestane gespreide betalingen zal eveneens
voor de startdatum van de uit te voeren schijf van de werken dienen voldaan te worden
binnen de 30 dagen na voorlegging van de factuur.
De meerkost van een wijziging aan het tracé bedoeld in artikel 6.4. is ten laste van de
verkavelaar.
Artikel 8 : kosten van defecten, wijziging en verplaatsing.
8.1. Indien de verkavelaar vóór de beëindiging van de werken verzoekt de ICS-installaties
te verplaatsen of te wijzigen zal hij de meerkost ten gevolge van deze verplaatsing of
wijziging dragen.
8.2. Ingeval de ICS-installaties overeenkomstig artikel 6.1. aangelegd worden vóórdat het
tracé, de breedte en het niveau van de wegenis op het terrein een definitief karakter
hebben verkregen, zullen eventuele defecten aan, wijzigingen aan of verplaatsingen van
deze ICS-installaties, veroorzaakt door eender welk werk met betrekking tot de aanleg
van de wegenis in de verkaveling , volledig ten laste vallen van de verkavelaar.
8.3. Na voltooiing van de werken zullen de kosten van verplaatsing of wijziging van de ICSinstallaties, volledig ten laste vallen van diegene die erom verzoekt, ongeacht de reden
van dit verzoek.
Artikel 9 : onderhoud.
Na de uitvoering van de werken staat Telenet nv in voor de goede werking en het onderhoud
van de opgestelde ICS-installaties.
De verkavelaar kan Telenet nv niet aanspreken omwille van het niet of het gebrekkig, om
eender welke reden, functioneren van de geplaatste ICS-installatie.
Artikel 10 : verplichting ingeval van overdracht van eigendom of van vestiging van zakelijk
recht.
In geval van de overdracht van eigendom of de vestiging van een zakelijk recht op een stuk
grond binnen de verkaveling of de groepsbebouwing waarop de ICS-installatie van Telenet

nv zich bevindt, staat de verkavelaar ervoor in en is hiervoor volledig aansprakelijk om in de
overeenkomst met de verwerver van de eigendom of van het zakelijk recht dezelfde
verbintenissen in verband met de erfdienstbaarheden, zoals opgenomen in artikel 4, met
betrekking tot de eigendom van de ICS-installatie, zoals opgenomen in artikel 5, de kosten
van verplaatsing, zoals opgenomen in artikel 8, en de regeling betreffende het onderhoud
van de ICS-installatie, zoals opgenomen in artikel 9, aan de verwerver op te leggen en de
verwervers op hun beurt te verplichten een gelijkaardige verplichting op te nemen in de
overeenkomst met verdere verwervers.
Bij niet-naleving van deze verplichting, zal de verkavelaar er toe gehouden zijn Telenet nv te
vergoeden voor alle schade als gevolg van de niet-naleving ervan.
Artikel 11 : geheimhoudingsplicht.
De verkavelaar waarborgt - en zal dienaangaande alle nodige voorzorgen treffen - om het
vertrouwelijk en geheim karakter van de informatie, daaronder begrepen zonder hiertoe
beperkt te zijn technische, financiële, statistische en persoonlijke gegevens, cliëntgegevens,
zakelijke gegevens met betrekking tot de bedrijfsvoering van Telenet nv, toebehorend aan
Telenet nv en waartoe de verkavelaar, zijn aangestelden en personeel en toegang bekomen
bij de levering van de diensten, optimaal te behouden. De verkavelaar zal hiervoor de nodige
overeenkomsten afsluiten met zijn aangestelden om deze geheimhoudingsplicht afdwingbaar
te maken.
Artikel 12 : intellectuele eigendom.
Alle informatie, met inbegrip van ontwerpen, plannen, teksten, beschrijvingen, artistieke
prestatie, films, modellen, monsters, werktuigen, technische informatie of data en alle
publiciteitsmateriaal, onafgezien van het formaat, medium of drager, welke wordt geleverd
aan de verkavelaar door Telenet nv in uitvoering van deze overeenkomst zal worden aanzien
als vertrouwelijk of in eigendom toebehorend aan de Telenet nv tenzij dit anders werd
overeengekomen tussen Telenet nv en de verkavelaar
Artikel 13 : overmacht.
Geen van de partijen kan aansprakelijk worden gesteld voor gebrekkige of niet naleving van
de overeenkomst indien dit te wijten is aan een onvoorzienbaar en door partijen onvermijdbaar voorval.
De partij die zich op deze bepaling beroept zal dit binnen de drie (3) werkdagen na ontstaan
van de overmachtsituatie, schriftelijk aan de andere partij meedelen, onder voorlegging van
de nodige bewijsstukken. De overeenkomst zal tijdens de overmachtsituatie worden
geschorst.
Bij aanhouding van het voorval voor een periode van de duur van de geldigheid van het
bestek, zal de andere partij gerechtigd zijn de overeenkomst per aangetekend schrijven, met
onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat dit aanleiding geeft op aanspraak door welke
partij ook op enige schadevergoeding, echter zonder aantasting van reeds ontstane rechten.
Wordt niet als overmacht beschouwd het niet of niet tijdig nakomen door een derde van zijn
verplichtingen ten aanzien van één der partijen, tenzij de desbetreffende partij aantoont dat
dit te wijten is aan een overmachtsituatie in hoofde van deze derde.
Artikel 14 : aansprakelijkheid.
De aansprakelijkheid van Telenet nv ten aanzien van de verkavelaar, daaronder begrepen
diens bedienden, arbeiders of andere aangestelden (voor deze clausule gezamenlijk
genoemd “de verkavelaar”), is beperkt tot de aansprakelijkheid voor directe schade ontstaan
door de grove fout of opzet van de aangestelden of werknemers van Telenet nv. De schade
die hierdoor zou ontstaan zal door Telenet nv enkel vergoed worden tot een maximum
bedrag gelijk aan de vergoeding betaald voor de geleverde dienst onder deze overeenkomst.
Artikel 15 : communicatie tussen partijen.
Iedere communicatie tussen partijen dient schriftelijk te gebeuren aan het adres vermeld op
deze overeenkomst, tenzij een ander adres werd meegedeeld.
Iedere partij zal instaan voor het bewijs van de datum van verzending van een schrijven
indien daarrond betwisting zou ontstaan.
Artikel 16 : toepasselijk recht en geschillenregeling.
Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht.
Ingeval van betwisting tussen Telenet nv en de verkavelaar betreffende de interpretatie en
de toepassing van deze overeenkomst kan de meest gerede partij het geschil uitsluitend

aanhangig maken bij de bevoegde rechtbank van het gerechtelijk arrondissement van
Mechelen.
010 Iveka: uitbreiding nutsleidingen in het woonwagenpark aan de Herenthoutse-weg
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De stad gaat een woonwagenterrein aanleggen aan de Herenthoutseweg (Viaduct).
Voor dit woonwagenpark moeten de nutsleidingen uitgebreid worden.
Iveka heeft hiervoor een kostenraming opgemaakt.
Juridische grond
Het besluit van de Vlaamse Executieve van 7/3/1990 handelend over de uitvoering van
artikel 80 van de huisvestingscode.
Financiële gevolgen
Uitbreiden openbare verlichting voor het woonwagenpark ‘Herenthoutseweg’: 20.012,66
euro, inclusief btw.
De uitgaven worden verricht op artikel nummer 426/732/54 (uitbreiding en aanpassing
openbare verlichting) – dienstjaar 2007.
Visum ontvanger
In uitvoering van art.94 en 160 §2 van het gemeentedecreet verleende de stadsontvanger op
14/5/2007 zijn visum aan dit voorstel. Het ondertekende visum is bijgevoegd als bijlage.
Argumentatie
Aangezien het over een woonwagenterrein gaat waar subsidies voor verkregen worden van
de Vlaamse Overheid, behandelt Iveka dit als een sociale verkaveling, en zijn er geen kosten
te betalen voor het uitbreiden van het elektriciteit- en lagedrukgasnet.
Voor het openbaar verlichtingsnet kunnen wij een subsidie aanvragen volgens de huisvestingscode 80.
Indien de subsidie geweigerd wordt, blijven de kosten voor de uitbreiding van de openbare
verlichting voor rekening van de stad.
BESLUIT
De gemeenteraad keurt eenparig de kostenraming van Iveka van 19/4/2007 voor het
uitbreiden van de nutsleidingen voor het woonwagenpark ‘Herenthoutseweg’ goed en
vertrouwt Iveka de werken toe voor een totaal bedrag van 20.012,66 euro, inclusief btw.
De gemeenteraad dient het dossier voor subsidie-aanvraag in bij de Afdeling Gesubsidieerde
Infrastructuur van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.
Artikelnummer Omschrijving aankoop
Bedrag
Beschikbaar Vastleggings
krediet na
nummer
vastlegging
426 732 54
Uitbreiding nutsleidingen
20.012,66 219.261,99
2007001708
woonwagenpark
Herenthoutseweg
011 IVEKA: goedkeuring agenda gewone algemene vergadering van 20 juni 2007
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De stad is deelnemer aan de opdrachthoudende vereniging IVEKA, Intercommunale
Vereniging voor de Energiedistributie in de Kempen en het Antwerpse.
Het stadsbestuur wordt opgeroepen om deel te nemen aan de gewone algemene
vergadering van IVEKA op 20/6/2007 in Alta Ripa, Engelstraat 6, 2360 Oud-Turnhout. Bij de
uitnodiging werd het dossier met documentatiestukken overgemaakt.
Juridische grond
Het decreet van 6/7/2001 over de intergemeentelijke samenwerking:
- artikel 65: de jaarrekening wordt vastgesteld in de loop van het eerste semester van het
volgend boekjaar
- artikel 70: de raad van bestuur legt een evaluatieverslag voor over de werking van de
vereniging
Argumentatie

De algemene vergadering van IVEKA heeft reeds in zitting van 13/12/2006 akte genomen
van de strategienota 2007 van IVEKA, waarin reeds de fundamentele heroriëntering van de
activiteit kabelnetwerkparticipatie werd toegelicht.
De raad van bestuur van IVEKA heeft in zitting van 13/3/2007 het evaluatieverslag opgesteld, het is ook behandeld door de raad van bestuur in zijn vernieuwde samenstelling op
23/4/2007 en het maakt deel uit van de documentatie van onderhavige algemene
vergadering, zodat de gemeenteraad er kennis van kan nemen.
De raad van bestuur heeft op 23/4/2007 eveneens een ondernemingsplan goedgekeurd.
De raad van bestuur stelt voor om de activiteit kabelnetwerkparticipatie (KNP-activiteit)
fundamenteel te heroriënteren. De raden van bestuur van de opdrachthoudende vereniging
IVEKA en van de dienstverlenende vereniging IKA stellen voor deze heroriëntering te
realiseren door enerzijds een partiële splitsing door overneming van IVEKA door de
opdrachthoudende vereniging Tevelo en vervolgens door een splitsing door overneming van
Tevelo door onder meer de dienstverlenende vereniging IKA.
IVEKA voert op heden voor de KNP-activiteit geen exploitatieactiviteit meer uit en houdt
enkel nog een financiële participatie in de naamloze vennootschap Telenet Group Holding
aan. Derhalve is een fundamentele heroriëntering van de KNP-activiteit voor IVEKA
aangewezen.
De stad neemt reeds deel aan de dienstverlenende vereniging IKA voor de financiële
participaties in de elektriciteits- en gassector. De genoemde dienstverlenende vereniging
(financieringsintercommunale) komt als de meest aangewezen partij voor om verder de
Telenet-participatie van de stad te beheren.
In het bijzonder verslag van de raad van bestuur van IVEKA van 23/4/2007 staat het
fusievoorstel en de toegevoegde balans per 31/12/2006, op basis waarvan het netto-actief
per deelnemer bepaald wordt.
De overdracht van de activiteit kabelnetwerkparticipatie geschiedt door toetreding van de
opdrachthoudende vereniging voor kabelnetwerkparticipatie Tevelo tot de overige negen
betrokken opdrachthoudende verenigingen voor kabelnetwerkparticipatie van de gemengde
sector – waaronder IVEKA – die vervolgens fuseren met Tevelo om finaal te worden gesplitst
naar de corresponderende financieringsintercommunales.
De Telenet-participaties van IVEKA worden bij de overnemende financieringsintercommunales ondergebracht in een nieuwe rekeningsector “kabelnetwerkparticipatie”. Het recht op
winstdeelname en het individueel aandeel erin voor de deelnemers zal worden bepaald in
proportie tot het voormelde netto-actief, waardoor er op geen enkele wijze afbreuk wordt
gedaan aan de financiële belangen in deze van de stad.
De financieringsintercommunale IKA zal beschikken over 3 zogenaamde ‘Gouden aandelen”
afkomstig van IVEKA, waardoor de waarborgen van publiek belang (‘public interest
guarantees’) van de openbare sector in Telenet verder gehandhaafd kunnen blijven.
De hele KNP-heroriëntering wordt gekoppeld aan een aantal opschortende en/of ontbindende voorwaarden, wat bijkomende garanties inhoudt voor de vrijwaring van de financiële
belangen van de stad inzake de participatie van de openbare besturen in Telenet Group
Holding.
De gemeenteraad keurt de agenda goed.
BESLUIT
Artikel 1.
De gemeenteraad keurt eenparig de volgende agenda goed van de gewone algemene
vergadering van IVEKA van 20 juni 2007:
1. Verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2006
• Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2006
(balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en
waarderings-regels)
• Kwijting te geven afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris met
betrekking tot het boekjaar 2006
• Evaluatieverslag met betrekking tot de werking van de opdrachthoudende vereniging
tijdens de vorige zes jaar en ondernemingsplan 2007-2012
• Heroriëntering van KNP-activiteit – voorstel tot partiële splitsing door overneming)
(zoals worden omschreven in de agenda en de documentatie van de algemene

vergadering)
• Statutaire benoemingen
• Participaties in bedrijvencentra
• Statutaire mededelingen.
Artikel 2.
De gemeenteraad keurt eenparig het evaluatieverslag goed met betrekking tot de werking
van de opdrachthoudende vereniging tijdens de voorbije zes jaar en keurt het ondernemingsplan 2007-2012 goed.
Artikel 3.
De gemeenteraad verleent eenparig zijn goedkeuring aan de voorgestelde heroriëntering
van de activiteit kabelnetwerkparticipatie en het daarbij horende bijzonder verslag van de
raad van bestuur van IVEKA van 23 april 2007, alsook aan de toegevoegde staat van actief
en passief per 31 december 2006 op basis waarvan het netto actief per deelnemer bepaald
wordt, door de realisatie van een partiële splitsing door overneming van IVEKA door Tevelo
en een splitsing door overneming van Tevelo door onder meer de financieringsintercommunale IKA, waarbij met terugwerkende kracht tot 1 januari 2007 het netto-actief van de
gemeenten in de opdrachthoudende vereniging IVEKA, dat in hoofdzaak bestaat uit een
participatie in de naamloze vennootschap Telenet Group Holding, terechtkomt bij de
dienstverlenende vereniging IKA.
Artikel 4.
De gemeenteraad draagt de vertegenwoordigers van de stad, die zullen deelnemen aan de
algemene vergadering van IVEKA op 20 juni 2007, op hun stemgedrag af te stemmen op de
beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen.
Artikel 5.
De gemeenteraad geeft bijzondere volmacht aan de voorzitter en/of de ondervoorzitter van
de raad van bestuur van IVEKA om namens de gemeente op de algemene vergadering van
Tevelo, opdrachthoudende vereniging, deel te nemen aan alle stemmingen, alle nodige
documenten te ondertekenen en verder al het nodige te doen, teneinde (i) de splitsing door
overneming van Tevelo door zeven dienstverlenende verenigingen (de ‘financieringsintercommunales’), waaronder IKA, effectief te realiseren en (ii) alle nodige vaststellingen te doen
en te laten akteren inzake het al dan niet vervuld zijn van de ten aanzien van de globale
KNP-heroriëntering gestelde ontbindende en/of opschortende voorwaarden.
Artikel 6.
Het college bezorgt aangetekend een afschrift van deze beslissing aan IVEKA, secretariaat,
Lamorinièrestraat 231, 2018 Antwerpen.
012 IVEKA: aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervanger op de gewone algemene
vergadering van 20 juni 2007
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De stad is deelnemer aan de opdrachthoudende vereniging IVEKA, Intercommunale
Vereniging voor de Energiedistributie in de Kempen en het Antwerpse.
Het stadsbestuur wordt opgeroepen om deel te nemen aan de gewone algemene
vergadering van IVEKA op 20/6/2007 in Alta Ripa, Engelstraat 6, 2360 Oud-Turnhout.
Juridische grond
Wet van 22/12/1986 betreffende de intercommunales.
Het decreet van 6/7/2001 over de intergemeentelijke samenwerking:
- artikel 44, 1°, 3e alinea: de deelnemende gemeenten moeten hun vertegenwoordigers
voor een algemene vergadering bij gemeenteraadsbesluit aanduiden uit de leden van de
gemeenteraad. Deze benoemingsprocedure moet herhaald worden voor elke
vergadering.
Argumentatie
De benoeming en vaststelling van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger
moet voor elke vergadering herhaald worden. Het stadsbestuur duidt één vertegenwoordiger
en één plaatsvervanger aan.
De gemeenteraad stemt geheim over de aanduiding van de vertegenwoordiger. De stembus

bevat 27 stembrieven, gelijk aan het aantal stemmers. De stemopneming geeft volgend
resultaat:
- Van den Broeck Katrien krijgt
22 stemmen
- blanco-stembiljetten
5
Katrien Van den Broeck heeft de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte
stemmen verkregen.
De gemeenteraad stemt geheim over de aanduiding van de plaatsvervangend vertegenwoordiger. De stembus bevat 27 stembrieven, gelijk aan het aantal stemmers. De stemopneming geeft volgend resultaat:
- De Cat Luc krijgt
23 stemmen
- Peeters Kris krijgt
1 stem
- blanco stembiljetten
3
Luc De Cat heeft de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen verkregen.
BESLUIT
Artikel 1.
De gemeenteraad duidt Katrien Van den Broeck, gemeenteraadslid, die woont te 2200
Herentals, Molenstraat 66/A, aan als vertegenwoordiger van de stad voor deelname aan de
gewone algemene vergadering van IVEKA op 20 juni 2007.
De gemeenteraad duidt Luc De Cat, gemeenteraadslid, die woont te 2200 Herentals,
Keinigestraat 15, aan als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de stad voor deelname
aan de gewone algemene vergadering van IVEKA op 20 juni 2007.
Artikel 2.
Het college bezorgt aangetekend een afschrift van deze beslissing aan IVEKA, secretariaat,
Lamorinièrestraat 231, 2018 Antwerpen.
013 IKA: goedkeuring agenda gewone algemene vergadering van 25 juni 2007
MOTIVERING
De stad is aangesloten bij het intergemeentelijk samenwerkingsverband IKA, Investeringsintercommunale voor de gemeenten van de Kempen en het Antwerpse.
Het stadsbestuur wordt opgeroepen om deel te nemen aan de gewone algemene
vergadering van IKA op 25/6/2007 in Den Eyck, Houtum 39 te Kasterlee.
Juridische grond
Decreet van 6/7/2001 over de intergemeentelijke samenwerking;
Argumentatie
De gemeenteraad bepaalt het stemgedrag van zijn vertegenwoordiger op de gewone
algemene vergadering.
De algemene vergadering van 25/6/2007 spreekt zich uit over de statutenwijziging van IKA,
zoals voorgesteld door de raad van bestuur van 19/3/2007 en moet zich uitspreken over het
voorstel tot fusie door splitsing door overneming van TEVELO.
Op de agenda van de gemeenteraad van 5/6/2007 staat de goedkeuring van de agenda en
fusievoorstel zoals geagendeerd op de algemene vergadering van IVEKA van 20/6/2007.
In de bijzondere raad van bestuur van 7/5/2007 werd besproken dat een goedkeuring van de
fusie door splitsing door overneming gebeurt onder de opschortende voorwaarde bepaalt in
het bijzonder verslag en de ruilverhouding van de aandelen in IVEKA/INTERTEVE/TELEKEMPO voor aandelen in de rekeningsector ‘Telenet’ van IKA is opgenomen in het
bijzonder verslag.
BESLUIT
Artikel 1.
De gemeenteraad keurt eenparig de volgende dagorde en elk van de afzonderlijke punten
van de dagorde goed van de gewone algemene vergadering van IKA van 25 juni 2007:
2. Evaluatierapport
• Afsluiting boekjaar 2006
o Verslag van de Raad van Bestuur
o Goedkeuring jaarrekening, balans per 31 december 2006 en winstverdeling
o Verslag van de commissaris
o Kwijting van de bestuurders

o Kwijting van de commissaris
• Fusie met de kabelnetwerkintercommunales
o Statutenwijziging
o Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur
o Verlenen van een volmacht
o Statutenwijziging GEFIN
o Statutaire benoemingen.
Artikel 2.
De gemeenteraad keurt eenparig, na onderzoek van het voorstel van wijziging van de
statuten, het ontwerp van wijzigingen van de statuten van IKA, goed.
Artikel 3.
De gemeenteraad keurt eenparig, na onderzoek van het bijzonder verslag van de Raad van
Bestuur aan de algemene vergadering, de fusie goed, door splitsing door overneming van
TEVELO, in het bijzonder de ruilverhouding van de aandelen IVEKA/TELEKEMPO/INTERTEVE voor aandelen rekeningsector ‘Telenet’ van IKA.
Artikel 4.
De gemeenteraad geeft IKA opdracht de nodige inhoudingen te verrichten voor de
financiering van de aandelen van de stad in IKA.
Artikel 5.
De gemeenteraad geeft, na onderzoek van het voorstel van de statutenwijziging van GeFIN,
eenparig zijn goedkeuring aan het ontwerp van wijziging van de statuten van GeFIN en
neemt akte van de statuten van INTERMIXT.
Artikel 6.
De gemeenteraad draagt de vertegenwoordiger op om haar stemgedrag af te stemmen op
de beslissingen genomen in de gemeenteraad in verband met de te behandelen
agendapunten.
Artikel 7.
Het college bezorgt aangetekend een afschrift van deze beslissing aan IKA, p.a. GeFIN,
Ravensteingalerij 3, bus 6, 1000 Brussel, t.a.v. Lieven Ex.
014 IKA: aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervanger op de gewone algemene
vergadering van 25 juni 2007
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De stad is aangesloten bij het intergemeentelijk samenwerkingsverband IKA, Investeringscommunale voor de gemeenten van de Kempen en het Antwerpse.
Het stadsbestuur wordt opgeroepen om deel te nemen aan de gewone algemene
vergadering van IKA op 25/6/2007 in Den Eyck, Houtum 39 te Kasterlee.
Juridische grond
Wet van 22/12/1986 betreffende de intercommunales.
Het decreet van 6/7/2001 over de intergemeentelijke samenwerking:
- artikel 44, 1°, 3e alinea: de deelnemende gemeenten moeten hun vertegenwoordigers
voor een algemene vergadering bij gemeenteraadsbesluit aanduiden uit de leden van de
gemeenteraad. Deze benoemingsprocedure moet herhaald worden voor elke
vergadering.
Omzendbrief van 11/1/2002 over de toepassing van het decreet intergemeentelijke
samenwerking.
IKA-statuten.
Het rondschrijven van de heer Van Walle, Commissaris van de Vlaamse regering van
11/3/2002 aan het college van burgemeester en schepenen waarin de modaliteiten van
toepassing van het artikel 44 worden omschreven.
Argumentatie
De benoeming en vaststelling van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger
moet voor elke vergadering herhaald worden. Het stadsbestuur duidt één vertegenwoordiger
en één plaatsvervanger aan.
De gemeenteraad stemt geheim over de aanduiding van de vertegenwoordiger. De stembus

bevat 27 stembrieven, gelijk aan het aantal stemmers. De stemopneming geeft volgend
resultaat:
- Schaut Christine krijgt
1 stem
- Van den Broeck Katrien krijgt
23 stemmen
- blanco-stembiljetten
3
Katrien Van den Broeck heeft de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte
stemmen verkregen.
De gemeenteraad stemt geheim over de aanduiding van de plaatsvervangend vertegenwoordiger. De stembus bevat 27 stembrieven, gelijk aan het aantal stemmers. De stemopneming geeft volgend resultaat:
- De Cat Luc krijgt
24 stemmen
- Schellens Jozef krijgt
1 stem
- blanco-stembiljetten
2
Luc De Cat heeft de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen verkregen.
BESLUIT
Artikel 1.
De gemeenteraad duidt Katrien Van den Broeck, gemeenteraadslid, die woont te 2200
Herentals, Molenstraat 66/A, aan als vertegenwoordiger van de stad voor deelname aan de
gewone algemene vergadering van IKA op 25 juni 2007.
De gemeenteraad duidt Luc De Cat, gemeenteraadslid, die woont te 2200 Herentals,
Keinigestraat 15, aan als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de stad voor deelname
aan de gewone algemene vergadering van IKA op 25 juni 2007.
Artikel 2.
De gemeenteraad mandateert de vertegenwoordiger en plaatsvervanger van de stad om op
deze vergadering te handelen en te beslissen conform de besluiten die door de
gemeenteraad zijn genomen over de agendapunten van de gewone algemene vergadering
van IKA op 25 juni 2007.
Artikel 3.
Het college bezorgt aangetekend een afschrift van deze beslissing aan de heer voorzitter
van de IKA, p.a. GEFIN, Ravensteingalerij 3, bus 6, 1000 Brussel
015 Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer in de Provincie Antwer-pen:
goedkeuring agenda gewone algemene vergadering van 14 juni 2007
MOTIVERING
De stadsbestuur neemt deel aan de Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer in
de Provincie Antwerpen
Het stadsbestuur wordt opgeroepen om deel te nemen aan de gewone algemene
vergadering van Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer in de Provincie
Antwerpen op 14/6/2007 in het crematorium te Wilrijk.
Juridische grond
Decreet van 6/7/2001 over de intergemeentelijke samenwerking;
Argumentatie
De gemeenteraad keurt de agenda goed.
BESLUIT
De gemeenteraad keurt eenparig de volgende agenda goed van de gewone algemene
vergadering van de Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer in de Provincie
Antwerpen van 14 juni 2007:
3. Goedkeuring verslag Buitengewone Algemene Vergadering van 22 maart 2007
• Evaluatierapport 2001-2006
• Jaarverslag 2006
• Balans en resultatenrekening 2006
• Verslag van de commissarisrevisor
• Kwijting aan de raad van bestuur en de commissarisrevisor.
De gemeenteraad mandateert de afgevaardigde van de gemeente op de algemene
vergadering van de Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer in de Provincie
Antwerpen van 14 juni 2007, om overeenkomstig deze beslissing te stemmen.

Een afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan de Intercommunale
Vereniging voor Crematoriumbeheer in de Provincie Antwerpen, J.Moretuslei 2, 2610 Wilrijk.
016 Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer in de Provincie Antwer-pen:
aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervanger op de gewone algeme-ne
vergadering van 14 juni 2007
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De stad is deelnemer aan de Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer in de
Provincie Antwerpen.
Het stadsbestuur wordt opgeroepen om deel te nemen aan de gewone algemene
vergadering van Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer in de Provincie
Antwerpen op 14/6/2007 in het crematorium te Wilrijk.
Juridische grond
Wet van 22/12/1986 betreffende de intercommunales.
Het decreet van 6/7/2001 over de intergemeentelijke samenwerking:
- artikel 44, 1°, 3e alinea: de deelnemende gemeenten moeten hun vertegenwoordigers
voor een algemene vergadering bij gemeenteraadsbesluit aanduiden uit de leden van de
gemeenteraad. Deze benoemingsprocedure moet herhaald worden voor elke
vergadering.
Argumentatie
De benoeming en vaststelling van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger
moet voor elke vergadering herhaald worden. Het stadsbestuur duidt één vertegenwoordiger
en één plaatsvervanger aan.
De gemeenteraad stemt geheim over de aanduiding van de vertegenwoordiger. De stembus
bevat 27 stembrieven, gelijk aan het aantal stemmers. De stemopneming geeft volgend
resultaat:
- Peeters Kris krijgt
4 stemmen
- Van Dyck Elke krijgt
23 stemmen
Elke Van Dyck heeft de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen
verkregen.
De gemeenteraad stemt geheim over de aanduiding van de plaatsvervangend vertegenwoordiger. De stembus bevat 27 stembrieven, gelijk aan het aantal stemmers. De stemopneming geeft volgend resultaat:
- Peeters Kris krijgt
4 stemmen
- Van den Broeck Katrien krijgt
23 stemmen
Katrien Van den Broeck heeft de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte
stemmen verkregen.
BESLUIT
Artikel 1.
De gemeenteraad duidt Elke Van Dyck, gemeenteraadslid, die woont te 2200 Herentals,
Vest 1/101, aan als vertegenwoordiger van de stad voor deelname aan de gewone
algemene vergadering van de Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer in de
Provincie Antwerpen op 14 juni 2007.
De gemeenteraad duidt Katrien Van den Broeck, gemeenteraadslid, die woont te 2200
Herentals, Molenstraat 66/A, aan als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de stad voor
deelname aan de gewone algemene vergadering van de Intercommunale Vereniging voor
Crematoriumbeheer in de Provincie Antwerpen op 14 juni 2007.
De betrokkene beschikt over 31 stemmen van de gemeente (volgens de lijst van de
intercommunale).
Artikel 2.
De gemeenteraad mandateert de vertegenwoordiger en plaatsvervanger van de stad om op
deze vergadering te handelen en te beslissen conform de besluiten die door de
gemeenteraad zijn genomen over de agendapunten van de gewone algemene vergadering
van Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer in de Provincie Antwerpen van 14
juni 2007.

Artikel 3.
Het college bezorgt een afschrift van deze beslissing aan de Intercommunale Vereniging
voor Crematoriumbeheer in de Provincie Antwerpen, p.a. crematorium te Wilrijk, J.Moretuslei
2, 2610 Wilrijk.
017 CIPAL: aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger en
goedkeuring agenda gewone algemene vergadering van 15 juni 2007
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De stad Herentals is deelnemer van de dienstverlenende vereniging CIPAL.
Het stadsbestuur wordt opgeroepen om deel te nemen aan de gewone algemene
vergadering van de dienstverlenende vereniging CIPAL op vrijdag 15/6/2007 om 10.00 uur
op de zetel van CIPAL te 2440 Geel, Cipalstraat 1.
Juridische grond
Het decreet van 6/7/2001 over de intergemeentelijke samenwerking:
- artikel 44: de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering.
Artikel 35 van de statuten van de dienstverlenende vereniging CIPAL.
Argumentatie
De benoeming en vaststelling van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger
moet voor elke vergadering herhaald worden. Het stadsbestuur duidt één vertegenwoordiger
en één plaatsvervanger aan.
De gemeenteraad keurt de agenda goed.
De gemeenteraad stemt geheim over de aanduiding van de vertegenwoordiger. De stembus
bevat 27 stembrieven, gelijk aan het aantal stemmers. De stemopneming geeft volgend
resultaat:
- Bertels Jan krijgt
21 stemmen
- Ryken Ingrid krijgt
1 stem
- Schaut Christine krijgt
1 stem
- Vervloesem Victor krijgt
1 stem
- blanco-stembiljetten
3
Jan Bertels heeft de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen verkregen.
De gemeenteraad stemt geheim over de aanduiding van de plaatsvervangend vertegenwoordiger. De stembus bevat 27 stembrieven, gelijk aan het aantal stemmers. De stemopneming geeft volgend resultaat:
- Ryken Ingrid krijgt
1 stem
- Schaut Christine krijgt
1 stem
- Vervloesem Victor krijgt
22 stemmen
- blanco-stembiljetten
3
Victor Vervloesem heeft de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen
verkregen.
BESLUIT
Artikel 1.
De gemeenteraad keurt de volgende agenda van de algemene vergadering van de
dienstverlenende vereniging CIPAL van 15 juni 2007 goed:
1. Aanvaarding van nieuwe deelnemer(s).
2. Verslag van de Raad van Bestuur en van de Commissaris over het boekjaar 2006. Het
jaarverslag 2006 evenals het syntheserapport werden als bijlage toegevoegd.
3. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2006, afgesloten per 31 december
2006, houdende de balans, de resultatenrekening en het voorstel van bestemming van
het resultaat. De balans, de resultatenrekening en het voorstel van bestemming van het
resultaat zijn opgenomen in het jaarverslag 2006.
4. Kwijting te geven afzonderlijk aan de Bestuurders en aan de Commissaris voor de
uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2006.
5. Vervanging van de op voordracht van de stad Mechelen benoemde Bestuurder.
6. Hernieuwing van het mandaat van de Commissaris.

7. Goedkeuring van het evaluatierapport over de werking van CIPAL voor de periode 20012006 met inbegrip van het ondernemingsplan voor de periode 2007-2012. Het
evaluatierapport met inbegrip van het ondernemingsplan werd als bijlage toegevoegd.
8. Benoeming en vervanging van leden van het Adviescomité.
9. Aanpassing presentiegelden.
10. Varia.
11. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering.
Artikel 2.
De gemeenteraad duidt Jan Bertels, schepen, die woont te 2200 Herentals, Roggestraat 12,
aan als vertegenwoordiger van de gemeente voor de algemene vergadering van de
dienstverlenende vereniging CIPAL van 15 juni 2007.
De gemeenteraad duidt Victor Vervloesem, gemeenteraadslid, die woont te 2200 Herentals,
Koninkrijk 14, aan als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente voor de
algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging CIPAL van 15 juni 2007.
Artikel 3.
De gemeenteraad mandateert bovengenoemde vertegenwoordiger of plaatsvervangend
vertegenwoordiger om op de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging
CIPAL van 15 juni 2007 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou
worden) te handelen en te beslissen conform de beslissingen die door de gemeenteraad zijn
genomen over de agendapunten van de algemene vergadering van de dienstverlenende
vereniging CIPAL van 15 juni 2007 en verder al het nodige te doen voor de afwerking van de
volledige agenda.
Artikel 4.
Het college bezorgt een afschrift van deze beslissing aan de dienstverlenende vereniging
CIPAL, Cipalstraat 1 te 2440 Geel.
Raadslid Liedts verlaat de zitting.
018 Pidpa: aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervanger en vaststelling man-daat
voor deelname aan de Statutaire Jaarvergadering van Pidpa op 18 juni 2007;
aanduiding vertegenwoordiger A-adviescomité (watervoorziening) en goedkeuring
agenda Statutaire Jaarvergadering
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Het stadsbestuur van Herentals neemt deel aan de dienstverlenende vereniging Pidpa.
Het stadsbestuur wordt opgeroepen om deel te nemen aan de Statutaire Jaarvergadering
van Pidpa op 18/6/2007.
Juridische grond
Het decreet van 6/7/2001 over de intergemeentelijke samenwerking:
- artikel 44: de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de
afgevaardigde dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering.
- artikel 59: er is een onverenigbaarheid tussen het mandaat van de afgevaardigde op de
algemene vergadering en dat van lid van een van de andere organen.
Statuten:
- artikel 21: samenstelling van de algemene vergadering
- artikel 2: het doel te zorgen voor de integraliteit van de watervoorziening en –behandeling,
evenals de ontwikkeling en bevordering van hiermee verbonden activiteiten.
Voor hidroSan-project:
De richtlijn 2006/60/EG van 23/10/2000 tot vaststelling van een kader voor communautaire
maatregelen over het waterbeleid.
De richtlijn 91/271/EG van 21/5/21991 over de behandeling van stedelijk afvalwater.
Het decreet van 24/5/2002 over water bestemd voor menselijke aanwending.
Het decreet over het Integraal Waterbeleid van 18/7/2003.
Het besluit van de Vlaamse regering van 1/7/1995 over de algemene en sectorale
bepalingen over milieuhygiëne.

Hoofdstuk XIII “Reorganisatie Watersector” van het decreet van 24/12/2004 over de
bepalingen tot begeleiding van de begroting 2005.
Argumentatie
Pidpa deelt in de uitnodigingsbrief van 19/3/2007 de agenda van de Statutaire Jaarvergadering mee en de stukken die betrekking hebben op de statutenwijziging (statutenwijziging inzake het project ‘HidroSan’), waarmee de Raad van Bestuur die agendapunten en
zijn standpunten en voorstellen in dat verband verder heeft toegelicht.
In de bevestigingsbrief van 30/4/2007 heeft Pidpa de stukken toegevoegd over het verslag
van de Raad van Bestuur over het jaar 2006, over de jaarrekening over het boekjaar 2006 en
over het verslag van de commissaris, inzake het evaluatierapport en over het voorstel tot
verlenging van het revisorale mandaat van de heer Boudewijn Van Ussel, met welke stukken
de Raad van Bestuur die agendapunten en de standpunten en voorstellen in dat verband
heeft toegelicht.
Wat betreft de verwezenlijking van het HidroSan-project door Pidpa (watersanering)
Het decreet van 24/12/2004 houdt onder meer in dat het decreet van 24/5/2002 over water
bestemd voor menselijke aanwending wordt aangepast in die zin dat Pidpa als exploitant van
een openbaar waterdistributienet wordt belast met de sanering van het door haar aan haar
abonnees geleverde water met het oog op het behoud van de kwaliteit van het geleverde
water.
Voor enkele jaren werd, ter gelegenheid van de verlenging van Pidpa en de bijhorende
statutenwijziging, reeds in het vooruitzicht gesteld dat Pidpa op termijn een voorstel zou
doen over het gemeentelijk fijnmazig rioleringsnet, in het raam van een integraal waterbeleid.
Bovendien heeft de Vlaamse overheid de drinkwaterbedrijven belast met de zorgplicht tot
sanering van het door hen aan hun abonnees geleverde water en de drinkwaterbedrijven
werden aangewezen als het financiële knooppunt van het integrale waterbeleid, omdat zij
ook de zuiveringskost (gemeentelijk en bovengemeentelijk) op de drinkwaterfactuur moeten
opnemen.
Door de voorgaande overwegingen en bijzonder door de decretale saneringsplicht in hoofde
van Pidpa enerzijds en het reeds eerder vastgelegde perspectief over de mogelijkheid om
het beheer van het gemeentelijk fijnmazig rioleringsnet bij Pidpa onder te brengen in het
raam van een integraal waterbeleid anderzijds, de algemene vergadering reeds tot aanpassing van de statuten overging in zijn zitting van 19/12/2005 om aan geïnteresseerde
gemeenten effectief de mogelijkheid te bieden de opdracht inzake het gemeentelijk fijnmazig
rioleringsnet (hemelwater en afvalwater) aan Pidpa toe te vertrouwen (HidroRio).
In het kader van deze statutenwijziging van 19/12/2005 kon de gemeente toetreden tot Pidpa
voor de activiteit “beheersing van hemelwater en afvalwater” waarbij zij in een solidaire
omgeving haar rioleringsbeheer aan Pidpa kon toevertrouwen.
In de huidige context is het aangewezen om binnen Pidpa tevens bijkomend de mogelijkheid
te creëren om het rioleringsbeheer van een deelnemende gemeente op te nemen in een op
maat vastgelegde verhouding met de gemeente, waarbij de gemeente zelf zowel de
uitgebreidheid van de opdracht bepaalt als de uitvoeringsmodaliteiten ervan.
Het voorliggende HidroSan-project maakt de opdracht van “watersanering” aan Pidpa
mogelijk, waarbij een individuele afrekening met elke gemeente wordt voorzien en aldus
gestalte wordt gegeven aan de voornoemde bijkomende mogelijkheid.
Het goedkeuren van een statutenwijziging, houdt op zich niet in dat een gemeente zich ertoe
verbindt de opdracht inzake “watersanering” daadwerkelijk aan Pidpa toe te vertrouwen,
maar dat daartoe een specifieke beslissing vereist is.
Het voorstel van Pidpa vrijwaart aldus de rechten en belangen, zowel van de gemeenten die
de opdracht inzake “watersanering” aan Pidpa toevertrouwen, als van de gemeenten die
deze opdracht (nog) niet aan Pidpa verlenen.
Wat betreft de benoeming van een eventueel voorgedragen bestuurder
Het is mogelijk dat voor een deelnemer een benoeming van een voorgedragen bestuurder
moet gebeuren.
Wat betreft de benoeming van leden van de adviescomités
Artikel 55 van het DIS zegt dat in elke opdrachthoudende vereniging adviescomités kunnen
opgericht worden, indien de doelstellingen meervoudig zijn.
Pidpa heeft doelstellingen wat betreft watervoorziening enerzijds en wat betreft de beheer-

sing van afvalwater en van hemelwater anderzijds.
Adviescomités die opgericht worden op grond van meervoudige doelstellingen zijn uitsluitend
vertegenwoordigd door gemeenten die belang hebben bij de betrokken doelstelling, en de
leden van de adviescomités worden benoemd door de algemene vergadering op voordracht
van de deelnemers.
De gemeenteraad kan een vertegenwoordiger voor het A-adviescomité (watervoorziening)
voordragen.
De benoeming en mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger moet voor elke
vergadering herhaald worden. Het stadsbestuur duidt één vertegenwoordiger en één plaatsvervanger aan.
De gemeenteraad duidt een vertegenwoordiger aan voor het A-adviescomité (watervoorziening).
De gemeenteraad stemt geheim over de aanduiding van de vertegenwoordiger. De stembus
bevat 26 stembrieven, gelijk aan het aantal stemmers. De stemopneming geeft volgend
resultaat:
- Bellens Peter krijgt
1 stem
- Rombouts Marijke krijgt
1 stem
- Schaut Christine krijgt
1 stem
- Vervloesem Victor krijgt
21 stemmen
- blanco-stembiljetten
2
Victor Vervloesem heeft de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen
verkregen.
De gemeenteraad stemt geheim over de aanduiding van de plaatsvervangend vertegenwoordiger. De stembus bevat 26 stembrieven, gelijk aan het aantal stemmers. De stemopneming geeft volgend resultaat:
- Rombouts Marijke krijgt
1 stem
- Schaut Christine krijgt
1 stem
- Van Dingenen Marcel krijgt
21 stemmen
- blanco-stembiljetten
2
- ongeldig stembiljet
1
Marcel Van Dingenen heeft de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen
verkregen
De gemeenteraad stemt geheim over de aanduiding van de vertegenwoordiger voor het Aadviescomité (watervoorziening). De stembus bevat 26 stembrieven, gelijk aan het aantal
stemmers. De stemopneming geeft volgend resultaat:
- De Cat Luc krijgt
23 stemmen
- Ryken Ingrid krijgt
1 stem
- Schaut Christine krijgt
1 stem
- Blanco-stembiljetten
1
Luc De Cat heeft de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen verkregen.
BESLUIT
Artikel 1.
De gemeenteraad neemt kennis van de uitnodigingsbrief van 19 maart 2007 en de daartoe
als bijlage bijgevoegde behorende stukken, waarmee de Raad van Bestuur van Pidpa de
agenda van de Statutaire Jaarvergadering (AV) van 18 juni 2007 heeft meegedeeld en die
agendapunten alsmede zijn standpunten en voorstellen in dat verband heeft toegelicht.
De gemeenteraad neemt kennis van de bevestigende uitnodigingsbrief van 30 april 2007
waarmee Pidpa o.m. de stukken heeft toegevoegd inzake het verslag van de Raad van
Bestuur over het jaar 2006, inzake de jaarrekening over het boekjaar 2006 en het verslag
van de commissaris, inzake het evaluatierapport, en inzake het voorstel tot verlenging van
het revisorale mandaat van de heer Boudewijn Van Ussel, met welke stukken de Raad van
Bestuur die agendapunten alsmede zijn standpunten en voorstellen in dat verband verder
heeft toegelicht.
Artikel 2.
De gemeenteraad keurt het verslag van de Raad van Bestuur over het jaar 2006, de
jaarrekening over het boekjaar 2006, het verslag van de commissaris en het evaluatie-

rapport, goed.
Artikel 3.
De gemeenteraad keurt het verlenen van decharge aan de bestuurders en de commissaris
over het boekjaar 2005, goed.
Artikel 4.
De gemeenteraad keurt de verlenging van het revisorale mandaat van de heer Boudewijn
Van Ussel (voor de duur van de periode juni 2007-juni 2010), goed.
Artikel 5.
De gemeenteraad neemt kennis van de elementen van de door de Raad van Bestuur van
Pidpa meegedeelde verslaggeving aan de Statutaire Jaarvergadering inzake de
voorgestelde verwezenlijking van het HidroSan-project en de daarmee gepaard gaande
statutenwijziging, die er in essentie op is gericht te voorzien in het kader voor een mogelijke
toetreding tot Pidpa (in de vorm van een uitbreiding van de opdracht aan Pidpa) wat betreft
de watersanering. De in voormelde verslaggeving van de Raad van Bestuur opgenomen
motivering wordt bijgetreden, en er wordt goedkeuring verleend aan de door de Raad van
Bestuur geformuleerde voorstellen.
Artikel 6.
Mede op basis van het voorgaande, worden de door de Raad van Bestuur van Pidpa
voorgelegde voorstellen goedgekeurd, inzake de desbetreffende agendapunten voor de
Statutaire Jaarvergadering van 18 juni 2007, nl.:
4. Goedkeuring van het verslag van de Raad van Bestuur met betrekking tot het HidroSanproject en de verwezenlijking daarvan (voor de goede orde, met inbegrip van alle bijlagen
daarbij, zoals onder meer (i) het model van de met de betrokken gemeenten af te sluiten
HidroSan-overeenkomst en (ii) het business plan HidroSan), zoals opgenomen als
bijlagen 6 en 7 bij de oproeping tot de Statutaire Jaarvergadering.
• Diverse wijzigingen aan de statuten van Pidpa in het kader van de verwezenlijking van
het HidroSan-project, na artikelsgewijze behandeling leidende tot de goedkeuring en
vaststel-ling van de statuten zoals opgenomen als bijlage 4 bij de oproeping tot de
Statutaire Jaarvergadering.
• Diverse wijzigingen aan de overgangs- en aanvullende bepalingen bij de statuten van
Pidpa in het kader van de verwezenlijking van het HidroSan-project, na
artikelsgewijze behandeling leidende tot de goedkeuring en vaststelling van de
overgangs- en aanvullende bepalingen bij de statuten zoals opgenomen in de bijlage
bij bijlage 4 bij de oproeping tot de Statutaire Jaarvergadering.
• Vaststelling van (i) de samenstelling van de adviescomités overeenkomstig de
toelichtende nota bij de HidroSan statutenwijziging, opgenomen in bijlage 3 bij de
oproeping tot de Statutaire Jaarvergadering en (ii) het huishoudelijk reglement van de
adviescomités, overeenkomstig het ontwerp opgenomen in bijlage 4 bij de oproeping
tot de Statutaire Jaarvergadering
• Goedkeuring van de uitbreiding van de opdracht en aansluiting, voor wat betreft de
activiteit watersanering (HidroSan), door de gemeentelijke deelnemers van de
vereniging andere dan deze die reeds tot de vereniging zijn aangesloten voor de
activiteit beheersing van afvalwater en hemelwater (HidroRio).
• In voorkomend geval (i) plaatsing van telkens één (1) C-aandeel bij iedere daartoe
overeenkomstig het onder agendapunt 9.5 van de Statutaire Jaarvergadering
genomen besluit gerechtigde gemeentelijke deelnemer van de vereniging die op het
ogenblik van de Statutaire Jaarvergadering reeds is overgegaan tot de uitbreiding
van zijn opdracht en aansluiting tot de activiteit watersanering (HidroSan), door
afname, overeenkomstig artikel 4 van de overgangsbepalingen bij de statuten (zoals
goedgekeurd onder agendapunt 9.3 van de Statutaire Jaarvergadering), van zulk
aandeel uit de groep van de in het kader van de bedoelde kapitaalverhoging
uitgeefbare aandelen B die alsdan nog niet zijn onderschreven door gemeenten die
zijn toegetreden voor de activiteit beheersing van afvalwater en hemelwater
(HidroRio), en (ii) dienovereenkomstige vaststelling van de verwezenlijking van de
verhoging van het maatschappelijk kapitaal van de vereniging, met onmiddellijke
aanpassing van het aandelenregister en actualisatie van de samenvattende tabel die
als bijlage bij de statuten wordt gevoegd.

• Machtiging aan de Raad van Bestuur om, in het kader van de verwezenlijking van het
HidroSan-project, gedurende een periode eindigend op 31 december 2012 of iedere
vroegere datum waarop door de Raad van Bestuur tot de vaststelling van de
volledige verwezenlijking van de door de algemene vergadering van negentien
december tweeduizend en vijf (19 december 2005) besloten kapitaalverhoging wordt
overgegaan, tot (i) plaatsing van telkens één (1) C-aandeel bij iedere (in voorkomend
geval: overige) daartoe overeenkomstig het onder agendapunt 9.5 van de Statutaire
Jaarvergadering genomen besluit gerechtigde gemeentelijke deelnemer van de
vereniging die overgaat tot de uitbreiding van zijn opdracht en aansluiting tot de
activiteit watersanering (HidroSan), door afname, overeenkomstig artikel 4 van de
overgangsbepalingen bij de statuten (zoals goedgekeurd onder agendapunt 9.3 van
de Statutaire Jaarvergadering), van zulk aandeel uit de groep van de in het kader van
de bedoelde kapitaalverhoging uitgeefbare aandelen B die alsdan nog niet zijn
onderschreven door gemeenten die zijn toegetreden voor de activiteit beheersing van
afvalwater en hemelwater (HidroRio), en (ii) tot dienovereen-komstige vaststelling van
de verwezenlijking van de verhoging van het maatschappelijk kapitaal van de
vereniging, met onmiddellijke aanpassing van het aandelenregister en actualisatie
van de samenvattende tabel die als bijlage bij de statuten wordt gevoegd.
Artikel 7.
De gemeenteraad draagt voor het A-adviescomité (watervoorziening) de heer Luc De Cat,
gemeenteraadslid, die woont te 2200 Herentals, Keinigestraat 15,voor.
Artikel 8.
De gemeenteraad duidt de heer Victor Vervloesem, gemeenteraadslid, die woont te 2200
Herentals, Koninkrijk 14; aan als vertegenwoordiger van de gemeente voor deelname aan de
Statutaire Jaarvergadering.
De gemeenteraad duidt de heer Marcel Van Dingenen, gemeenteraadslid, die woont te 2200
Herentals, Heesveld 17, aan als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente voor
deelname aan de Statutaire Jaarvergadering.
Artikel 9.
De gemeenteraad geeft aan bovengenoemde vertegenwoordiger de opdracht om op de
Statutaire Jaarvergadering van 18 juni 2007 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld
of verdaagd zou worden), overeenkomstig de voorgaande artikelen van deze beslissing, ten
gunste van de agendapunten te stemmen alsook de benoeming van de eventueel
voorgedragen bestuurder(s) goed te keuren, en verder al het nodige te doen voor de
afwerking van de volledige agenda.
Artikel 10.
Het college van burgemeester en schepenen zal een afschrift van deze beslissing bezorgen
aan Pidpa, Desguinlei 246 te 2018 Antwerpen.
Raadslid Liedts neemt opnieuw deel aan de zitting.
019 Interlokale Vereniging Sportregio Kempen: goedkeuring overeenkomst over de
oprichting van de interlokale vereniging Sportregio Kempen.
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De stad Herentals participeert sinds 12/2/1987 aan de actieve werking van de Sportregio
Kempen, een samenwerking op sportief vlak tussen de provincie Antwerpen en de
gemeenten Grobbendonk, Heist-op-den-Berg, Herentals, Herenthout, Herselt, Hulshout,
Nijlen, Olen, Vorselaar en Westerlo.
Om te voldoen aan het decreet van 6/7/2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking, dient er een interlokale vereniging sportregio Kempen opgericht te worden.
Na voorbereidende besprekingen met de participerende gemeenten en de provinciale sportdienst van Antwerpen, werd op de gemeenteraad van 7/9/2004 de voorgelegde overeenkomst betreffende de oprichting van de interlokale vereniging Sportregio Kempen
goedgekeurd.

Voor deze legislatuur moet een nieuwe overeenkomst worden goedgekeurd.
Juridische grond
Decreet van 6/7/2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking.
Argumentatie
Voor deze legislatuur 2007-2012, moet de nieuwe interlokale vereniging sportregio Kempen
worden opgericht om de sportregiowerking te bestendigen.
BESLUIT
De gemeenteraad beslist eenparig de overeenkomst betreffende de oprichting van een
interlokale vereniging sportregio Kempen goed te keuren als volgt:
Sportregio Kempen is een samenwerking van de gemeenten Grobbendonk, Heist-op-denBerg, Herentals, Herenthout, Herselt, Hulshout, Nijlen, Olen, Vorselaar, Westerlo en de
provincie Antwerpen.
OVEREENKOMST betreffende de oprichting van de interlokale vereniging “Sportregio
Kempen”
Tussen de hierna vermelde lokale overheden en het provinciebestuur van Antwerpen, alhier
vertegenwoordigd zoals nader aangeduid, is overeengekomen een interlokale vereniging op
te richten beheerst door de toepasselijke bepalingen van het decreet van 6 juli 2001
houdende de intergemeentelijke samenwerking:
- de gemeente Grobbendonk met zetel te, 2280 Grobbendonk, Boudewijnstraat, nr. 4,
alhier vertegenwoordigd door de heer Herman Wouters, burgemeester en de heer Filip
Buijs, gemeentesecretaris, handelend in naam en voor rekening van de gemeente
Grobbendonk, in uitvoering van een gemeenteraadsbeslissing van …….
- de gemeente Heist-op-den-Berg met zetel te, 2220 Heist-op-den-Berg, Kerkplein, nr. 17,
alhier vertegenwoordigd door de heer Luc Vleugels, burgemeester en mevrouw Erna Van
den Wouwer, gemeentesecretaris, handelend in naam en voor rekening van de gemeente
Heist-op-den-Berg, in uitvoering van een gemeenteraadsbeslissing van …..
- de stad Herentals met zetel te, 2200 Herentals, Augustijnenlaan, nr. 30, alhier vertegenwoordigd door de heer Jan Peeters, burgemeester en de heer ir. Frans Van Dyck,
stadssecretaris, handelend in naam en voor rekening van de stad Herentals, in uitvoering
van een gemeenteraadsbeslissing van ……
- de gemeente Herenthout, met zetel te, 2270 Herenthout, Bouwelsesteenweg, nr. 8, alhier
vertegenwoordigd door de heer Roger Gabriëls, burgemeester en mevrouw Annick Van
Leemput, gemeentesecretaris, handelend in naam en voor rekening van de gemeente
Herenthout, in uitvoering van een gemeenteraadsbeslissing van …….
- de gemeente Herselt, met zetel te, 2230 Herselt, Kerkstraat, nr. 1, alhier vertegenwoordigd door de heer Luc Peetermans, burgemeester en de heer Milo Anthonis,
gemeentesecretaris, handelend in naam en voor rekening van de gemeente Herselt, in
uitvoering van een gemeenteraadsbeslissing van ……
- de gemeente Hulshout met zetel te, 2235 Hulshout, Prof. Dr. Vital Celenplein, nr. 2, alhier
vertegenwoordigd door de heer Mark Verhaegen, burgemeester en de heer Luc Vanroie,
waarnemend gemeentesecretaris, handelend in naam en voor rekening van de gemeente
Hulshout, in uitvoering van een gemeenteraadsbeslissing van……
- de gemeente Nijlen met zetel te, 2560 Nijlen, Kerkstraat, nr. 4, alhier vertegenwoordigd
door de heer Paul Verbeeck, burgemeester en de heer Jeff Daems, gemeentesecretaris,
handelend in naam en voor rekening van de gemeente Nijlen, in uitvoering van een
gemeenteraadsbeslissing van ……….
- de gemeente Olen met zetel te, 2250 Olen, Dorp, nr. 1, alhier vertegenwoordigd door de
heer Marcel Bellens, burgemeester en de heer Jos Vervoort, waarnemend gemeentesecretaris, handelend in naam en voor rekening van de gemeente Olen, in uitvoering van
een gemeenteraadsbeslissing van …….
- de gemeente Vorselaar met zetel te, 2290 Vorselaar, Markt, nr. 14, alhier vertegenwoordigd door de heer Lieven Janssens, burgemeester en mevrouw Tinneke Claeys,
gemeentesecretaris, handelend in naam en voor rekening van de gemeente Vorselaar, in
uitvoering van een gemeenteraadsbeslissing van………
- de gemeente Westerlo met zetel te, 2260 Westerlo, Boerenkrijglaan, nr. 61, alhier
vertegenwoordigd door de heer Guy van Hirtum, burgemeester en de heer Leon Gielis,
gemeentesecretaris, handelend in naam en voor rekening van de gemeente Westerlo, in

uitvoering van een gemeenteraadsbeslissing van 28 juni 2004;
- de provincie Antwerpen met zetel te 2018 Antwerpen, Koningin Elisabethlei nr. 22, alhier
vertegenwoordigd door de heer Camille Paulus, gouverneur en de heer Danny Toelen,
griffier, handelend in naam en voor rekening van de Provincie Antwerpen, in uitvoering
van een provincieraadbeslissing van …………
Voormelde partijen, handelend zoals voorzegd, hebben de inhoud van de
oprichtingsovereenkomst met statutaire draagkracht vastgesteld als volgt:
HOOFDSTUK 1
Naam, doel, duur, verlenging en opzegmogelijkheid.
Artikel 1 - Naam van de interlokale vereniging.
De interlokale vereniging draagt de naam “Sportregio Kempen”. De term interlokale
vereniging zal steeds aan de naam of de afkorting worden toegevoegd.
Artikel 2 - Doel van de interlokale vereniging.
De interlokale vereniging “Sportregio Kempen” heeft als doelstelling het sportbeleid - in de
ruime zin van het woord - van de voormelde participanten te stimuleren en op elkaar af te
stemmen, intergemeentelijk overleg creëren en onderhouden waaruit gemeentelijke en
intergemeentelijke sportactiviteiten en projecten kunnen voortvloeien.
Artikel 3 - Duurtijd, verlenging en opzegmogelijkheid.
De interlokale vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur ingaand op 1 januari 2007.
Uittreding kan enkel gedurende de eerste 6 maanden van elk kalenderjaar. De opzeg gaat in
op 1 januari van het jaar daaropvolgend.
De uittredende partij heeft in dat geval geen recht op recuperatie van de ingebrachte
financiële middelen en roerende of onroerende goederen.
HOOFDSTUK 2
Inzet van personeel.
Artikel 4 - Inzet van personeel.
Iedere participant zal het noodzakelijke personeel inzetten ten behoeve van de activiteiten
die kaderen in de doelstellingen van artikel 2.
Alle rechten van het ten behoeve van het samenwerkingsverband ingezette gemeente- en
provinciepersoneel blijven onverlet. In het bijzonder wordt erop gewezen dat de genoemde
personeelsleden gemeente/provinciepersoneel blijven en zodoende onderworpen blijven aan
alle dekkingen van door de gemeente/provincie afgesloten polissen. Desnoods zullen de
participerende gemeenten/provincie met hun verzekeraars de daartoe noodzakelijke
uitbreidingen van hun polissen dienen af te sluiten.
De provincie Antwerpen zet vanuit haar sportdienst ten behoeve van de interlokale
vereniging een halftijds sporttechnisch personeelslid als regiocoördinator in.
HOOFDSTUK 3
Inbreng van de deelnemers en wijze waarop deze inbreng wordt beheerd.
Artikel 5 - Inbreng.
De financiële inbreng van de deelnemende gemeenten/provincie in de vereniging bedraagt
minstens 0,025 € per inwoner volgens het inwonersaantal bepaald op 1 januari van het
vorige kalenderjaar.
De inkomsten van de interlokale vereniging worden uitsluitend terug geïnvesteerd in de
vereniging.
De financiële middelen worden opgevraagd en boekhoudkundig verwerkt door het
administratief secretariaat.
HOOFDSTUK 4
Beheerscomité, huishoudelijk reglement en interne organisatie.
Artikel 6 - Samenstelling beheerscomité.
Binnen de vereniging bestaat een beheerscomité.
Het beheerscomité is samengesteld uit stemgerechtigde en niet-stemgerechtigde leden
Vanuit elke partij kan maximum één vertegenwoordiger als stemgerechtigd lid afgevaardigd
worden.
De stemgerechtigde vertegenwoordigers van de gemeenten/provincie in het beheerscomité
moeten steeds burgemeester, schepen/gedeputeerde of gemeente/provincieraadslid zijn.
Partijen kunnen eveneens een plaatsvervangend afgevaardigde aanstellen. De plaatsvervangende afgevaardigde vervangt de afgevaardigde die tijdelijk belet is.

De plaatsvervangende afgevaardigde moet eveneens burgemeester of schepen/gedeputeerde of gemeente/provincieraadslid zijn.
De leden van het beheerscomité worden benoemd voor de periode van een bestuurslegislatuur, onverminderd de mogelijkheid van de gemeenteraden en provincieraad het
mandaat van hun vertegenwoordigers in te trekken en onverminderd de beëindiging van
rechtswege van het mandaat van de leden van het beheerscomité van zodra zij hun
hoedanigheid van burgemeester, schepen/gedeputeerde, gemeente/provincieraadslid cq.
voor de plaatsvervanger verliezen.
De leden blijven evenwel lid van het beheerscomité tot het moment dat er in hun vervanging
is voorzien.
In geval van algehele vernieuwing van de gemeenteraden en provincieraden duiden de
deelnemende gemeenten en provincies in de eerste 6 maanden, volgend op het jaar van de
verkiezingen de nieuwe bestuurders aan. Zij treden aan vanaf het ogenblik van hun aanstelling.
De voorzitter en ondervoorzitter van het beheerscomité worden aangeduid onder de
afgevaardigden van de participerende gemeenten en provincie.
Naast de stemgerechtigde leden zetelen er in het beheerscomité niet-stemgerechtigde
leden. De samenstelling van de niet-stemgerechtigde leden wordt geregeld via het huishoudelijk reglement.
Artikel 7 - Bevoegdheden van het beheerscomité, quorum en wijze van beslissen.
Tot de bevoegdheid van het beheerscomité behoren:
- het overleg over de wijze waarop onderhavige overeenkomst wordt uitgevoerd;
- het vaststellen van het programma en begroting voor het volgende werkjaar;
- het opmaken van het jaarverslag;
- de voorlopige vaststelling van de jaarrekening van de interlokale vereniging, die samen
met het jaarverslag aan de gemeenteraden/provincieraad voor goedkeuring wordt voorgelegd;
- het wijzigen van de statuten;
- het goedkeuren, wijzigen bij eenvoudige beslissing, van het huishoudelijk reglement;
- het aanduiden van een voorzitter en ondervoorzitter van het beheerscomité;
- het aanstellen van rekeningtoezichters;
- het ondertekenen van contracten;
- het financieel beheer;
Het beheerscomité kan bevoegdheden delegeren.
Het beheerscomité kan slechts geldig vergaderen indien de helft + één van de vertegenwoordigers van de participanten aanwezig is.
Wordt dit quorum niet bereikt, dan kan het beheerscomité over de punten die voor een
tweede maal op de agenda voorkomen beraadslagen en beslissen, ongeacht het aantal
aanwezige vertegenwoordigers. De tweede oproeping gebeurt overeenkomstig de bepalingen voorzien in het huishoudelijk reglement. In deze tweede oproep wordt er uitdrukkelijk
gewezen op het feit dat het beheerscomité over de punten die voor de tweede maal op de
agenda voorkomen zal kunnen beraadslagen en beslissen, ongeacht het aantal aanwezige
vertegenwoordigers.
Ieder vertegenwoordiger beschikt over één stem.
Het beheerscomité neemt zijn beslissingen bij gewone meerderheid. Voor het wijzigen van
de statuten is een twee derde meerderheid vereist.
De stemming over personen is steeds geheim.
Artikel 8 - Zitpenningen.
Uitgezonderd de personen die het ambt van burgemeester, gouverneur, gedeputeerde of
schepen waarnemen, ontvangen de stemgerechtigde leden van het beheerscomité per
bijgewoonde vergadering een presentiegeld dat gelijk is aan het hoogste bedrag dat
uitkeerbaar is aan een gemeente/provincieraadslid voor een gemeente/provincieraadszitting
in een van de deelnemende gemeenten/provincie.
Dit bedrag zal bovenop de financiële bijdrage per inwoner doorgerekend worden naar de
gemeente/provincie die een gemeente/provincieraadslid afvaardigen naar de vereniging.
Artikel 9 - Huishoudelijk reglement.

De organisatie van de werkzaamheden wordt door het beheerscomité geregeld in een
huishoudelijk reglement.
Artikel 10 - Werkgroep en verdere interne organisatie.
Het beheerscomité wordt – wat de vertegenwoordigers van de gemeenten en de provincie
betreft – in zijn werkzaamheden geadviseerd door een werkgroep van ambtenaren en/of
sportraden.
De samenstelling en opdrachten van deze werkgroep worden bepaald in het huishoudelijk
reglement.
HOOFDSTUK 5
Financieel beheer en financiële controle.
Artikel 11 - Vastlegging van de middelen noodzakelijk voor het volgende werkingsjaar.
De participanten leggen ieder de minimale middelen vast die zij voor het volgende werkjaar
als werkingskost aan de vereniging ter beschikking moeten stellen. Deze middelen worden
tijdig ter beschikking gesteld aan de interlokale vereniging.
Artikel 12 - Goedkeuring van de rekeningen en bestemming van het resultaat.
De rekening van de interlokale vereniging wordt jaarlijks ter goedkeuring voorgelegd aan de
gemeenteraden van de deelnemende gemeenten en aan de provincieraad van de provincie.
De interlokale vereniging zorgt ervoor dat de rekening en de bijhorende verantwoordingsstukken aan de participerende gemeenten en provincie worden overgemaakt uiterlijk binnen
de zes maanden na afsluiting van het voorgaande werkjaar. Een werkjaar loopt van 1 januari
tot en met 31 december.
De jaarrekening is goedgekeurd indien de gewone meerderheid van de gemeenteraden en
provincieraad van de deelnemende gemeenten en provincie ze goedkeurt.
Indien de gemeenteraad/provincieraad niet reageert binnen de 60 dagen na voorlegging is
de jaarrekening goedgekeurd.
Het eventueel positief resultaat van de rekening blijft in de vereniging en wordt aangewend
voor de realisatie van de doelstelling van de vereniging.
Artikel 13 - Financiële controle.
De boekhouding en de rekening van de interlokale vereniging wordt gecontroleerd door 2
rekeningtoezichters.
HOOFDSTUK 6
Informatieverstrekking aan de deelnemers, jaarlijkse evaluatie door de gemeenteraden.
Artikel 14 - Informatieverstrekking aan de deelnemers.
Samen met de rekening wordt aan de participanten een jaarverslag ter beschikking gesteld.
Dit jaarverslag wordt – wat de deelnemende gemeenten en provincie betreft - samen met de
rekening aan de gemeente/provincieraad ter goedkeuring voorgelegd. Ter gelegenheid van
de behandeling van dit jaarverslag geeft de vertegenwoordiger van de gemeente/provincie in
de intergemeentelijke vereniging toelichting in de gemeente/provincieraad.
Artikel 15 - Jaarlijkse evaluatie door de gemeenteraden.
De jaarlijkse evaluatie in de gemeente/provincieraden gebeurt ter gelegenheid van de
bespreking van het jaarverslag en de jaarrekening.
HOOFDSTUK 7
Vereffening.
Artikel 16 - Vereffening.
Wanneer aan het bestaan van de vereniging een einde komt, wordt door de participanten in
gezamenlijk akkoord één of meerdere vereffenaars aangesteld.
De in de vereniging aanwezige middelen worden in voorkomend geval verdeeld over de
participanten overeenkomstig hun inbreng.
De schulden worden evenredig verdeeld over de deelnemende participanten.
Aldus gedaan te
in 13 exemplaren, elk der voornoemde partijen erkennend één
exemplaar te hebben ontvangen.

020 Interlokale Vereniging Sportregio Kempen: aanstelling afgevaardigde en

plaatsvervangend afgevaardigde stad Herentals
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Sinds 10/2/1987 participeert de stad Herentals aan de actieve werking van de Sportregio
Kempen, een samenwerking op sportief vlak tussen de provincie Antwerpen en de
gemeenten Grobbendonk, Heist-op-den-berg, Herentals, Herenthout, Herselt, Hulshout,
Nijlen, Olen, Vorselaar en Westerlo.
Om te voldoen aan het decreet van 6/7/2001, betreffende de intergemeentelijke
samenwerking, dient er een Interlokale Vereniging Sportregio Kempen opgericht te worden.
Na voorbereidende besprekingen met de participerende gemeenten en de provinciale sportdienst van Antwerpen, werd op de gemeenteraad van 7/9/2004 de voorgelegde overeenkomst betreffende de oprichting van de Interlokale Vereniging Sportregio Kempen
goedgekeurd.
De gemeenteraad keurde voor de nieuwe legislatuur in zitting van 5/6/2007 een overeenkomst goed voor de oprichting van een interlokale vereniging sportregio Kempen.
Juridische grond
Het decreet van 6/7/2001betreffende de intergemeentelijke samenwerking.
Argumentatie
Voor deze legislatuur moeten een nieuwe afgevaardigde en een plaatsvervangend
afgevaardigde aangeduid worden voor de Interlokale Vereniging Sportregio Kempen.
De gemeenteraad gaat over tot de geheime stemming tot aanduiding van de afgevaardigde
van de gemeente voor de Interlokale Vereniging Sportregio Kempen.
De stembus bevat 27 stembrieven, gelijk aan het aantal stemmers. De stemopneming geeft
volgend resultaat:
- Rombouts Marijke krijgt
1 stem
- Schaut Christine krijgt
1 stem
- Verheyden Wies krijgt
22 stemmen
- blanco-stembiljetten
3
Wies Verheyden heeft de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen
verkregen.
De gemeenteraad gaat over tot de geheime stemming tot aanduiding van de plaatsvervangend afgevaardigde van de gemeente.
De stembus bevat 27 stembrieven, gelijk aan het aantal stemmers. De stemopneming geeft
volgend resultaat:
- Ryken Ingrid krijgt
22 stemmen
- Schaut Christine krijgt
2 stemmen
- Schellens Jozef krijgt
1 stem
- blanco-stembiljetten
2
Ingrid Ryken heeft de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen
verkregen.
BESLUIT
De gemeenteraad duidt Wies Verheyden, schepen, die woont te 2200 Herentals, Ekelstraat
49, aan als afgevaardigde van de gemeente voor de Interlokale Vereniging Sportregio
Kempen.
De gemeenteraad duidt Ingrid Ryken, schepen, die woont te 2200 Herentals, Wuytsbergen
148/8, aan als plaatsvervangend afgevaardigde van de gemeente voor de Interlokale
Vereniging Sportregio Kempen.
021 Interlokale Vereniging Sportregio Kempen: goedkeuring werkingsverslag 2006 en
rekening 2006
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De stad Herentals participeert sinds 10/2/1987 aan de werking van de Sportregio Kempen,
een samenwerking op sportief vlak tussen de provincie Antwerpen en de gemeenten
Grobbendonk, Heist-op-den-Berg, Herentals, Herenthout, Herselt, Hulshout, Nijlen, Olen,
Vorselaar en Westerlo.

Om te voldoen aan het decreet van 6/7/2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking dient er een Interlokale Vereniging Sportregio Kempen opgericht te worden.
Na voorbereidende besprekingen met de participerende gemeenten en de provinciale sportdienst Antwerpen, werd op de gemeenteraad van 7/9/2004 de voorgelegde overeenkomst
betreffende de oprichting van de Interlokale Vereniging Sportregio Kempen goedgekeurd.
Overeenkomstig de bepalingen van de goedgekeurde overeenkomst voor oprichting van de
Interlokale Vereniging Sportregio Kempen in Hoofdstuk 5, artikel 12 over de goedkeuring van
de rekening van de Interlokale Vereniging Sportregio Kempen moet de jaarrekening worden
goedgekeurd door de gemeenteraad
Juridische grond
Het decreet van 6/7/2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking.
Argumentatie
De stad Herentals dient te voldoen aan de bepalingen van het decreet van 6/7/2001
betreffende de intergemeentelijke samenwerking om een Interlokale Vereniging Sportregio
Kempen op te richten.
Er moet rekening worden gehouden met de bepalingen van de goedgekeurde overeenkomst
van de Interlokale Vereniging Sportregio Kempen in hoofdstuk 5 artikel 12 over de
goedkeuring van de rekening.
Door het beheerscomité van de Interlokale Vereniging Sportregio Kempen van 24/3/2005
werden twee rekeningtoezichthouders aangesteld.
De boekhouding en de rekening van de Interlokale Vereniging Sportregio Kempen werd
gecontroleerd en goedgekeurd door de 2 aangestelde rekeningtoezichthouders op
26/4/2007.
BESLUIT
De gemeenteraad beslist eenparig de jaarrekening 2006 van de Interlokale Vereniging
Sportregio Kempen, samen met het jaarverslag 2006, goed te keuren.
022 Sportraad : erkenning sportraad als gemeentelijk adviesorgaan voor sport.
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Verschillende wetten en decreten regelen de inspraak -en adviesmogelijkheden in het
gemeentelijk sportbeleid. Uiterlijk zes maanden na de installatie van de nieuwe
gemeenteraad moet de sportraad worden erkend door de gemeenteraad.
In de goedgekeurde statuten van de sportraad van 16/11/1970 en de daaropvolgende
wijzigingen via gemeenteraadsbeslissingen van 3/3/1975, 25/8/1980, 10/2/1986, 7/7/1986,
28/12/1992, 26/8/1997 en 4/2/2003 staat vermeld in artikel 15 dat de duur van de mandaten
van de sportraad samenvalt met een legislatuur van de gemeenteraad. De eerste algemene
vergadering van de sportraad na de hernieuwing van de gemeenteraad duidt de nieuwe
mandatarissen aan. De raad van bestuur blijft in functie tot de eerstvolgende legislatuur.
Juridische grond
Decreet van 28/1/1974 over het cultuurpact artikels. 6 en 7.
Bijzondere wet van 8/8/1980 tot hervorming der instellingen
Nieuwe gemeentewet van 24/6/1988, artikel 120 bis
Gemeentedecreet van 15/7/2005 (B.S. 31/8/2005) artikel 199 en artikel 200§4.
Decreet lokaal ‘Sport voor Allen-beleid’ van 28/2/2007 artikel 2,10°, artikel13, §3.1°en artikels
28, 29 ,30
Argumentatie
Binnen de zes maanden na de installatie van de nieuwe gemeenteraad moet de
gemeenteraad de sportraad erkennen als gemeentelijk adviesorgaan voor de sport.
BESLUIT
De gemeenteraad beslist eenparig de sportraad als gemeentelijk adviesorgaan voor sport te
erkennen.

023 Erkenning van de Herentalse cultuurraad

MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Het decreet van 13/7/2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal
cultuurbeleid vermeldt dat voor de opmaak en de uitvoering van een gemeentelijk cultuurbeleidsplan, een of meerdere adviesorganen voor cultuur moeten worden opgericht.
De Herentalse cultuurraad stuurde op 10/5/2007 een brief waarin zij de nieuwe samenstelling van de cultuurraad meedelen zoals die op de algemene vergadering van de
cultuurraad van 19/4/2007 werd verkozen en waarin zij vragen de cultuurraad opnieuw te
erkennen.
Argumentatie
Op 1/7/2003 keurde de gemeenteraad het organiek reglement goed van de Herentalse
cultuurraad. Dit organiek reglement vermeldt dat de cultuurraad telkens opnieuw wordt
samengesteld bij het begin van elke nieuwe legislatuur van de gemeenteraad.
BESLUIT
De gemeenteraad beslist eenparig de erkenning van de cultuurraad als gemeentelijke raad
voor cultuurbeleid te bevestigen.
024 Erkenning van de Herentalse Jeugdraad.
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Het decreet van 14/2/2003 houdende de ondersteuning en de stimulering van het gemeentelijk, het intergemeentelijk en het provinciaal jeugd - en jeugdwerkbeleid, gewijzigd bij de
decreten van 23/12/2005 en 15/12/2006 bepaalt dat met het oog op de organisatie van het
overleg en de inspraak bij de voorbereiding en de uitvoering van het jeugdbeleid elke
gemeenteraad een of meerdere jeugdraden opricht en erkent.
Het decreet concretiseert de samenstelling van de gemeentelijke jeugdraad, de ondersteuning die het gemeentebestuur minimaal aanbiedt, en de terreinen waarover de jeugdraad
minimaal advies mag geven. De jeugdraad zal in de statuten de werking van de jeugdraad
concretiseren en zich in regel stellen met de bepalingen die het decreet voorop stelt. In de
statuten zal de jeugdraad ook maatregelen opnemen om, overeenkomstig de toepassing van
artikel 200 van het Gemeentedecreet over de man-vrouwverhouding in adviesraden en
overlegstructuren, een correcte en evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en
vrouwen in de jeugdraad te bereiken en te waarborgen. De statuten zullen dan ter
bekrachtiging voorgelegd worden aan de gemeenteraad.
Verder bepaalt het decreet dat de gemeentelijk jeugdraad uiterlijk zes maanden na de
installatie van een nieuwe gemeenteraad opnieuw moet worden erkend als stedelijke
adviesraad.
De Herentalse jeugdraad heeft de erkenning besproken op de Algemene Vergadering van
1/3/2007 en stuurde op 15/3/2007 een brief waarin zij vragen de jeugdraad opnieuw te
erkennen.
Juridische grond
Het decreet van 14/2/2003 houdende de ondersteuning en de stimulering van het
gemeentelijk, het intergemeentelijk en het provinciaal jeugd – en jeugdwerkbeleid, gewijzigd
bij de decreten van 23/12/2005 en 15/12/2006.
Argumentatie
Elke stad of gemeente is, als ze financiële middelen wil krijgen van de Vlaamse Overheid
voor de uitvoering van een jeugdbeleid, decretaal verplicht een jeugdraad samen te stellen
en te erkennen. De jeugdraad is een manier waarop bij de voorbereiding en uitvoering van
het jeugdbeleidsplan de principes van een interactief bestuur in de praktijk worden gebracht.
BESLUIT
De gemeenteraad beslist eenparig de erkenning van de jeugdraad als gemeentelijke adviesraad te bevestigen.

025 Dienst werkstraffen: ondertekening overeenkomst 2006 over de subsidiëring van de

projecten ter omkadering van alternatieve gerechtelijke maatregelen
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Jaarlijks, sinds 2004, wordt een overeenkomst afgesloten tussen de Staat, vertegenwoordigd
door de Minister van Justitie, en de stad Herentals, vertegenwoordigd door de heer Jan
Peeters, burgemeester en de heer Frans Van Dyck, stadssecretaris, over de subsidiëring
van het project ter omkadering van alternatieve gerechtelijke maatregelen van de stad
Herentals. Op 18/4/2007 bezorgde de Federale Overheidsdienst Justitie de overeenkomst
2006 ter ondertekening aan het stadsbestuur. Eén exemplaar moet worden terugbezorgd
aan de Federale Overheidsdienst Justitie, het andere is voor de stad Herentals bestemd.
Argumentatie
Om subsidies te kunnen ontvangen voor de aanwerving van een personeelslid voor de
omkadering van alternatieve gerechtelijke maatregelen moet de stad Herentals een ondertekend exemplaar van de overeenkomst 2006 bezorgen aan de Federale Overheidsdienst
Justitie.
BESLUIT
De gemeenteraad beslist de overeenkomst 2006 goed te keuren:
OVEREENKOMST 2006
Tussen
- enerzijds de Staat, vertegenwoordigd door de Minister van Justitie, gevestigd
Handelsstraat 78-80 te 1040 Brussel,
verder "de Staat" genoemd,
en :
- anderzijds de stad Herentals, vertegenwoordigd door de heer Jan Peeters, burgemeester
en de heer Frans Van Dyck, stadssecretaris,
verder "de stad" genoemd,
is het volgende overeengekomen:
I. Voorwerp van overeenkomst.
Deze overeenkomst bepaalt de voorwaarden waaronder de gemeenten een financiële hulp
kunnen genieten voor de aanwerving van bijkomend burgerpersoneel belast met de
begeleiding van alternatieve strafrechtelijke maatregelen, in uitvoering van artikel 69, 3°,
eerste lid van de wet van 30 maart 1994 en het Koninklijk Besluit van 12 augustus 1994.
Deze overeenkomst heeft tot doel in de stad personeel te werk te stellen met het oog op het
promoten van de toepassing van volgende alternatieve gerechtelijke maatregelen:
a) de opleiding in het kader van de probatiewet;
b) de werkstraf;
c) de bemiddeling in strafzaken;
d) de alternatieve maatregelen ter vervanging van een beslissing door de jeugdrechter: de
rechtsomlegging (diversiemaatregelen);
e) de gratiemaatregelen.
II. Duur van de overeenkomst.
De overeenkomst wordt gesloten voor bepaalde duur. Ze treedt in werking op 1 januari 2006
en eindigt op 31 december 2006. Ze kan worden herzien na akkoord met de partijen.
III. Verbintenissen van de stad/gemeente.
De stad verbindt er zich toe bijkomend burgerpersoneel aan te werven belast met de
omkadering van personen, die het voorwerp uitmaken van beslissingen van gerechtelijke
instanties, in het kader van het/de hierna beschreven project(en):
Een werkstrafproject waarbij één voltijds personeelslid niveau 2+ wordt aangeworven.
Aan de volgende criteria moeten de steden voldoen:
- voor een dienstverleningsproject : permanente tewerkstelling van minimum 7 en maximum 12 dienstverleners gedurende minimum 800 uur/jaar om een voltijdse werknemer te
kunnen aanwerven;
- voor een vormingsproject in groep : permanente vorming van minimum 7 en maximum 12
personen gedurende minimum 400 opleidingsuren om een voltijdse werknemer te kunnen
aanwerven;
- voor een geïndividualiseerde vormingsproject : opleiding van minimum 40 personen
gedurende minimum 550 vormingsuren om een voltijdse werknemer te kunnen

aanwerven;
- voor een behandelingsproject in groep : permanente behandeling van minimum 7 en
maximum 12 dienstverleners gedurende 400 uren om een voltijdse werknemer te kunnen
aanwerven;
- voor een geïndividualiseerde behandelingsproject : behandeling van minimum 40
personen gedurende minimum 550 uren om een voltijdse werknemer te kunnen
aanwerven.
De projecten dienen na twee jaar 90 % van de doelstellingen te hebben bereikt.
In het kader van deze activiteiten en overeenkomstig de verschillende soorten maatregelen,
verbindt de stad er zich toe volgende verplichtingen na te komen:
A. Maatregel van opleiding in het kader van de wet van 29 juni 1964 betreffende de
opschorting, het uitstel en de probatie, gewijzigd bij de wet van 10 februari 1994.
5. samenwerken met de justitieassistent die toezicht houdt op de plaats en de uitvoering van
de maatregel.
6. een persoon aanduiden die inzake de tenuitvoerlegging van de dienstverlening of de
opleiding rechtstreeks verantwoordelijk is voor het dagelijks toezicht.
7. bij iedere onregelmatigheid dient de justitieassistent hierover onverwijld ingelicht te
worden.
B. Werkstraf (wet van 17 april 2002 tot invoering van de werkstraf als autonome straf in
correctionele zaken en in politiezaken).
1. samenwerken met de justitieassistent die toezicht houdt op de plaats en de uitvoering
van de straf.
2. een persoon aanduiden die inzake de tenuitvoerlegging van de werkstraf rechtstreeks
verantwoordelijk is voor het dagelijks toezicht.
3. bij iedere onregelmatigheid dient de justitieassistent hierover onverwijld ingelicht te
worden.
C. Modaliteiten van de bemiddeling in strafzaken, overeenkomstig de wet van 10 februari
1994.
1. samenwerken met de justitieassistent in het kader van de uitwerking van een
begeleidingsplan voor de tenuitvoerlegging van de dienstverlening, de vorming of de
behandeling.
2. een persoon aanduiden die inzake de tenuitvoerlegging van de dienstverlening, de
vorming of de behandeling, rechtstreeks verantwoordelijk is voor het dagelijks toezicht.
3. bij iedere onregelmatigheid dient de justitieassistent hierover onverwijld ingelicht te
worden.
D. Alternatieve maatregelen ter vervanging van een beslissing door de jeugdrechter: de
rechtsomlegging (diversiemaatregelen).
1. samenwerken met de afdeling "jeugd" van het parket van de procureur des Konings in
het kader van de uitwerking van een begeleidingsplan voor de tenuitvoerlegging van de
diversiemaatregel.
2. een persoon aanduiden die inzake de tenuitvoerlegging van de diversiemaatregel
rechtstreeks verantwoordelijk is voor het dagelijks toezicht.
3. de afdeling "jeugd" van het parket van de procureur des Konings informeren, binnen de
termijn en de vormen door haar vastgelegd, omtrent de uitvoering van de maatregel
en, in voorkomend geval, dat zij slechts gedeeltelijk of niet ten uitvoer wordt gelegd. Bij
iedere onregelmatigheid dient de afdeling "jeugd" hierover ingelicht te worden.
E. Alternatieve maatregelen in het kader van de genade (artikel 110 van de Grondwet).
1. samenwerken met de justitieassistent die toezicht houdt op de plaats en de uitvoering
van de maatregel.
2. een persoon aanduiden die inzake de tenuitvoerlegging van de dienstverlening of de
opleiding rechtstreeks verantwoordelijk is voor het dagelijks toezicht.
3. bij iedere onregelmatigheid dient de justitieassistent hierover onverwijld ingelicht te
worden.
IV Activiteitenrapport.
De stad (of de vereniging aangesteld door de stad) dient een trimestrieel rapport op te
stellen. Dit dient de 15de dag van de maand volgend op het vorige trimester te worden

overgemaakt. Het jaarlijks rapport bestaat uit een kwalitatief en een kwantitatief luik en dient
uiterlijk 15 januari te worden overgemaakt. Het kwalitatieve luik bevat de doelstellingen van
het project, het programma, de kritische analyse van de ontwikkelingen gedurende het
afgelopen werkingsjaar.
Deze stukken dienen door de stad (of de vereniging aangesteld door de stad) te worden
overgemaakt aan de coördinator alternatieve maatregelen van het gerechtelijk arrondissement. Bij afwezigheid van laatstgenoemde dienen de stukken te worden gestuurd naar de
Federale Overheidsdienst Justitie, Dienst Justitiehuizen, Sectie Alternatieve Maatregelen,
Waterloolaan 76 te 1000 Brussel.
De begunstigde stad dient de functionerings -en investeringskosten, verbonden aan de
recrutering, op zich te nemen.
V Financiële tussenkomst van de Staat.
Na ondertekening van deze overeenkomst en rekening houdend met artikel 5 van het
Koninklijk Besluit van 12 augustus 1994 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de
gemeenten een financiële hulp kunnen genieten voor de aanwerving van bijkomend
burgerpersoneel, zullen de kredieten die overeenstemmen met de forfaitaire tegemoetkoming waarin het contract voorziet, op verzoek van de Minister van Justitie, door de
Minister van Binnenlandse Zaken ter beschikking van de stad worden gesteld door
tussenkomst van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke
Overheidsdiensten.
Binnen de beschikbare kredieten, die jaarlijks door de Ministerraad worden goedgekeurd,
wordt in het kader van deze overeenkomst jaarlijks een totaal bedrag van 32.226,16 euro
toegekend aan de stad Herentals. Het betreft volgende tegemoetkoming :
Personeelskost :
1 voltijds personeelslid niveau 2+ : 1 x €32.226,16 = €32.226,16
Totale (maximale) kost voor de Staat:
= €32.226,16
De betaling van de financiële tegemoetkoming wordt verricht met een schijf van 70 % vanaf
het ogenblik waarop de bijkomende aanwervingen effectief zijn gebeurd. Het saldo wordt
uitbetaald in de loop van het volgende jaar na controle van de bewijsstukken.
In het geval dat het personeel is aangeworven voor een deel van het gerefereerde
budgettaire jaar, wordt de forfaitaire tussenkomst evenredig verminderd in verhouding tot de
effectief gepresteerde periode.
De stad/gemeente dient bijgaand formulier GP1 in te vullen en over te maken aan de
Federale Overheidsdienst Justitie, Sectie Alternatieve Maatregelen. Elke wijziging met
betrekking tot het personeel dient eveneens onmiddellijk via desbetreffend formulier aan de
voornoemde dienst te worden meegedeeld (wijziging van het aantal aangeworven personen,
aanwerving van personeel op verschillende data, ontslag en/of vervanging van personeel,…)
De bewijsstukken zullen jaarlijks worden gecontroleerd. Daartoe zal de stad aan de Sectie
Alternatieve Maatregelen vóór 31 maart van het begrotingsjaar volgend op het jaar waarin de
kredieten werden toegekend, een afschrift van de bewijsstukken overmaken die de aard en
het bedrag van de uitgaven bewijzen (meer bepaald de arbeidsovereenkomst, de
loonfiches,…).
De niet-naleving van de in de overeenkomst vermelde voorwaarden die de stad en de
Federale Overheidsdienst Justitie verbinden, kan leiden tot de schorsing van de betaling van
de forfaitaire uitkering en tot de gedeeltelijke of zelfs volledige terugvordering ervan.
Iedere beslissing van de Minister van Justitie om over te gaan tot de schorsing of zelfs de
terugvordering van de tegemoetkoming wordt ter kennis van de Minister van Binnenlandse
Zaken gebracht met het verzoek om de genoemde rijksdienst ermee te belasten hiertoe de
nodige maatregelen te nemen.
Naast de controles voorzien bij het Koninklijk Besluit van 26 april 1968, kan het Rekenhof ter
plaatse controles uitvoeren.
Gelet op de datum van inwerkingtreding van deze overeenkomst en gelet op de tijd nodig
voor de behandeling van het financieel dossier dat moet toelaten de voorziene bedragen aan
de stad over te maken, moet de gemeente voor deze periode de nodige voorschotten
voorzien om het opstarten van de in deze overeenkomst voorziene maatregelen te
verzekeren.
Deze overeenkomst werd in twee exemplaren ondertekend.

Elk der contractanten verklaart een ondertekend exemplaar te hebben ontvangen.
Onthouden zich bij de stemming : Liedts, Marcipont, Vervoort en Heylen.
026 Invoering DIFTAR
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De gemeenteraad besliste op 7/9/2004 om te participeren in het DIFTAR-project van IOK
Afvalbeheer. Op 15/2/2007 werd door IOK Afvalbeheer tijdens een infovergadering de
mogelijke aanvangsdata en geactualiseerde modaliteiten toegelicht aan de betrokken
gemeentebesturen. Dit werd verder uitgewerkt in het overleg van 20/3/2007 tussen IOK
Afvalbeheer en het college.
IOK Afvalbeheer vraagt om de geactualiseerde en geïndexeerde modaliteiten van de
overeenkomst DIFTAR-project door de gemeenteraad te laten goedkeuren.
Argumentatie
De geactualiseerde en geïndexeerde modaliteiten van de overeenkomst DIFTAR-project zijn:
Inzamelmiddelen
- Per ophaalpunt met 1 grijze container van 40 liter, 120 liter of 240 liter (voor restafval) en
1 groene container van 40 liter of 120 liter (GFT): 9,15 euro per ophaalpunt/jaar.
- Per ophaalpunt met 1 grijze container van 40 liter, 120 liter of 240 liter (voor restafval):
6,10 euro per ophaalpunt/jaar.
- Per ophaalpunt met 1 groene container van 40 liter of 120 liter (GFT): 3,05 euro per ophaalpunt/jaar.
- Per 1.100 liter container (met slot): 66,07 euro per container/jaar.
- Per extra container, grijs en groen van 40 liter, 120 liter of 240 liter: 6,10 euro per container/jaar.
- Per kantelslot voor een container van 40 liter, 120 liter of 240 liter: 6,10 euro per kantelslot/jaar.
DIFTAR nazorg per ophaalpunt/12,71 euro/jaar.
De invoering van het DIFTAR-project in de stad Herentals zal starten op 1/7/2008.
BESLUIT
8. De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de geactualiseerd en geïndexeerde
modaliteiten van de overeenkomst DIFTAR-project.
9. De gemeenteraad beslist tot invoering van het DIFTAR-project in de stad Herentals op 1
juli 2008.
Stemmen tegen : Liedts, Marcipont, Vervoort en Heylen.
Onthouden zich bij de stemming : Paulis, Vanhencxthoven en Vermeulen.
027 Milieuadviesraad: ledenlijst
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Het lidmaatschap van de milieuadviesraad loopt gelijk met de duur van het mandaat van de
leden van de gemeenteraad. De milieuadviesraad moet daarom opnieuw samengesteld
worden.
Volgens de samenwerkingsovereenkomst 2004-2007 “milieu als opstap naar een duurzame
ontwikkeling” bepaalt de gemeenteraad de samenstelling van de milieuadviesraad.
Juridische grond
Beslissing gemeenteraad van 1/4/2003 over de goedkeuring van de statuten van de
milieuadviesraad.
Argumentatie
Volgens artikel 4 van de statuten van de milieuadviesraad moet bij de samenstelling van de
milieuadviesraad aan volgende voorwaarden zijn voldaan:
- het aantal stemgerechtigde leden van de milieuadviesraad bestaat voor minstens één
derde uit vertegenwoordigers van natuur- en milieuverenigingen

- mannen en vrouwen zijn voor ten minste één derde vertegenwoordigd binnen het aantal
stemgerechtigde leden
- het aantal niet-stemgerechtigden bedraagt maximaal de helft van het aantal stemgerechtigden
De samenstelling van de milieuadviesraad voldoet aan artikel 4 van de statuten van de
milieuadviesraad, namelijk:
- de milieuadviesraad telt 30 stemgerechtigde leden waarvan 12 uit vertegenwoordigers
van natuur-en milieuverenigingen
- binnen het aantal stemgerechtigden zijn 20 mannen en 10 vrouwen
- er zijn 30 stemgerechtigde en 5 niet-stemgerechtigde leden
BESLUIT
De gemeenteraad keurt eenparig de ledenlijst van de milieuadviesraad goed.
Stemgerechtigde leden
Milieubeweging
1. André Van Loy, Neerhof 1
2. Sonia Bellens, Neerhof 1
3. Koen Laureys, Kolveniersstraat 9
4. Lucy Geerts, Astridlaan 7
5. Louisa Van Sande, Wuytsbergen 188
6. Lea Embrechts, Servaas Daemsstraat 121
7. Eddy Vercammen, Krakelaarsveld 93
8. Jos Gysels, Ernest Claesstraat 11
9. Fons Wuyts, Duifhuizen 12
10. Herman Puls, Vest 13
11. Hans Van Dyck, Beukenlaan 7
12. Willy Vanberghen, Servaas Daemstraat 121
Jachtverenigingen
1. Herentals-Vorselaar: Frans Leys, Poederleeseweg 250
2. Nete en Wimp: Walter Calaerts, Schommestraat 13 Noorderwijk
Onderwijsinstellingen
1. KA-KTA: Valeri Van Tendeloo, Augustijnenlaan 32
Socio-culturele verenigingen
1. KAV St.-Waldetrudis: Yvonne Helsen, Geelseweg 45
2. Davidsfonds: Hubert Vanooteghem, Zwanenberg 18
3. KWB Herentals: Marc Heylen, Wuytsbergen 95
Beroepsgroeperingen
Werkgeversorganisatie:
1. KIH: Kris Staes
2. vzw Thals: Jo Van Ende, Lierseweg 315
Deskundigen
1. Danny Adriaensen
2. Karel Vos, Markgravenstraat 2a
3. Fons Van Cauwenbergh, Nederrij 44
4. Bob Beeldens, Koningsveld 25
5. Jos Janssens, Krakelaarsveld 45
6. Graziella Tegenbos
7. Luc Leenders
8. Nele Van Hecke
9. Martine Van Herck
10. Ida Moreels
Niet-stemgerechtigde leden
1. SPa: Marleen De Meulemeester, Nederrij 64a
2. Groen: Kris Peeters, Berkenlaan 6
10. CD&V: Jeanine Vanlommel, Nederrij 26c

028 Uitbreiding kader, vaststelling organogram en samenstelling managementteam
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
1 Probleemstelling
1.1 Veranderde omgeving vraagt andere organisatiestructuur
De organisatie stad Herentals heeft het laatste decennium aan heel wat veranderingen het
hoofd moeten bieden. Niet alleen het takenpakket is veranderd en uitgebreid, ook de omgeving stelt hogere eisen aan de werking van de lokale administraties.
Er waren wijzigingen in de wetgeving van diverse sectoren (ruimtelijke ordening, lokaal
sociaal beleid), nieuwe beheersvormen werden mogelijk, er waren ingrijpende veranderingen
op het vlak van financiën (nieuwe gemeentelijke boekhouding), personeel (nieuwe CAO's),
communicatie (openbaarheid van bestuur) en ICT (automatisering en e-governement). De
emancipatie van de burger (mondige burger; claims inzake inspraak en participatie) bracht
hogere eisen mee met waarden als klantgerichtheid, efficiëntie en transparantie.
In Herentals was er ook de bouw van de nieuwe zwembaden Netepark, de oprichting van
twee autonome gemeentebedrijven (AGB) en de bouw van een podiumzaal als sluitstuk van
het cultuurcentrum. Om deze nieuwe infrastructuur te exploiteren is het personeelsbestand
van de diensten sport en cultuur sterk uitgebreid.
De organisatiestructuur is niet meegegroeid met deze evoluties. De secretaris is op dit moment directe chef van 21 diensthoofden, de twee directeurs van de academies niet meegerekend. De vlakke structuur biedt onvoldoende mogelijkheden tot effectieve aansturing omdat
de span of control te groot geworden is. Er is ook eilandvorming en een gebrek aan coördinatie tussen de diensten. Er zijn te weinig effectieve communicatiestructuren en te weinig
ondersteuning voor de diensten.
1.2 Gemeentedecreet vraagt een managementteam
Artikel 96 van het gemeentedecreet bepaalt dat elke gemeente een managementteam moet
hebben. “Het managementteam bestaat uit de gemeentesecretaris, de financieel beheerder
en, in voorkomend geval, de adjunct-gemeentesecretaris en, desgevallend, de personeelsleden die andere functies vervullen waaraan het organogram het lidmaatschap van het managementteam verbindt.
De gemeenteraad is bevoegd voor de aanstelling en het ontslag van de leden van het managementteam en treedt ten aanzien van hen op als tuchtoverheid.”
Het managementteam vergadert geregeld onder het voorzitterschap van de gemeentesecretaris. (artikel 97). Het managementteam ondersteunt de coördinatie van de gemeentelijke
diensten bij de beleidsvoorbereiding, de beleidsuitvoering en de beleidsevaluatie. Het managementteam bewaakt de eenheid in de werking, de kwaliteit van de organisatie en de werking van de gemeentelijke diensten, alsook de interne communicatie. (artikel 98)
Concreet moet de secretaris voor 1/10/ 2007 een voorstel van organogram en samenstelling
van het managementteam voorleggen aan de gemeenteraad.
Op basis van de huidige, platte organisatiestructuur is het niet evident een managementteam
samen te stellen. Een nieuwe organisatiestructuur is dan ook nodig.
2 Naar een nieuwe organisatiestructuur
Het schepencollege gaf op 27/3/2006 de toestemming een beroep te doen op een extern
adviesbureau om een nieuwe organisatiestructuur en onderlinge verhoudingen uit te denken
voor de kop van de organisatie, meer bepaald binnen de groep secretaris - diensthoofden.
Op 13/6/2006 stelde het college WIVO aan om deze opdracht uit te voeren.
WIVO startte met een bronnenstudie om een beeld te krijgen van de organisatie. Daarna
werden burgemeester, secretaris en diensthoofden bevraagd. In november en december
2006 konden zij op basis van een sterktezwakteanalyse hun beeld van de organisatie
toelichten.
Tijdens twee werksessies van een halve dag werkte WIVO met de secretaris en de diensthoofden verder op de meest herkenbare en terugkomende resultaten van de sterktezwakteanalyses. De eerste sessie op 13/12/2006 ging hoofdzakelijk over de mogelijke betekenis
van een managementteam in Herentals. De tweede sessie op 16/1/2007 ging op zoek naar
mogelijke organisatiestructuren.
WIVO stelde haar eindrapport voor op het college van 26/3/2007 en op de coördinatievergadering van diensthoofden op 2/4/2007.

Op basis van het eindrapport van WIVO heeft de secretaris een voorstel uitgewerkt van organogram en de samenstelling van het managementteam waarmee het college op 7/5/2007
akkoord ging.
Om deze voorstellen te realiseren is er een wijziging van het personeelskader nodig. Het
voorstel is als bijlage bijgevoegd.
Het college ging op 7/5/2007 akkoord met het voorstel van uitbreiding van het
personeelskader van het gemeentepersoneel en met het voorstel van de secretaris over het
organogram.
Deze kaderuitbreiding werd onderhandeld met de representatieve vakorganisaties op
21/5/2007.
Juridische grond
- Het sectoraal akkoord voor het personeel van de provinciale en lokale besturen van de
Vlaamse Gemeenschap van 18/6/1993.
- De omzendbrief nr. BA 96/6 van 14/7/1993 van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap over een algemene weddenschaalherziening en gemeenschappelijke krachtlijnen voor een samenhangend personeelsbeleid in de lokale en regionale besturen.
- Beslissing van de gemeenteraad van 1/7/1997 over de statutaire personeelsformatie.
- Het nieuwe gemeentedecreet van 15/7/2005.
Financiële gevolgen
De kostprijsberekening van de nieuwe functies en de impact op de begroting en het financieel meerjarenplan geeft aan dat dit financieel haalbaar is voor de stad.
Argumentatie
Om de invulling van het organogram mogelijk te maken, moeten een aantal aanpassingen
gebeuren aan het personeelskader.
Volgende functies moeten opgenomen worden in het personeelskader:
- 2 directeurs A5a - A5b (voorzien in het meerjarenplan vanaf 2008)
- 1 afdelingshoofd A4a - A4b (voorzien in het meerjarenplan vanaf 2008)
- 1 kwaliteitscoördinator B1 - B3 (niet voorzien in het meerjarenplan vanaf 2008). De graadverhoging komt neer op een jaarlijkse kost van 5000 euro geïndexeerd.
- 1 bestuurssecretaris tda A1a - A3a (voorzien in het meerjarenplan vanaf 2008).
- 1 diensthoofd toerisme B1 - B3 (voorzien voor een half jaar in de begroting 2007 en in
meerjarenplanning 2008).
Volgende functies worden uitdovend in het personeelskader
- 1 bestuurssecretaris communicatie A1a - A3a
- 1 administratief medewerker C1 - C3
Voorstel secretaris over het organogram:
11. Basisprincipes
o In de clustering van diensten volgens het voorstel van WIVO zitten een aantal problemen die een oplossing vragen:
 De taakinhoud van de dienst archief van de stad is anders dan WIVO bedoelt.
Daarom brengen we de dienst archief onder bij de cluster persoonsgebonden zaken.
 De dienst patrimonium bestaat nu ook niet als aparte dienst maar hoort bij de
technische dienst administratie. De taak blijft daar dan ook.
 Hummeltjeshof is geen aparte dienst maar een onderdeel van de dienst sociale
zaken en preventie en hoort daar dan ook thuis.
 Met de brandweerhervorming in het vooruitzicht behouden we voorlopig de huidige
structuur waarbij de brandweer onder de secretaris valt.
 Over de plaats van het takenpakket kermissen en markten kunnen we nu nog geen
uitspraak doen. Daar behouden we voorlopig de huidige toestand en hoort het takenpakket markten bij de financiële diensten en het takenpakket foren bij de tekencel van de technische dienst administratie.
o WIVO stelt dat de clustering van diensten drie evenwichtige clusters als resultaat geeft
waarbij de cluster interne zaken bij voorkeur door de secretaris wordt aangestuurd.
Door deze voorkeur ontstaat er een matrixstructuur waarbij de clusters grondgebonden
zaken en persoonsgebonden zaken de productie-eenheden zijn en de cluster interne
zaken de organisatie stuurt. Dit moet ook in het organogram tot uiting komen.

o De nieuwe organisatiestructuur moet een antwoord bieden aan de
aanpassingen aan de organisatiestructuur die in enkele diensten al gestart
zijn:
 Het personeelskader van de dienst cultuur en het cultuurcentrum moet zijn definitieve vorm krijgen.
 De personeelsdienst moet de noodzakelijke ondersteuning krijgen. In een dienstverlenende organisatie is het personeel de belangrijkste productiefactor. De helft
van de stadsbegroting is bestemd voor de personeelsuitgaven. Het is dan ook belangrijk dat we een sterke personeelsdienst uitbouwen die de investeringen in het
menselijk kapitaal maximaal laat renderen. Hiervoor is in 2007 een deskundige
personeelsadministratie aangeworven.
 De nieuwe organisatiestructuur moet een antwoord geven op het knelpunt in de
organisatie van de technische dienst administratie. Zowel de aanbestedingsdossiers
als de werfopvolging vragen vandaag de dag hoge bouwtechnische, juridische als
financieel-technische competenties. Daarnaast is er ook een probleem van aansturing. De industrieel ingenieur moet terecht veel op het werkveld zijn en kan zo niet
de aansturing geven die het personeel nodig heeft. De nieuwe organisatiestructuur
moet een oplossing geven aan deze problemen.
o Werknemers van de stad die hun waarde bewezen hebben door anciënniteit,
langdurig goed functioneren of loyaliteit, moeten daarvoor gewaardeerd
worden.
Wij
willen
het
eigen
personeel
mogelijkheden
tot
loopbaanontwikkeling geven, maar niet onvoorwaar-delijk. Competenties
moeten bewezen en vergeleken worden.
• Organisatiestructuur
o Interne zaken
 De afdeling interne zaken bevat de diensten secretariaat, jurist, ICT, personeel en
communicatie, financiën.
 Ter ondersteuning van de cluster interne zaken stellen we een functie van coördinator personeel en communicatie voor op het niveau A4a-A4b. Tegelijk moet een
ondersteuning voor de dienst komen op het niveau B1-B3.
 Om dit voorstel betaalbaar te houden, zetten we binnen personeel en communicatie
één functie op het niveau A1a-A3a uitdovend en waarderen we één functie op het
niveau C1-C3 op tot niveau B1-B3. Hierdoor wordt één functie van administratief
medewerker uitdovend gezet.
o Grondgebonden zaken
 De afdeling grondgebonden zaken bevat de diensten studie en werfopvolging,
technische dienst administratie, ruimtelijke ordening en milieu, technische dienst uitvoering.
 Een bestuurssecretaris op het niveau A1a-A3a versterkt de technische dienst
administratie voor de dagelijkse leiding. Hij stuurt de dienst inhoudelijk aan en begeleidt de medewerkers met de dossiervorming.
o Persoonsgebonden zaken
 De afdeling persoonsgebonden zaken bevat de diensten cultuurbeleid,
cultuurcentrum, sport, bibliotheek, archief, academie voor muziek en woord,
academie beeldende kunst, toerisme, evenementen en feesten, jeugd, sociale
zaken en preventie en burgerzaken.
o Algemeen organogram
 De functies van directeur grondgebonden zaken en directeur persoonsgebonden
zaken situeren we op het niveau A5a-A55. De secretaris opteert om deze functies te
bezetten bij mandaat.
Raadslid Kris Peeters merkt op dat het eindrapport van WIVO niet in het dossier zat dat ter
inzage van de raadsleden lag.
De secretaris antwoordt.
In het dossier bevindt zich zijn voorstel van organogram en samenstelling van het
managementteam. Hij heeft beroep mogen doen op het adviesbureau WIVO voor het
uitwerken van dit voorstel. De raadsleden kunnen het eindrapport van WIVO opvragen en
inkijken; maar dit rapport dient geen deel uit te maken van het dossier dat aan de

gemeenteraad wordt voorgelegd.
BESLUIT
Artikel 1.
De gemeenteraad keurt het organogram goed zoals het door de secretaris werd voorgesteld
en dat als bijlage is toegevoegd.
Artikel 2.
Het managementteam bestaat uit de gemeentesecretaris, de financieel beheerder/ontvanger, de directeurs en het afdelingshoofd.
Artikel 3.
De gemeenteraad beslist om overeenkomstig artikel 103 van het nieuwe gemeentedecreet,
het personeelskader uit te breiden met de volgende functies:
- 2 directeurs A5a -A5b (mandaatfunctie)
- 1 afdelingshoofd A4a - A4b
- 1 kwaliteitscoördinator B1 - B3
- 1 bestuurssecretaris tda A1a - A3a
- 1 diensthoofd toerisme B1-B3
De gemeenteraad beslist de volgende functies, in het personeelskader, uitdovend te zetten:
- 1 bestuurssecretaris communicatie A1a - A3a
- 1 administratief medewerker C1 - C3.
Stemmen tegen : Kris Peeters, Paulis, Vanhencxthoven, Vermeulen en Rombouts.
Onthoudt zich bij de stemming : Vervoort.
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A cc ‘t Schaliken: goedkeuring organiek reglement
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Op 30/8/2005 keurde de gemeenteraad het organiek reglement en de samenstelling van het
beheersorgaan van cc ’t Schaliken goed.
De gemeenteraad moet de samenstelling van het beheersorgaan van cc ’t Schaliken en het
organiek reglement vernieuwen binnen de zes maanden volgend op de installatie van de
nieuwe gemeenteraad.
Het college keurde op 19/2/2007 het organiek reglement principieel goed.
Adviezen
Cultuurraad stelt voor om geen inhoudelijke wijzigingen aan het huidige organiek reglement
te doen.
Juridische grond
Het decreet van 13/7/2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal
cultuurbeleid.
Het cultuurpactdecreet van 18/1/1974.
Argumentatie
Omdat het huidige beheersorgaan nog maar kort in functie is, willen we zo veel mogelijk continuïteit voorzien in de huidige werking. Daarom stellen we voor om geen inhoudelijke wijzigingen aan het organiek reglement en de manier van samenstellen te doen.
BESLUIT
De gemeenteraad keurt eenparig het organiek reglement van cc ’t Schaliken als volgt goed:
Organiek reglement beheersorgaan Cultuurcentrum ’t Schaliken.
“ Titel I: Opdracht.
Artikel 1.
Er wordt een beheersorgaan opgericht dat als opdracht krijgt de inrichtende overheid
(gemeenteraad en college van burgemeester en schepenen) bij te staan bij het beheer
van cultuurcentrum ’t Schaliken.
Titel II: Omvang cultuurcentrum ’t Schaliken.
Artikel 2.
Cultuurcentrum ’t Schaliken omvat de volgende gebouwen:
- ’t Schaliken, gelegen op de Grote Markt 35, 2200 Herentals

- ’t Hof, gelegen op de Grote Markt 41, 2200 Herentals
- Lakenhal, Grote Markt z.n., 2200 Herentals
- Kasteel Le Paige, Nederrij 135, 2200 Herentals
- Fundatiehuis, Begijnhof 27, 2200 Herentals
- Auditiezaal Stedelijke Academie voor Muziek en Woord, Hikstraat 28, 2200 Herentals
Titel III: Doel cultuurcentrum ’t Schaliken.
Artikel 3.
Het cultuurcentrum is als gemeenschapscentrum een culturele infrastructuur door de gemeente beheerd met het oog op cultuurparticipatie, gemeenschapsvorming en cultuurspreiding ten behoeve van de lokale bevolking met bijzondere aandacht voor de culturele
diversiteit. Daarnaast verzorgt het cultuurcentrum een breed en eigen cultuurspreidingsaanbod, gericht op de bevolking van de regio rond Herentals. Deze taken worden o.m.
geconcretiseerd in een beleidsplan dat ingediend wordt bij de bevoegde administratie van
de Vlaamse Gemeenschap. Het beleidsplan van het cultuurcentrum moet aansluiten bij
de doelstellingen van het stedelijk cultuurbeleidsplan.
Titel IV: Bevoegdheden.
Artikel 4.
De gemeenteraad garandeert dat het beheersorgaan op zijn minst:
12. Binnen de perken van de beschikbare middelen, bevoegd is voor het opstellen van de
programmering met eigen culturele activiteiten van het cultuurcentrum en voor de concretisering van het beleidsplan.
• Over adviesrecht beschikt in het bijzonder over het beleidsplan, maar ook over alle
overige aspecten van het beheer van het cultuurcentrum, zoals bij
verbouwingswerken, inrichting en uitrusting, het financiële beleid, het opstellen van
het huishoudelijk regle-ment, de concessie-contracten en huurovereenkomsten, ….
• Recht heeft op informatie over alle beleidsbeslissingen van de inrichtende overheid betreffende het cultuurcentrum.
Artikel 5.
§ 1. Het beheersorgaan wordt enerzijds samengesteld uit afgevaardigden van de inrichtende overheid, de verdeling van de overige afgevaardigden van de politieke fracties
gebeurt volgens het systeem d’ Hondt, en anderzijds uit vertegenwoordigers van gebruikers en van filosofische en ideologische strekkingen.
§ 2. Het aantal leden van het beheersorgaan wordt bepaald door de gemeenteraad.
§ 3. De gemeenteraad bepaalt de criteria waaraan de afgevaardigden van gebruikers en
filosofische en ideologische strekkingen moeten beantwoorden en de manier waarop kandidaturen ingediend worden. In de mate van het mogelijke zal een onrechtmatig overwicht zowel van één van de ideologische en filosofische strekkingen als
van één van de gebruikersgroepen worden voorkomen.
§ 4. De leden van het beheersorgaan worden benoemd door de gemeenteraad.
Artikel 6.
De toetreding tot het beheersorgaan behelst de aanvaarding van het organiek reglement
en houdt de verplichting in tot het nakomen ervan.
Artikel 7.
§ 1. De hoedanigheid van lid van het beheersorgaan wordt verloren :
a. Voor de leden die benoemd zijn op voordracht van een politieke fractie van de
gemeenteraad: indien op voorstel van deze fractie een ander lid wordt benoemd.
De gemeenteraad moet overgaan tot een globale hernieuwing van zijn vertegenwoordigers in de loop van de zes eerste maanden volgend op de installatie van
een nieuwe gemeenteraad.
b. Door ontslag van het lid. Dit ontslag dient schriftelijk aan de voorzitter van het
beheersorgaan meegedeeld te worden.
c. Door overlijden of rechtsonbekwaamheid.
d. Door uitsluiting, waarover het beheersorgaan met een meerderheid van twee
derden van de aanwezige stemgerechtigde leden beslist. Een niet-gemotiveerde
afwezigheid op drie achtereenvolgende samenkomsten van het beheersorgaan is
een reden tot uitsluiting.
§ 2. Het lidmaatschap is hernieuwbaar. De lidmaatschappen die worden toegekend na

de goedkeuring van dit organiek reglement, lopen tot ten laatste zes maanden na
installatie van de nieuwe gemeenteraad. Het vroegere beheersorgaan blijft echter in
functie totdat de nieuwe gemeenteraad is geïnstalleerd.
De gemeenteraad moet overgaan tot een globale hernieuwing van zijn vertegenwoordigers in de loop van de eerste zes maanden volgend op de installatie van een nieuwe gemeenteraad. Het mandaat van de leden van het hernieuwde beheersorgaan duurt normaliter zes jaar.
Artikel 8.
Indien aan een lidmaatschap voortijdig een einde komt, door redenen vermeld onder artikel 7, wordt zo spoedig mogelijk in de opvolging voorzien door de gemeenteraad. Deze
opvolging moet geschieden met inachtneming van de voorwaarden gesteld onder artikel
5. De opvolger voleindigt het mandaat.
Titel V: Voorzitter, Ondervoorzitter.
Artikel 9.
Het beheersorgaan kiest onder zijn stemgerechtigde leden bij geheime stemmingen en bij
volstrekte meerderheid een voorzitter en een ondervoorzitter, zodanig dat één van beiden
behoort tot de afgevaardigden van de gebruikers en van ideologische en filosofische
strekkingen.
Titel VI: Secretariaat.
Artikel 10.
De cultuurfunctionaris-diensthoofd is, zonder stemrecht, belast met het secretariaatswerk
van het beheersorgaan. Hij kan zich hierbij laten bijstaan door andere personeelsleden
van het cultuurcentrum.
Titel VII: Samenkomsten.
Artikel 11.
§ 1. Het beheersorgaan komt ten minste éénmaal per half jaar samen en zo dikwijls als
de belangen van het cultuurcentrum vereisen.
§ 2. De oproepingsbrieven worden ondertekend door de voorzitter, of bij ontstentenis
door de ondervoorzitter, alsmede door de secretaris. De uitnodigingen worden ten
minste acht dagen voor de bijeenkomst verstuurd naar de stemgerechtigde leden
en naar de waarnemers. De agenda wordt bij de uitnodiging gevoegd.
§ 3. Het beheersorgaan bepaalt tijdens zijn bijeenkomst de voorlopige datum voor de
volgende gewone vergadering en haar voorlopige agenda. De definitieve agenda
wordt samengesteld door de voorzitter, in overleg met de ondervoorzitter en de secretaris.
§ 4. Op de agenda moet elk voorstel worden ingeschreven dat ten minste veertien dagen
voor de samenkomst schriftelijk wordt ingediend bij de voorzitter door een stemgerechtigd lid.
§ 5. Eén derde van de stemgerechtigde leden van het beheersorgaan kan de bijeenroeping van het beheersorgaan eisen met een door hen opgestelde agenda. Deze
samenkomst moet plaatsvinden binnen de maand na het schriftelijk verzoek bij de
voorzitter.
Buitengewone vergaderingen op verzoek van de leden, kunnen niet worden opgeroepen
tijdens de maanden juli en augustus.
Artikel 12.
§ 1. Het beheersorgaan kan geldig beraadslagen indien minstens één derde van de
stemgerechtigde leden aanwezig is. Als er op de eerste samenkomst onvoldoende
stemgerechtigde leden aanwezig zijn, wordt een tweede vergadering bijeen geroepen, die geldig kan beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde
leden.
§ 2. De leden van het beheersorgaan kunnen zich op samenkomsten laten vertegenwoordigen door een ander stemgerechtigd lid van het beheersorgaan, dat drager
moet zijn van een schriftelijke machtiging op naam, die zal worden overhandigd aan
de voorzitter van de vergadering bij het begin van de zitting. Geen enkel lid mag
echter ter zitting optreden in de plaats van meer dan één afwezig lid.
Artikel 13.
§ 1. De samenkomsten van het beheersorgaan worden voorgezeten door de voorzitter,

bij diens afwezigheid door de ondervoorzitter en als ook deze niet aanwezig is, door
het aanwezige stemgerechtigde lid met de hoogste leeftijd.
§ 2. Elke samenkomst begint met het voorleggen van het verslag van de vorige vergadering. De op de agenda gestelde punten worden besproken in de volgorde waarin zij
op het oproepingsbericht voorkomen. Alleen bij beslissing van het beheersorgaan
kan deze volgorde worden gewijzigd.
§ 3. Over onderwerpen die niet op de agenda voorkomen, kan niet geldig beraadslaagd
worden, tenzij mits het akkoord van twee derden van de aanwezige stemgerechtigde leden.
§ 4. Als een bepaald agendapunt niet kan worden afgehandeld, wordt het automatisch
verzonden naar de agenda van de volgende vergadering en dan bij prioriteit behandeld, tenzij het beheersorgaan anders bepaalt.
Artikel 14.
§ 1. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van geldig uitgebrachte
stemmen. Als er gestemd wordt over personen of functies, of op verzoek van ten
minste één derde van de aanwezige stemgerechtigde leden, gebeurt de stemming
geheim en schriftelijk. In de andere gevallen is de stemming publiek.
§ 2. Bij publieke stemming is de stem van de voorzitter van de vergadering beslissend in
het geval van staking van stemmen.
§ 3. Bij geheime stemming wordt het punt verworpen bij staking van stemmen.
§ 4. Wanneer bij geheime stemming over personen, staking van stemmen is, heeft een
nieuwe stemronde plaats tussen de kandidaten met het gelijk aantal stemmen.
Wanneer ook deze stemronde geen beslissend resultaat oplevert, is de oudste kandidaat gekozen.
Artikel 15.
§ 1. Van elke bijeenkomst van het beheersorgaan, wordt een verslag opgesteld en opgenomen in een register ad hoc. Deze notulen worden opgesteld onder verantwoordelijkheid van de secretaris en ondertekend door de voorzitter en de secretaris na
goedkeuring op de volgende bijeenkomst.
§ 2. De leden, de waarnemers en het college van burgemeester en schepenen ontvangen een beknopt verslag van de samenkomsten van het beheersorgaan binnen één
maand na de samenkomst.
Titel VIII: Waarnemers, Werkgroepen.
Artikel 16.
Het beheersorgaan kan waarnemers met een raadgevende stem aanduiden.
Artikel 17.
Het beheersorgaan kan werkgroepen vormen, waarvan de samenstelling en de werking
bij huishoudelijk reglement bepaald kunnen worden. Het voorzitterschap van deze
werkgroepen wordt steeds waargenomen door een lid van het beheersorgaan. In de
schoot van deze werkgroepen kan beroep gedaan worden op niet-leden van het beheersorgaan of deskundigen.
Titel IX: Verzekeringen, Huishoudelijk reglement.
Artikel 18.
Het beheersorgaan ressorteert onder het gemeentebestuur. Ter dekking van de risico’s
“burgerlijke aansprakelijkheid”, “rechtsbijstand” en “lichamelijke ongevallen” zal het gemeentebestuur de nodige verzekeringspolissen afsluiten voor de stemgerechtigde leden
en waarnemers van het beheersorgaan.
Artikel 19.
Indien nodig, regelt een huishoudelijk reglement alle verdere aangelegenheden die door
dit organiek reglement niet voldoende omschreven worden. Dit huishoudelijk reglement
moet ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteraad.
Artikel 20.
Aan het organiek reglement voor het beheersorgaan kunnen slechts wijzigingen door de
gemeenteraad aangebracht worden, na voorgaande besprekingen met het beheersorgaan, dat tevens gevraagd moet worden een schriftelijk advies uit te brengen.”
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1 Opvolging problematiek beschermde trapgevelwoning Nederrij
Raadslid Peeters heeft een vraag over de beschermde trapgevelwoning in de Nederrij. Op
vraag van de gemeenteraad stuurde de burgemeester aanmaningen naar de eigenaar van
dit beschermd monument. Vooraf werd gesteld dat indien de eigenaar niet zou antwoorden
verdere stappen zouden worden gezet.
Hij vraagt of het klopt of er tot nu toe geen antwoord van de eigenaar werd ontvangen en
welke stappen de burgemeester nu zal zetten om de verwaarlozing van dit monument te
laten stoppen.
Burgemeester Jan Peeters antwoordt dat alle stappen die afgesproken waren tijdens de raad
van 6 maart gezet zijn. Op 9 maart zijn er drie brieven vertrokken. Een eerste naar de
eigenaar om hem formeel in gebreke te stellen omtrent het onderhoud en om hem aan te
manen om de nodige stappen te zetten. Een tweede naar Monumenten en Landschappen,
afdeling Onroerend Erfgoed in Antwerpen. Een derde naar de afdeling Wonen Vlaanderen
om hen ervan in kennis te stellen dat die aanmaning is gebeurd. Daarbij is hen gevraagd om
de verwaarlozing te gaan vaststellen en hun procedure op te starten om de eigenaar aan te
manen en in gebreke te stellen.
De burgemeester zegt dat de stad sindsdien nog niets gehoord heeft van de eigenaar.
Monumenten en Landschappen, afdeling Onroerend Erfgoed, heeft ook nog niets gedaan.
De afdeling Wonen Vlaanderen heeft op 12 april een akte van verwaarlozing opgemaakt
voor het gebouw en die opgestuurd naar de eigenaar. De eigenaar heeft nu vier maanden de
tijd om te reageren. Daarna wordt het pand opgenomen in het register van verwaarloosde
panden en komt de eigenaar op de boetelijst voor verwaarloosde gebouwen. Dit is
supplementair aan de lijst waar hij al sinds 1997 op staat, namelijk de lijst voor leegstaande
panden. Hiermee zijn alle juridische instrumenten die de stad heeft, uitgeput. De afdeling
Onroerend Erfgoed heeft nog niets gedaan omwille van interne personeelsproblemen.
Raadslid Peeters vraagt of er contact opgenomen is met Monumenten en Landschappen
over deze zaak?
Burgemeester Peeters antwoordt dat de stad op 9 maart een aangetekende brief gestuurd
heeft naar Monumenten en Landschappen, afdeling Onroerend Erfgoed. Naar aanleiding van
de vraag van raadslid Peeters is telefonisch contact opgenomen met de dienst maar toen
bleek dat de betrokken ambtenaar ziek is en dat er nog geen stappen ondernomen zijn.
Raadslid Peeters vraagt of de vier maanden ingaan op 12 april.
Burgemeester Peeters zegt dat de akte van verwaarlozing opgemaakt is op 12 april maar die
akte is rechtstreeks naar de eigenaar gegaan.
Raadslid Peeters vraagt of er nog mogelijkheden bestaan om zelf juridische stappen te
zetten.
De burgemeester ontkent dit. Als burgemeester heeft hij een toezichtsplicht op beschermde
gebouwen met mogelijkheid tot melden aan afdeling Wonen en afdeling Erfgoed. Dat staat in
de omzendbrief van 5 oktober 1985. Het in gebreke stellen zelf hoort tot de bevoegdheid van
de afdelingen die de stad heeft aangeschreven.
028/
2 Evaluatie Cellekeskermis - fuiven
Raadslid Peeters heeft enkele vragen in verband met de Cellekeskermisfuiven.
Heeft er al een evaluatie plaatsgevonden? Zo ja, welk was de conclusie van die
vergadering? Zo niet: wanneer zal ze plaats vinden?
Welk is de persoonlijke evaluatie van de burgemeester?
Hoeveel klachten over geluidsoverlast werden er ontvangen en hoe is het te verklaren dat de
overlast op vrijdag tot ’s morgens kon verder duren? Zijn daar metingen uitgevoerd?

Hoe luidde de evaluatie van de brandweer en van de politie?
Burgemeester Peeters antwoordt. Er is nog geen evaluatievergadering met alle diensten
geweest. Hij zegt dat het kermisgebeuren dit jaar overschaduwd is geweest door de
organisatie van de twee megafuiven. In tegenstelling tot vorig jaar is er een degelijke
voorbereiding geweest met een coördinatievergadering met brandweer, organisatie, politie
en de eigen diensten. Er waren dit keer duidelijke afspraken en vergunningsaanvragen van
de betrokkenen vooraf. De eigenlijke evaluatievergadering zal plaatsvinden vóór september,
dus voor de planning van het volgende seizoen. Hij zegt dat hij intussen al aan drie instanties
een evaluatie heeft opgevraagd. De politie en de brandweer hebben hun evaluatie al
bezorgd, de evaluatie van de eigen diensten is nog niet klaar. Na de bespreking van de
verschillende evaluaties kunnen conclusies getrokken worden voor volgend jaar. De
brandweer heeft een vrij negatieve evaluatie gemaakt over de uitvoering van maatregelen op
de avond zelf. De politie heeft een aantal vaststellingen en metingen gedaan. Ze maken een
aantal positieve en een aantal negatieve bedenkingen.
De voorbereidingen, de afspraken en de opvolging waren beter. Voor september zullen we
onze definitieve conclusies trekken.
Raadslid Peeters vraagt wie daarbij betrokken zal zijn.
Burgemeester Peeters zegt dat het college en hijzelf alvast betrokken zijn omwille van de
vergunningen die eventueel volgend jaar moeten afgeleverd worden. Iedereen heeft
verschillende bevoegdheden, het goedkeuren van het Cellekeskermisreglement ligt bij de
gemeenteraad. Alle stukken die daarbij worden opgemaakt zijn openbaar. De raadsleden
zullen de verschillende evaluatieverslagen kunnen inkijken.
Raadslid Peeters vraagt of de politie alleen op zaterdag klachten heeft gekregen?
De burgemeester zegt dat de politie op vrijdag veertien en op zaterdag vier klachten heeft
genoteerd. Dit waren klachten die tijdens de fuif zelf zijn binnengekomen. Er zijn ook een
aantal brieven gestuurd naar de stad maar die kunnen afkomstig zijn van dezelfde mensen
die bij de politie klacht ingediend hebben.
Raadslid Peeters heeft nog een vraag over het ruimtegebruik tijdens de kermis. Heeft het
college de plaatsing van de attracties op de kermis goedgekeurd?
De burgemeester zegt dat de plaatsmeester een inplantingsplan opmaakt. Hij denkt niet dat
dit goedgekeurd geweest is door het schepencollege.
Raadslid Peeters zegt dat hij heeft vastgesteld dat er attracties stonden op de plaats waar er
een groene buffer zou moeten zijn en dat er daardoor beplanting verdwenen is.
Burgemeester Peeters antwoordt dat dit een zeer merkwaardige discussie is. Raadslid
Peeters beweert al jaren dat er daar een groene buffer is. De stadsdiensten hebben enige
tijd geleden een vergadering gehad met de dienst van de scheepvaart en hebben daar alle
mogelijke planologische kaarten van het gebied bijgehaald. Dat gebied is KMO-gebied tot
aan het jaagpad en er is helemaal geen groene buffer. Dit wil niet zeggen dat men daar zijn
zin kan doen. Alle acties zijn vergunningsplichtig. In tegenstelling tot even verderop aan het
kanaal is hier geen groene zone. Er is een BPA Gedempte Vaart en een gewestplan.
Raadslid Peeters zegt dat er toch ergens een plan moet zijn opgemaakt om te zeggen waar
de weg mag worden aangelegd. Hij meent dat hij ooit een verkavelingsplan gezien heeft.
Burgemeester Peeters herhaalt dat de planologische bestemming op het gewestplan KMOgebied is. Hij zegt dat er een BPA bestaat van dat gebied. Natuurlijk zijn er plannen van de
aanleg van de wegen en van de perceelsverdeling.
Raadslid Peeters zegt dat het een feitelijke toestand is. Het ligt in een toeristische omgeving.

In feite is het een parkeerplaats.
Burgemeester Peeters zegt dat alles binnen de zone bouwvergunningsplichtig is, gebouwen,
omheiningen, verhardingen enz. Er is opgetreden en er zijn pv’s opgemaakt tegen
verhardingen die zonder vergunning zijn aangelegd. Maar uiteindelijk zijn ze wel vergunbaar.
Maar hij gaat akkoord dat het niet wenselijk is dat die strook bebouwd wordt. Daarom is er
ook niets vergund.
Kermisattracties hebben echter geen bouwvergunning nodig.
Raadslid Peeters zegt dat er blijkbaar geen intentie meer is om de geplande weg in het
gebied aan te leggen omdat in de praktijk een onvergunde parking gebruikt wordt als
parking.
De burgemeester zegt dat er pv is opgemaakt voor het egaliseren van een achterliggend
perceel. Meer kan de stad niet doen. De stad gaat de wegenis niet aanleggen zonder dat de
betrokkene een aanvraag doet.
Raadslid Peeters zegt dat de stad toch eens moet onderzoeken of daar juridische stappen
tegen kunnen ondernomen worden en of de stad zich eventueel burgerlijke partij kan stellen.
De burgemeester zegt dat de stad haar plicht gedaan heeft door pv te laten opstellen.
028/
3 Bouwmisdrijf supermarkt Ring Noorderwijk
Raadslid Peeters merkt op dat in het verslag van de gemeenteraad van maart staat dat de
burgemeester hem op de hoogte zal houden over de stand van zaken van het dossier
supermarkt Ring Noorderwijk. Omdat hij nog niets vernomen heeft, veronderstelt hij dat de
burgemeester zelf nog niet op de hoogte gebracht is. Hij vraagt zich af of dat de normale
gang van zaken is. Hij vraagt of de politie intussen al pv heeft opgemaakt. Werd de
onmiddellijke staking van het wederrechtelijk gebruik bevolen? Zo niet, waarom niet? Zo ja,
hoe komt het dat hier geen gevolg aan werd gegeven?
Welke stappen worden verder nog ondernomen?
Daarnaast vraagt raadslid Peeters aan de schepen van openbare werken waarom de
beloofde verbeteringswerken aan het Prinsenstraatje nog altijd niet werden uitgevoerd.
Burgemeester Peeters antwoordt. Begin april is er pv opgesteld voor het openstaan van de
inrit achteraan. Die bouwovertreding is geverbaliseerd. De stad heeft geen mogelijkheden
om een bouwovertreding te gaan sanctioneren. Als er werken gebeuren die niet vergund zijn,
kan de politie de werken stilleggen. Dat moet bevestigd worden door een stedenbouwkundig
inspecteur.
Raadslid Peeters zegt dat de stad volgens de stedenbouwkundig inspecteur de mogelijkheid
heeft om een staking te bevelen van het wederrechtelijk gebruik, dus tegen het gebruik van
een niet vergunde toegang tot een parking.
Burgemeester Peeters zegt dat de stedenbouwkundig inspecteur deze informatie ook aan de
stad moet overmaken. Hij zegt dat het hele probleem heel eenvoudig op te lossen is door de
parking af te sluiten met een ketting die door de brandweer kan verwijderd worden wanneer
dat nodig is. De politie heeft deze oplossing al een tweetal keer voorgesteld bij de eigenaar.
Raadslid Peeters vraagt of de raad op de hoogte gebracht wordt zodra er verdere stappen
gezet worden.
Burgemeester Peeters zegt dat er geen verdere stappen gezet zullen worden.
Schepen Van Olmen zegt dat het parket naar aanleiding van dit pv contact heeft opgenomen
met de bouwdienst met de vraag om binnen de zes maanden advies te geven over deze

zaak. Dat advies kan opgesteld worden in overleg met de politie en moet een voorstel tot
oplossing formuleren voor deze bouwovertreding. En zoals reeds aangehaald kan een
eenvoudige ketting de parking afsluiten.
Raadslid Peeters gaat akkoord met deze oplossing en pleit ervoor dat dit advies snel zal
bezorgd worden aan het parket zodat er vlug een einde kan komen aan de overlast die de
bewoners nu ondervinden.
Schepen Jos Schellens zegt dat hij geen timing kan zetten op de uitvoering van de
herstellingswerken in het Prinsenstraatje omdat dat niet tot zijn bevoegdheid behoort. De
vraag van raadslid Peeters is doorgegeven aan de uitvoeringsdiensten en wordt opgenomen
in de planning.
028/
4 Stand van zaken gemeentelijke overlasttaks
Raadslid Liedts informeert hoe de stad de problemen die zich tijdens de volgende zomer
mogelijk zullen voordoen, wil aanpakken. Hij zegt dat hij het probleem vorig jaar ook al heeft
aangekaart op de gemeenteraad, weliswaar nadat de problemen zich hadden voorgedaan.
Hij vraagt of de stad is voorbereid om problemen met jongeren aan te pakken zoals die zich
vorig jaar hebben voorgedaan in het Netepark, het Spaanshof enz. Hij vraagt of dit zal
gebeuren via een overlasttaks. Welke andere voorkomende maatregelen wil de stad nog
nemen?
Burgemeester Jan Peeters antwoordt. Voor het Netepark biedt het huishoudelijk reglement
de mogelijkheid om de toegang te ontzeggen aan mensen die voor problemen zorgen. In het
laatste jaar zijn er een vijf- of zestal van die toegangsverboden uitgeschreven en dat schijnt
te werken.
De gemeentelijke overlasttaks is veel ruimer en wordt meer gebruikt om vandalisme, graffiti,
zwerfvuil en dergelijke te bestraffen. Dit staat los van het Netepark maar kan erin verwerkt
worden. Burgemeester Peeters zegt dat de stad een afspraak heeft gemaakt met de
politiezone Neteland en met de politiezone Geel om de ambtenaarjurist die een gemeente
nodig heeft om de overlasttaks te kunnen invoeren en de vaststellingen te kunnen
sanctioneren, te delen. Het bestuur wil die overlasttaks invoeren, dat staat ook zo in de
beleidsnota.
Hiervoor zijn drie zaken nodig. Ten eerste een reglement dat de gemeenteraad moet
goedkeuren. Ten tweede zijn er ambtenaren of politieagenten nodig die de vaststellingen
kunnen doen en de pv’s en de aanslagdossiers moeten maken. Dit hoeven geen
politieagenten te zijn maar kunnen bijvoorbeeld ook arbeiders zijn van de groendienst of de
reinigingsdienst. Ze moeten wel vooraf opgeleid en gebrevetteerd zijn. De derde voorwaarde
is de aanwerving van een bestuurssecretaris-jurist niveau A die een soort van administratieve rechter speelt en de bezwaren en de getuigenverklaringen behandelt. Voor kleinere
steden zoals Herentals is dat een probleempunt. Een ambtenaar aanwerven is te duur en de
stad zoekt dus naar samenwerkingsverbanden om de kosten te delen. Begin dit jaar heeft
Turnhout zo iemand in dienst genomen voor de zeven gemeenten en Geel heeft iemand
voor de vier gemeenten van hun zone. Nu is er een principieel akkoord om deze ambtenaar
te delen met de zone Neteland. De besprekingen over de werktijdverdeling enz. lopen nog
maar de bedoeling is om die afspraken dit jaar af te ronden. Het voorstel moet voor akkoord
naar de vijf gemeenteraden van de zone Neteland. Daarnaast moet het reglement
goedgekeurd worden en moeten de ambtenaren opgeleid en gebrevetteerd worden.
Het systeem van de overlasttaks is nog maar functioneel sinds begin 2006. Een aantal grote
gemeenten hebben het systeem op kruissnelheid ingevoerd. Nu kan de stad gebruik maken
van die ervaringen, hun reglement overnemen en het systeem hier op punt stellen.
Raadslid Peeters vraagt of die toegangsweigering kan afgedwongen worden via het
huishoudelijk reglement.

Burgemeester Peeters antwoordt dat het een vijf- of zestal keer is toegepast en dat het tot
dusver werkt. Het gaat hier eerder om een sensibiliserende dan om een juridische
maatregel.
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