Gemeenteraad
Zitting van 6 november 2007
Aanwezigen : Jan Peeters - burgemeester en voorzitter
Ingrid Ryken, Wies Verheyden, Mien Van Olmen, Anne-Marie Hendrickx, Jan Bertels,
Jozef Schellens - schepenen
Marcel Leirs, Raf Liedts, Luc De Cat, Guy Paulis, Daniël Marcipont, Gunther Verlinden,
Martine Moriau, Bieke Beirinckx, Katrien Van den Broeck, Peter Bellens, Elke Van Dyck,
Christine Schaut, Lise Bergen, Walter Vanhencxthoven, Roel Vervoort, Victor Vervloesem,
François Vermeulen, Marleen Geypens, Marijke 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 vervolgens goedgekeurd.
001 Gemeentelijke dotatie aan de Lokale Politie Neteland: dienstjaar 2008
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De politiezone Neteland heeft op 20/9/2007 een brief gestuurd naar de stad Herentals om
het bedrag van de gemeentelijke dotatie budget 2008 mee te delen.
Juridische grond
- De wet van 7/12/1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd
op twee niveaus, artikel 40, derde en zesde lid en artikel 71, eerste lid.
- Het KB van 7/4/2005 over de regels van de berekening en de verdeling van de gemeentelijke dotaties in een meergemeentepolitiezone.
- De omzendbrief BA-2003/07 van 18/7/2003 van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap om de gemeentelijke dotatie aan de politiezone in een afzonderlijk raadsbesluit
vast te stellen vooraleer de zone en de gemeente zelf een beslissing nemen over hun
begroting
- De politieraad heeft de begroting 2008 van de Lokale Politie Neteland op 10/10/2007
goedgekeurd.
Financiële gevolgen
De politiezone Neteland kost de stad 2.903.881,00 euro voor het dienstjaar 2008.
Argumentatie
De gemeentelijke dotatie aan een meergemeentepolitiezone moet door elke gemeente van
de zone vastgesteld worden in een afzonderlijk raadsbesluit.
BESLUIT
De stad Herentals schrijft een bedrag van 2.903.881,00 euro in de budget 2008 in als
gemeentelijke dotatie aan de politiezone Neteland.
Het college heeft de opdracht dit besluit uit te voeren. Dit besluit is onderworpen aan het
decreet van 28 april 1993 over de organisatie van het toezicht op de gemeentebesturen.
Onthoudt zich bij de stemming: Rombouts.
002 Kerkfabrieken: meerjarenplannen 2008-2013
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Op 1/3/2005 is het decreet van 7/5/2004 over de materiële organisatie en werking van de
erkende erediensten in werking getreden. Het financiële gedeelte van het decreet is in werking vanaf dit jaar.
De Centrale Kerkraad heeft de meerjarenplannen 2008-2013 van de verschillende kerkfabrieken ingediend op 24/9/2007.
Juridische grond
- Decreet 7/5/2004 over de materiële organisatie en werking van de erediensten.
- Besluit van de Vlaamse Regering van 13/10/2006 over het algemeen reglement op de
boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale kerk-

besturen van de erkende erediensten.
- Omzendbrief 2007/01: de boekhouding van de besturen van de eredienst.
Argumentatie
Het financiële gedeelte van het nieuwe decreet over de erediensten is dit jaar in voege getreden. De Centrale Kerkraad (CK) moet de meerjarenplannen gecoördineerd indienen bij het
gemeentebestuur. Voorafgaand moet advies gevraagd worden bij het Bisdom. De gemeenteraad spreekt zich uit over de goedkeuring binnen een termijn van 100 dagen die ingaat de
dag na het inkomen van het advies van het Bisdom bij de gemeente.
Het Bisdom verleende op 21/9/2007 een gunstig advies over de meerjarenplannen van de
verschillende kerkfabrieken.
Als binnen de termijn van 100 dagen geen besluit naar de provinciegouverneur, het centraal
kerkbestuur, de kerkfabrieken en het Bisdom is verstuurd, wordt de gemeenteraad geacht
zijn goedkeuring aan de meerjarenplannen te hebben verleend.
BESLUIT
De gemeenteraad keurt eenparig de meerjarenplannen 2008-2013 van de kerkfabrieken
Sint-Antonius, Sint-Bavo, Sint Jan de Doper, Sint-Niklaas, O.L.Vrouw en Sint-Waldetrudis,
zoals ingediend door de Centrale Kerkraad op 24 september 2007, goed.
003 Kerkfabrieken: budgetten 2008
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Op 1/3/2005 is het decreet van 7/5/2004 over de materiële organisatie en werking van de
erkende erediensten in werking getreden. Het financiële gedeelte van het decreet is in werking vanaf dit jaar.
De Centrale Kerkraad heeft de budgetten 2008 van de verschillende kerkfabrieken ingediend
op 27/9/2007.
Juridische grond
- Decreet 7/5/2004 over de materiële organisatie en werking van de erediensten.
- Besluit van de Vlaamse Regering van 13/10/2006 houdende het algemeen reglement op
de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale
kerkbesturen van de erkende erediensten.
- Omzendbrief 2007/01: de boekhouding van de besturen van de eredienst.
Argumentatie
Het financiële gedeelte van het nieuwe decreet over de erediensten is dit jaar in voege
getreden. De Centrale Kerkraad (CK) moet de budgetten gecoördineerd indienen bij het gemeentebestuur voor 1 oktober. Voorafgaand moet advies gevraagd worden bij het Bisdom.
Het Bisdom heeft gunstig advies verleend voor de budgetten 2008 voor alle kerkfabrieken op
21/9/2007. De CK heeft de budgetten ingediend op 27/9/2007.
De gemeenteraad neemt binnen een termijn van 50 dagen na ontvangst van de budgetten
een beslissing. Blijft de gemeentelijke toelage in het budget binnen de grenzen van het
bedrag opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan, dan neemt de gemeenteraad akte.
Is de gemeentelijke toelage in het budget hoger dan het bedrag dat in het goedgekeurde
meerjarenplan was opgenomen, dan kan de gemeenteraad het budget aanpassen om
overeenstemming met het meerjarenplan te bekomen, behalve wat betreft de kosten die
betrekking hebben op het vieren van de eredienst.
De gemeentelijke bijdragen voor de kerkfabrieken blijven binnen de grenzen van de meerjarenplannen 2008-2013.
BESLUIT
De gemeenteraad neemt akte van de budgetten 2008 van de kerkfabrieken Sint Antonius,
Sint Bavo, Sint Jan de Doper, Sint Niklaas, O.L.Vrouw en Sint-Waldetrudis, zoals ingediend
door de Centrale Kerkraad op 27 september 2007.
004 Gemeentelijk retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op ge-meentelijk
openbaar domein; verlenging vanaf 1 januari 2008 tot 31 december 2010
MOTIVERING

Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Sedert 2005 rekenen de Iveka-gemeenten aan de distributienetbeheerder een retributie aan
voor de hinder op het gebruik van het gemeentelijk openbaar domein naar aanleiding van
werken aan de nutsvoorzieningen elektriciteit en gas. Het huidig retributiereglement dat in de
gemeenteraad werd goedgekeurd vervalt per 31/12/2007. Iveka vraagt om het ontwerp van
raadsbesluit te laten goedkeuren voor einde november 2007 zodat het van toepassing kan
blijven voor de periode 2008-2010.
Argumentatie
De gemeente en de burgers worden voortdurend geconfronteerd met de plaatsing van en/of
onderhoud aan verschillende nutsvoorzieningen op gemeentelijk grondgebied. Deze nutsvoorzieningen vergen werkzaamheden langs de gemeentelijke wegen en hebben dus een
impact op het openbaar domein. De gemeente heeft de Code voor Infrastructuur- en Nutswerken langs gemeentewegen goedgekeurd die tot doel heeft een snelle en vlotte uitvoering
van de werken te bevorderen, om zo de hinder en de duur van de werken tot een minimum
te herleiden. Deze Code werd opgemaakt door een overlegplatform bestaande uit een
delegatie van nutsbedrijven en een delegatie van de gemeenten, de Vlaamse Administratie
van Wegen en Verkeer en van Binnenlandse Aangelegenheden. Op het vlak van het
onderhoud en de herstellingen moeten ook geregeld dringende werken worden uitgevoerd
die verband houden met de continuïteit van de dienstverlening. Daarnaast zijn er een aantal
werken zoals aansluitingswerken, herstellingen en andere kleine onderhoudswerken die
bijna constant een impact hebben op het openbaar domein.
BESLUIT
De gemeenteraad beslist eenparig het retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen
op gemeentelijk openbaar domein, periode 1 januari 2008 tot 31 december 2010 goed te
keuren als volgt:
Artikel 1 - Algemeen
Er wordt aan de eigenaar van elke nutsvoorziening een retributie aangerekend op de
gemeentelijke dienstverlening en het gebruik van het gemeentelijk openbaar domein naar
aanleiding van werken aan permanente nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar
domein, in uitvoering en met toepassing van de Code voor Infrastructuur- en Nutswerken
langs gemeentewegen.
Permanente nutsvoorzieningen zijn :
- alle installaties (zoals kabels, leidingen, buizen,…), inclusief hun aanhorigheden (zoals
kabel-, verdeel-, aansluit-, e.a. kasten , palen, masten, toezichts-, verbindings-, e.a.
putten…) dienstig voor het transport van elektriciteit, gas, gasachtige producten, stoom,
drink-, hemel- en afvalwater, warm water, brandstof,
- telecommunicatie,
- radiodistributie en kabeltelevisie,
- de transmissie van enigerlei data,
ongeacht of een privé-gebruiker al dan niet op die installaties kan aangesloten worden,
- alle trein- en tramsporen die zich bevinden op de openbare weg worden eveneens
aanzien als nutsvoorzieningen.
De retributie is niet verschuldigd indien de werken worden uitgevoerd samen met of
onmiddellijk voorafgaand aan wegen- of rioleringswerken uitgevoerd door de gemeente of
indien het werken zijn die uitgevoerd worden op verzoek van de gemeente.
Onderhavig retributiereglement gaat in vanaf 1 januari 2008 voor een termijn eindigend op
31 december 2010.
Artikel 2 - Retributie naar aanleiding van sleufwerken
De retributie naar aanleiding van sleufwerken is verschuldigd per dag en per lopende meter
openliggende sleuflengte voor alle sleufwerken. Zij bedraagt voor werken in rijwegen 2,0
euro, voor werken in voetpaden 1,5 euro en voor werken in aardewegen 0,9 euro.
Wanneer in dezelfde sleuf gelijktijdig werken uitgevoerd worden voor twee of meer nutsvoorzieningen bedraagt voormelde retributie voor de eigenaar van elke nutsvoorziening 60 % van
hogervermelde bedrag(en).
Een begonnen dag geldt voor een volledige dag.
Elk deel van een lopende meter wordt als een volledige lopende meter in rekening gebracht.
Artikel 3 - Retributie voor dringende werken, aansluitingswerken, herstellingen en kleine

onderhoudswerken
Voor de hinder veroorzaakt door de dringende werken, aansluitingswerken, herstellingen en
kleine onderhoudswerken met een sleufoppervlakte van maximum 3 m², wordt per kalenderjaar een retributie geheven van 1 euro per op het grondgebied van de gemeente aanwezig
aansluitingspunt.
Deze retributie is verschuldigd vóór het einde van ieder jaar. In dit kader doet iedere
nutsmaatschappij vóór 15 december van ieder jaar opgave van het aantal aansluitingspunten
op het grondgebied van de gemeente.
Artikel 4 – Inning
De retributie dient te worden betaald binnen de 30 kalenderdagen na toezending van de
facturen.
Artikel 5 – Definitief karakter
Indien geen bezwaren worden ingediend gedurende het openbaar onderzoek zal deze
verordening als definitief worden aanzien en aan de hogere overheid worden toegezonden
voor toepassing van het algemeen toezicht.
005 Goedkeuring dading met betrekking tot de Vlaamse heffing ter bestrijding van
leegstand en verkrotting van gebouwen en/of woningen
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Het Heffingsdecreet van 22/12/1995 voerde een heffing in op leegstand, verwaarlozing en
verkrotting en bepaalde dat de gemeenten opcentiemen konden heffen op deze (Vlaamse)
heffing. Ongeveer een derde van de Vlaamse gemeenten koos voor opcentiemen op de
Vlaamse heffing. De gemeenten kregen daarnaast de mogelijkheid het inventarisbeheer van
de inventaris van de Vlaamse overheid over te nemen én een vergoeding van 15 % per dossier op de eerste heffing, naast een jaarlijkse vergoeding van 6 % op de volledige geïnde inventaris. Het stadsbestuur besliste om opcentiemen te heffen voor de jaren 2002, 2003 en
2004 en om het inventarisbeheer over te nemen.
Na een aantal jaren werd duidelijk dat de Vlaamse heffing niet goed werkte. Daarom heeft
het Vlaams Parlement het Heffingsdecreet van 22/12/1995 in de loop van 2004 flink gewijzigd. De wijzigingen bepaalden onder meer dat de aanslagen voor de (heffings)jaren 2002,
2003 (en later ook een deel van 2004) niet zouden worden geïnd. Geen inning betekende
dat er geen opcentiemen werden doorgestort en dat er ook geen vergoeding werd gegeven
voor het beheer van de inventaris als de gemeente daarover een overeenkomst met de
Vlaamse overheid had afgesloten. De vergoeding was immers afhankelijk van het bedrag dat
werd doorgestort. Sommige gemeenten hebben daardoor heel wat inkomsten verloren.
Een aantal gemeenten stapte daarom naar het Arbitragehof met de vraag of een dergelijke
bepaling wel wettelijk was. Einde vorig jaar vernietigde het Arbitragehof deze bepaling. Kort
gezegd komt de uitspraak van het Arbitragehof er op neer dat de Vlaamse overheid weliswaar retroactief de spelregels mag veranderen, maar dan wel een schadevergoeding had
moeten betalen aan de gemeenten. Dit is echter niet gebeurd. De gemeenten maken dan
ook een goede kans op schadevergoeding als ze naar de rechtbank stappen. Omdat het
weinig zinvol was dat elke gemeente afzonderlijk naar de rechtbank stapte om een schadevergoeding te eisen en omdat een vergoeding sneller en goedkoper via een minnelijke schikking tot stand komt, heeft de VVSG initiatief genomen en een coördinerende rol gespeeld om
een minnelijke schikking te krijgen voor de gemiste inkomsten van de lokale besturen.
Op 25/1/2007 besliste de Vlaamse regering dat zij middelen wil reserveren voor de minnelijke schikking op voorwaarde dat de gemeente vervolgens afziet van verdere gerechtelijke
stappen en op voorwaarde dat betrokken gemeenten akkoord gaan met de minnelijke schikking.
Op 5/3/2007 ging het college principieel akkoord om een minnelijke schikking met de Vlaamse overheid te treffen op voorwaarde dat de Vlaamse regering de tabel van opcentiemen
voor het jaar 2003 zou corrigeren, zodat de stad ook voor dat jaar een vergoeding zou
krijgen.
Op 20/9/2007 stelt de Vlaamse overheid een definitief voorstel voor tot compensatie van de
door de gemeente mislopen opcentiemen en onkostenvergoeding voor een bedrag van

40.783,83 euro.
Opcentieme Opcentieme Opcentieme Vergoedinge Vergoedinge Vergoedinge
n 2002
n 2003
n 2004
n 2002
n 2003
n 2004
0
24.606
15.227
491,00
272,00
187,83
Op 9/10/2007 ging het college principieel akkoord met het definitieve voorstel van 20/9/2007
van Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke
Ordening voor het afsluiten van een dading tot compensatie van de door de gemeente
mislopen opcentiemen en onkostenvergoeding voor een bedrag van 40.783,83 euro.
Juridische grond
Arbitragehof, arrest 108/2005
Visum ontvanger
In uitvoering van art. 94 en 160 §2 van het gemeentedecreet verleende de stadsontvanger
op 1/3/2007 zijn visum aan het voorstel tot minnelijke schikking.
Argumentatie
De stad heeft recht op een vergoeding voor de mislopen inkomsten. Als de stad deze vergoeding via de rechter zou afdwingen, moet zij de omvang van de schade zelf bewijzen, wat
in dit geval niet gemakkelijk is. Bovendien kan de procedure lang aanslepen en brengt zij
(advocaten)kosten met zich mee. Het is dan ook duidelijk dat men via een minnelijke schikking sneller en goedkoper een vergoeding krijgt. De door de VVSG voorgestelde minnelijke
schikking neemt de vorm van een dading met de Vlaamse regering aan en moet daarom
door de gemeenteraad goedgekeurd worden. De voorgestelde regeling is juridisch coherent
en billijk. De Vlaamse overheid heeft de tabel van opcentiemen voor het jaar 2003 gecorrigeerd, zoals het college als voorwaarde stelde in haar beslissing van 5/3/2007. De uitkering
van het bedrag impliceert het afsluiten van een dading tussen de stad en de Vlaamse
overheid. Door het afsluiten van deze dading wordt voorkomen dat steden en gemeenten
gerechtelijke procedures zouden moeten opstarten om een passende vergoeding voor de
mislopen opcentiemen en vergoedingen te krijgen. Door het aanvaarden van dit voorstel
verbindt de stad er zich toe geen gerechtelijke procedure op te starten om een bijkomende
compensatie te ontvangen.
BESLUIT
De gemeenteraad gaat eenparig akkoord met het definitieve voorstel van 20 september 2007
van Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke
Ordening voor het afsluiten van een dading tot compensatie van de door de gemeente
mislopen opcentiemen en onkostenvergoeding voor een bedrag van 40.783,83 euro.
006 Huurovereenkomst met de kerkfabriek Sint-Waldetrudis voor gebruik kerkorgel
schooljaar 2007-2008
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Het schepencollege heeft in zitting van 7/5/2001 beslist om voor het gebruik van het orgel
van de Sint-Waldedrudiskerk door leerlingen van de stedelijke academie voor muziek en
woord, jaarlijks een overeenkomst af te sluiten met de kerkfabriek Sint-Waldetrudis.
In collegezitting van 1/10/2007 werd beslist om principieel akkoord te gaan om opnieuw een
huurovereenkomst af te sluiten met de kerkfabriek Sint-Waldetrudis.
Financiële gevolgen
De huur bedraagt 1.985,00 euro voor het schooljaar 2007-2008.
Argumentatie
De stedelijke academie voor muziek en woord heeft zelf geen kerkorgel.
De cursus orgel wordt gevolgd door 18 leerlingen voor 8 lesuren per week. Op dinsdag van
13.30 uur tot 16.30 uur, van 16.45 uur tot 18.45 uur en van 21.20 uur tot 22.20 uur en op
vrijdag van 20.00 uur tot 22.00 uur.
BESLUIT
De gemeenteraad keurt eenparig de overeenkomst goed en machtigt het college om
volgende huurovereenkomst af te sluiten met de kerkfabriek Sint-Waldetrudis:
Tussen de ondergetekenden :

- de stad Herentals, voor wie optreedt het college van burgemeester en schepenen, alhier
vertegenwoordigd door haar burgemeester, de heer Jan Peeters en de secretaris, ir.
F.Van Dyck, in uitvoering van de gemeenteraadsbeslissing van 6 november 2007;
en :
- de kerkfabriek St.-Waldetrudis, voor wie optreedt haar ondergetekende voorzitter de heer
Roger Pauwels en de secretaris de heer August Cloots,
wordt overeengekomen wat volgt :
Artikel 1.
De Stedelijke Academie voor Muziek en Woord mag met het oog op de leergang orgel gedurende het schooljaar 2007-2008 gebruik maken van het orgel van de St.-Waldetrudiskerk
onder de hierna beschreven voorwaarden. Hiervoor betaalt de stad uiterlijk op 30 november
2007 een eenmalige vergoeding van 1.985,00 euro.
Artikel 2.
Voormeld schooljaar vangt aan op 1 september 2007 en eindigt op 30 juni 2008, datum
waarop de overeenkomst een einde neemt zonder mogelijkheid tot stilzwijgende verlenging.
Artikel 3.
De dagen en uren waarop het orgel mag bespeeld worden zijn de volgende :
- dinsdag, van 13.30 uur tot 16.30 uur, van 16.45 uur tot 18.45 uur en van 21.20 uur tot
22.20 uur.
- vrijdag van 20.00 uur tot 22.00 uur.
Deze regeling geldt niet tijdens de schoolverloven of op officiële feestdagen of kerkelijke
hoogdagen.
Van deze uurregeling kan worden afgeweken indien er kerkelijke of andere activiteiten in de
kerk plaatsvinden; in dit geval worden de uren verschoven in overleg met de Stedelijke
Academie voor Muziek en Woord.
Artikel 4.
Buiten deze vaste lestijden kan het orgel nog worden bespeeld mits voorafgaandelijke aanvraag bij en mits toestemming van de heer pastoor of diens afgevaardigde.
Indien hiervoor toestemming wordt gegeven geschiedt dit bij louter gedoog en zonder dat
hieruit enig recht kan worden geput. Voor deze extra uren is geen supplementaire vergoeding verschuldigd.
Artikel 5.
De stad erkent het orgel in een goede staat van onderhoud te hebben bevonden zowel wat
het meubel betreft als wat betreft de muzikale kwaliteit.
Artikel 6 : gebruiksvoorwaarden.
a. Het gebruik van het orgel geschiedt onder toezicht en verantwoordelijkheid van de leraars
verantwoordelijk voor het orgelonderricht. Het orgel mag niet worden bespeeld buiten
aanwezigheid van de verantwoordelijke leraar, behoudens voorafgaandelijke schriftelijke
toelating.
b. De sleutel van de kerk dient te worden afgehaald en teruggebracht op de dekenij door de
voor de orgelklas verantwoordelijke leraar of met diens schriftelijke volmacht.
c. De toegang tot de kerk en het orgel is enkel toegelaten in aanwezigheid van de klastitularis verantwoordelijk voor de orgelklas; de leerlingen dienen te allen tijde vergezeld te
zijn van de voor hen verantwoordelijke leraar, die ervoor zorg dient te dragen dat hij
steeds efficiënt toezicht kan uitoefenen.
d. De stad, of haar aangestelde leraar dient er zorg voor te dragen dat de kerkdeuren steeds
worden gesloten, ook tijdens de lessen, teneinde ongewenst bezoek te beletten; de
leerlingen mogen niet in de kerk rondlopen zonder begeleiding en dienen zich waardig te
gedragen.
e. Het gebruik van het orgel is persoonlijk voor de leraars en leerlingen van de orgelklas, en
het is niet toegelaten derden het orgel te laten bespelen of toe te laten tot de kerk.
f. Veroorzaakte schade dient onmiddellijk ter kennis te worden gebracht van de kerkfabriek.
g. Voor de verdere praktische afspraken zal overleg worden gepleegd tussen de directeur
van de muziekschool en een afgevaardigde van de kerkfabriek.

007 Goedkeuring reglement ambulante activiteiten op openbare markten en open-baar
domein
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De wet van 25/6/1993 over de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van
openbare markten werd gewijzigd door de wet van 4/7/2005 en 20/7/2006. Het KB van
24/9/2006 over de uitvoering en de organisatie van de ambulante handel voert de gewijzigde
wet uit. De wet bepaalt dat een gemeentelijk reglement de ambulante activiteiten op openbare markten en het openbaar domein moet regelen voor 1/10/2007.
Het schepencollege ging op 17/9/2007 principieel akkoord met het ontwerp van reglement.
Argumentatie
De nieuwe reglementering voor de ambulante activiteiten en de markten bevat een dwingende regeling voor de meeste aspecten ervan. De gemeenten moeten deze regeling verplicht opnemen in hun reglement. De beleidsvrijheid voor de gemeenten is beperkt tot de
keuze van het maximaal aantal standplaatsen per onderneming, van de duur van het
abonnement, van de toewijzingsregels voor losse plaatsen, van de termijn waarbinnen de
kandidaten van de abonnementen hun kandidatuur moeten bevestigen, van de volgorde van
de toekenning van de standplaatsen, van de redenen voor de opschorting en afstand van het
abonnement, van de redenen tot schorsing en opzegging van het abonnement, van het al
dan niet toelaten van seizoensgebonden ambulante activiteiten, van het al dan niet toelaten
van de wijziging van specialisatie en van het opleggen van bijkomende voorwaarden voor de
ambulante handelaars. De VVSG heeft in overleg met de FOD Economie en Middenstand en
de gemeenten een modelreglement uitgewerkt. Het stadsbestuur baseert haar reglement op
dit model, omdat het een goed uitgewerkte regeling voor de ambulante activiteiten en de
markten bevat.
Er werd advies gevraagd aan de marktleider, het marktcomité en de middenstandsraad. Het
goedkeuren van het huishoudelijk reglement is een bevoegdheid van het college.
BESLUIT
De gemeenteraad keurt eenparig volgend reglement met betrekking tot de ambulante
activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein goed:
AFDELING 1 Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten
Artikel 1 - Gegevens van openbare markten (wet art. 8 §2)
De gemeente richt op het openbaar domein volgende openbare markten in:
De gemeenteraad vertrouwt aan het college van burgemeester en schepenen de bevoegdheid toe om de markten in te delen en wijzigingen op te nemen. Het college zal voor elke
standplaats de ligging, de grootte en het gebruik bepalen.
De vrijdagmarkt:
- De gemeente organiseert op het openbaar domein een openbare wekelijkse markt op
vrijdag van 08.00 u tot 12.30 u voor algemene waren.
- De openbare vrijdagmarkt wordt gehouden op de Grote Markt (het noordelijk gedeelte
tussen de as Koppelandstraat-Zandstraat en het Hofkwartier), in het Hofkwartier, de
Belgiëlaan (tot aan de as Goudbloemstraat-Vaartstraat) en de Augustijnenlaan (tot aan de
oprit van de parking voor het Hummeltjeshof).
- De tweede vrijdag van de maand juli wordt een feestmarkt gehouden. Het college van
burgemeester en schepenen kan op de in dit artikel vermelde openingsuren afwijkingen
aanbrengen.
- Het plan van de standplaatsen en een gedetailleerde lijst met specificaties gelden als
bijlage bij dit reglement.
De zondagmarkt:
- De gemeente organiseert op het openbaar domein een openbare wekelijkse markt op
zondag van 08.00 u tot 12.30 u.
- Het plan van de standplaatsen en een gedetailleerde lijst met specificaties gelden als
bijlage bij dit reglement.
- De openbare zondagmarkt wordt gehouden op de Augustijnenlaan, vanaf de Nonnenvest
tot aan het kruispunt met de Hondsberg.
Allerheiligenmarkt:

- De gemeente organiseert op het openbaar domein een jaarlijkse markt op 30 en 31
oktober en 1 november, telkens van 7.00 u tot 17.00 u, uitsluitend voor de verkoop van
kerkhofbloemen.
- De Allerheiligenmarkt wordt gehouden op het pleintje voor de ingang van de stedelijke
begraafplaats te Herentals.
Artikel 1 bis - Aanbodbeperking
Om voldoende variatie in het aanbod te houden en de leefbaarheid van de ondernemers te
waarborgen wordt op de zondagmarkt:
- maximum 65 % van de abonnementen toegekend aan ambulante handelaars in
voedingswaren;
- geen enkel abonnement toegekend aan ambulante handelaars in textielwaren;
- maximum 30 % van de abonnementen toegekend aan ambulante handelaars in huis-,
tuin- en keukenwaren.
Om voldoende variatie in het aanbod te houden en de leefbaarheid van de ondernemers te
waarborgen wordt op de vrijdagmarkt:
- maximum 30 % van de abonnementen toegekend aan ambulante handelaars in
voedingswaren;
- maximum 40 % van de abonnementen toegekend aan ambulante handelaars in textielwaren;
- maximum 10 % van de abonnementen toegekend aan ambulante handelaars in
onderhoudsartikelen.
Artikel 2 - Voorwaarden inzake toewijzing standplaatsen (wet art. 8 §2, art. 10 §1 en KB art.
25)
Een standplaats op de openbare markt kan enkel toegewezen worden aan :
- de natuurlijke personen die voor eigen rekening een ambulante activiteit uitoefenen,
houders van een “machtiging als werkgever”;
- rechtspersonen die dezelfde activiteit uitoefenen. De standplaatsen worden toegekend
door tussenkomst van een persoon verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de
vennootschap die houder is van de “machtiging als werkgever”.
De standplaatsen kunnen occasioneel ook toegewezen worden aan de verantwoordelijken
van verkoopsacties zonder commercieel karakter, hiervoor toegelaten overeenkomstig artikel
7 van voornoemd KB van 24 september 2006 .
Artikel 3 - Verhouding abonnementen – losse plaatsen (KB art. 24 §1)
De standplaatsen op de openbare markt worden toegewezen:
- hetzij per abonnement (maximum 95 % van het totaal aantal standplaatsen);
- hetzij van dag tot dag (minimum 5 % van het totaal aantal standplaatsen).
Bij de standplaatsen die per abonnement worden toegewezen, wordt voorrang gegeven aan
de standwerkers tot 5 % van het totaal aantal standplaatsen op de markt.
Artikel 4 - Toewijzingsregels losse plaatsen (KB art 27)
De toewijzing van losse plaatsen gebeurt bij loting.
De houder van de machtiging als werkgever moet bij de toewijzing van de standplaats
aanwezig zijn.
Artikel 5 - Toewijzingsregels per abonnement op de openbare markten
5.1. Vacature en kandidatuurstelling standplaats per abonnement (KB art. 28 en 30)
Wanneer een standplaats die per abonnement toegewezen wordt, vrijkomt, zal deze
vacature bekend gemaakt worden door publicatie van een kennisgeving (cf. bijlage)
Deze kennisgeving zal gebeuren door middel van een bericht aangeplakt aan het
gemeentelijk infobord en/of via de stedelijke website en/of via de lokale pers.
De kandidaturen kunnen ingediend worden na een melding van vacature of op elk
ander tijdstip.
De kandidaturen worden ingediend volgens de voorschriften van artikel 30 §1, tweede
lid van het KB van 24 september 2006 en binnen de termijn voorzien in de kennisgeving van de vacature (cf.bijlage). Kandidaturen die hieraan niet voldoen, worden niet
weerhouden.
5.2. Register van de kandidaturen (KB art. 31)
Alle kandidaturen worden naargelang hun ontvangst (chronologisch) bijgehouden in
een register. Overeenkomstig het decreet van 26 maart 2004 betreffende de open-

baarheid van bestuur kan dit register steeds geraadpleegd worden.
De kandidaturen blijven geldig zolang ze niet werden nagekomen of ingetrokken door
hun auteur.
De kandidaten opgenomen in het register dienen hun kandidatuur jaarlijks voor 1 april
te bevestigen om in het register opgenomen te blijven.
5.3. Volgorde van toekenning van de standplaatsen (KB art 29 en 31)
Bij het vacant komen van een standplaats per abonnement worden met het oog op de
toekenning ervan, de kandidaturen als volgt geklasseerd in het register:
rekening houdend met de eventuele specialisatie :
- aan standwerkers voor zover ze 5 % van het totaal aantal standplaatsen niet
bereiken
- en dan volgens de kandidaturen bij voorrang van volgende categorie(ën):
- personen die een uitbreiding van hun standplaats vragen
- personen die een wijziging van hun standplaats vragen
- personen die een standplaats vragen als gevolg van de opheffing ervan die ze op
één van de markten van de gemeente innamen of aan wie de gemeente een
vooropzeg heeft gegeven omwille van definitieve opheffing van de markt of een
deel van de standplaatsen
- de externe kandidaten
- en dan binnen elke categorie, in voorkomend geval, volgens de gevraagde
standplaats en specialisatie
- en tenslotte volgens datum.
Wanneer twee of meerdere aanvragen behorend tot dezelfde categorie tezelfdertijd
ingediend worden, wordt als volgt voorrang gegeven :
a) voorrang wordt gegeven (uitgezonderd de categorie externe kandidaten) aan de
aanvrager die de hoogste anciënniteit op de markten van de gemeente heeft;
wanneer de anciënniteit niet kan vergeleken worden, wordt de voorrang bepaald bij
loting;
b) voor de externe kandidaten wordt de voorrang bepaald bij loting.
5.4. Bekendmaking van de toewijzing van de standplaatsen (KB art. 33)
De toewijzing van de standplaats wordt bekend gemaakt aan de aanvrager :
- bij een ter post aangetekend schrijven met ontvangstbewijs;
- of door overhandiging van een brief tegen ontvangstbewijs;
- of bij elektronische post met ontvangstbewijs.
5.5. Het register van de standplaatsen toegewezen per abonnement (KB art. 34)
Een plan of register wordt bijgehouden waarin voor elke standplaats toegewezen per
abonnement vermeld staat:
- de naam, voornaam, het adres van de persoon aan wie of door wiens tussenkomst
de standplaats werd toegekend;
- in voorkomend geval, de handelsnaam van de rechtspersoon aan wie de standplaats toegekend werd en het adres van haar maatschappelijke zetel;
- het ondernemingsnummer;
- de producten en/of diensten die te koop aangeboden worden;
- in voorkomend geval, de hoedanigheid van standwerker;
- de datum van de toewijzing van de standplaats en de duur van het gebruiksrecht;
- indien de activiteit seizoensgebonden is, de periode van activiteit;
- de prijs van de standplaats, behalve indien deze op een uniforme wijze vastgelegd
is;
- desgevallend, de naam en het adres van de overlater en de datum van de overdracht.
Overeenkomstig het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van
bestuur kan dit register steeds geraadpleegd worden.
Artikel 6 - Identificatievereiste bij uitoefenen ambulante activiteiten op openbare markt ( KB
art 21)
Elke persoon die een ambulante activiteit uitoefent op de openbare markt, dient zich te
identificeren aan de hand van een leesbaar uithangbord, zichtbaar geplaatst op het kraam of
het voertuig, indien hij de activiteit aan het kraam of het voertuig uitoefent. Het bord moet

eveneens door de aangestelden aangebracht worden wanneer deze alleen werken.
Het bord bevat volgende vermeldingen:
1° hetzij de naam, de voornaam van de persoon die een ambulante activiteit uitoefent als
natuurlijk persoon voor eigen rekening of voor wiens rekening of in wiens dienst de
activiteit wordt uitgeoefend; hetzij de naam, de voornaam van de persoon die het dagelijks
bestuur binnen een rechtspersoon waarneemt of voor wiens rekening of in wiens dienst
de activiteit wordt uitgeoefend;
2° de firmanaam en/of de benaming van de onderneming;
3° al naargelang het geval, de gemeente van haar maatschappelijke zetel of van de
uitbatingszetel; en indien de onderneming niet in België gelegen is, het land en de
gemeente waar deze zich bevindt;
4° het inschrijvingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen (of een identificatie die
deze vervangt, indien het om een buitenlands bedrijf gaat).
Artikel 7 - Duur abonnement (KB Art. 32)
De abonnementen worden toegekend voor de duur van 12 maanden.
Na verloop van deze termijn worden zij stilzwijgend verlengd behoudens anders bepaald
door de aanvrager (cf. artikel 8 en 9 van onderhavig marktreglement) en behoudens
intrekking bij aangetekend schrijven door het gemeentebestuur in de gevallen bepaald in
artikel 10 van onderhavig marktreglement
Artikel 8 - Opschorting abonnement (KB Art. 32)
De houder van een abonnement kan het abonnement opschorten voor een voorziene
periode van tenminste een maand wanneer hij ongeschikt is zijn activiteit uit te oefenen:
- door ziekte of ongeval op grond van een medisch attest
- door overmacht op een verantwoorde wijze aangetoond.
- het verkopen van seizoensartikelen.
De opschorting gaat in de dag waarop de gemeente op de hoogte gebracht wordt van de
ongeschiktheid en houdt op ten laatste vijf dagen na de melding van het hernemen van de
activiteiten. Na afloop van de opschorting krijgt de geabonneerde zijn standplaats terug.
De opschorting impliceert de opschorting van de wederzijdse verplichtingen die uit de
overeenkomst voorkomen.
Gedurende de periode van opschorting kan de standplaats toegewezen worden als losse
plaats.
Artikel 9 - Afstand van het abonnement (KB art. 32)
De houder van een abonnement kan afstand doen van het abonnement:
- bij de vervaldag van het abonnement mits een opzegtermijn van tenminste 30 dagen.
- bij stopzetting van de ambulante activiteiten mits een opzegtermijn van tenminste 30
dagen.
- indien hij definitief ongeschikt is om zijn activiteit uit te oefenen omwille van redenen
vermeld in artikel 8 van dit reglement. In dit geval is geen vooropzeg nodig.
- op ieder ogenblik mits een opzegtermijn van tenminste 30 dagen.
De rechthebbenden van de natuurlijke persoon die voor eigen rekening zijn activiteit
uitoefent kunnen bij zijn overlijden, zonder vooropzeg afstand doen van het abonnement
waarvan hij de houder was.
De aanvragen van opschorting, herneming of opzegging van een abonnement worden
betekend volgens één van de vermelde modaliteiten:
- bij per post aangetekend schrijven met ontvangstbewijs
- overhandiging tegen ontvangstbewijs
- op een duurzame drager (fax, email) tegen ontvangstbewijs.
Artikel 10 - Schorsing en opzegging van abonnement ( KB art 32 laatste lid)
Het abonnement zal door (het college van) (de) burgemeester (en schepenen) geschorst of
ingetrokken worden in volgende gevallen:
- bij niet of niet tijdige betaling standplaatsvergoeding
- bij afwezigheid gedurende vier opeenvolgende weken zonder de marktleider vooraf of
tijdens zijn eerste week van afwezigheid ervan op de hoogte te stellen
- bij overdracht van een abonnement aan een derde zonder te voldoen aan de voorwaarden bepaald in artikel 14 van onderhavig gemeentelijk reglement
- wanneer andere waren verkocht worden dan diegene vermeld op zijn abonnement.

De beslissing tot schorsing of opzegging wordt betekend bij een ter post aangetekend
schrijven met ontvangstbewijs of op een duurzame drager tegen ontvangstbewijs.
Artikel 11 - Vooropzeg vanuit de gemeente (Wet art. 8 § 2)
Wanneer de manifestatie of een deel van de standplaatsen definitief worden opgeheven,
geldt een termijn van vooropzeg aan de houders van een standplaats per abonnement van
één jaar. Deze personen krijgen voorrang bij het toekennen van een vacante standplaats
per abonnement.
Artikel 12 - Seizoensgebonden ambulante activiteiten (KB art. 37)
Een seizoensgebonden activiteit is in het algemeen een activiteit die betrekking heeft op
producten of diensten die wegens hun aard of traditie slechts gedurende een periode van het
jaar verkocht worden.
De abonnementen die toegekend worden voor de verkoop van hoger vernoemde activiteiten
worden geschorst gedurende de periode van non-activiteit.
Gedurende de periode van non-activiteit kunnen deze standplaatsen toegewezen worden als
losse standplaatsen.
Artikel 13 - Inname standplaatsen (KB art. 26)
De standplaatsen op de openbare markt kunnen ingenomen worden door:
a) 1) de natuurlijke personen die voor eigen rekening een ambulante activiteit uitoefenen
houders van een “machtiging als werkgever”, aan wie een standplaats is toegewezen;
2) de verantwoordelijke voor het dagelijks bestuur van een rechtspersoon, aan wie de
standplaats is toegewezen, houder van een “machtiging als werkgever”;
b) de feitelijke venno(o)t(en) van de natuurlijke persoon aan wie de standplaats werd
toegewezen, houder van een “machtiging als werkgever” voor de uitoefening van een
ambulante activiteit voor eigen rekening;
c) de echtgenoot of echtgenote en wettelijk samenwonende van de natuurlijke persoon aan
wie de standplaats werd toegewezen, houder van een “machtiging als werkgever” voor de
uitoefening van een ambulante activiteit voor eigen rekening;
d) de standwerker, houder van een “machtiging als werkgever” aan wie het tijdelijk gebruikrecht van de standplaats werd onderverhuurd, overeenkomstig de bepalingen van artikel
35 van voornoemd KB van 24 september 2006 alsook aan de standwerker, houder van
een “machtiging als aangestelde A en B” voor de uitoefening van een ambulante activiteit
voor rekening of in dienst van de persoon aan wie de standplaats werd toegewezen of
onderverhuurd;
e) door de personen die beschikken over een “machtiging als aangestelde A” of een
“machtiging als aangestelde B”, die een ambulante activiteit uitoefenen voor rekening of in
dienst van de natuurlijke persoon of rechtspersoon bedoeld in a) tot c)
f) de personen die verkopen realiseren zonder commercieel karakter binnen het kader van
de acties bedoeld in artikel 7 van voornoemd KB van 24 september 2006, kunnen een
standplaats innemen, toegewezen aan de verantwoordelijke van de actie. Desgevallend
kunnen zij deze innemen buiten de aanwezigheid van deze.
De personen opgesomd in a) 2) tot e) kunnen de standplaatsen innemen, toegewezen of
onderverhuurd aan de natuurlijke persoon of rechtspersoon voor wiens rekening of in wiens
dienst zij de activiteit uitoefenen, buiten de aanwezigheid van de persoon aan wie of door
middel van wie de standplaats werd toegewezen of onderverhuurd.
Artikel 14 - Overdracht standplaats (KB art. 35)
14.1. De overdracht van een standplaats is toegelaten onder de volgende voorwaarden:
1° wanneer de houder van de standplaats(en) zijn ambulante activiteiten als natuurlijk
persoon stopzet of overlijdt of wanneer de rechtspersoon haar ambulante activiteiten stopzet. Bij stopzetting bezorgt de overlater of zijn rechthebbenden een
document als bewijs van schrapping van zijn ambulante activiteit in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
2° en indien de overnemer(s) houder(s) zijn van een machtiging tot het uitoefenen van
ambulante activiteiten als werkgever en de specialisatie van de overlater voortzetten
op elke overgedragen standplaats. Een eventuele wijziging van de specialisatie
dient aangevraagd te worden per aangetekend schrijven bij het college van
burgemeester en schepenen. In beide gevallen (behoud specialisatie of toegelaten

wijziging van specialisatie) dient de overnemer over de gepaste machtiging tot het
uitoefenen van ambulante activiteiten te beschikken).
14.2. In afwijking van 14.1. wordt de overdracht van standplaatsen toegelaten tussen:
- echtgenoten bij feitelijke scheiding,
- echtgenoten bij scheiding van tafel en bed en van goederen
- echtgenoten bij echtscheiding
- wettelijk samenwonenden bij stopzetting van de wettelijke samenwoning
op voorwaarde dat
- de overlater of de overnemer aan de gemeente een document voorlegt als bewijs
van de vermelde toestand in artikel 14.2.
- de overnemer voldoet aan de voorwaarden vermeld in artikel 14.1 2° en 3°.
De overdracht is geldig voor de resterende geldigheidsduur van het abonnement van de
overlater. Ingeval van overdracht wordt het abonnement eveneens stilzwijgend vernieuwd.
Artikel 15 - Onderverhuur standwerkers (KB Art. 36)
De standwerkers, die een abonnement voor een standplaats verkregen hebben, kunnen hun
tijdelijk gebruiksrecht op deze standplaats onderverhuren aan andere standwerkers namelijk:
- rechtstreeks aan een andere standwerker;
- via een vereniging om die voor alle standwerkers zonder discriminatie openstaat.
Al naargelang, deelt de standwerker of de vereniging de lijst van standwerkers mee, aan wie
het tijdelijk gebruiksrecht van de standplaats werd onderverhuurd.
De prijs van de onderverhuring mag niet hoger zijn dan het deel van de abonnementprijs
voor de duur van de onderverhuring.
AFDELING 2 Organisatie van ambulante activiteiten op het openbaar domein buiten de
openbare markten op plaatsen die vooraf bepaald zijn
Artikel 1 - Toepassingsgebied (KB art. 42 §1)
Op volgende plaatsen is de uitoefening van ambulante activiteiten toegelaten na een voorafgaande machtiging van de gemeente:
- Oud-Strijderslaan (aan de rotonde, recht tegenover Mc Donald’s)
- Toekomstlaan (ter hoogte van de Hencofabriek)
- Welvaartstraat ter hoogte van nr. 20
- Atealaan ter hoogte van nr. 71
- Noorderwijk, Ring 1 op het pleintje bij bakkerij Vermeulen
- Noorderwijk, Ring op het pleintje achter het voormalig gemeentehuis
- Morkhoven, Dorp ter hoogte van het dorpsplein (Dorp).
De bezettingsmodaliteiten kunnen op eenvoudige vraag bekomen worden bij de gemeente.
Artikel 2 - Voorafgaande machtiging (KB art. 38)
1. Aanvraag machtiging
Eenieder die een standplaats wenst in te nemen op één of meerdere van de vermelde
plaatsen in artikel 1 om ambulante activiteiten uit te oefenen moet voldoen aan de voorwaarden vermeld in artikel 2 en is onderworpen aan een voorafgaande machtiging. Deze
machtiging dient voorafgaand aan het uitoefenen van de ambulante activiteit aangevraagd
te worden bij de gemeente (contactgegevens vermelden).
De aanvrager moet ook vermelden op welke specifieke plaats(-en) hij ambulante
activiteiten wenst uit te oefenen.
2. Beslissing machtiging
In geval van positieve beslissing verkrijgt de aanvrager een machtiging met daarin
vermeld
- de aard van de producten of diensten die hij gemachtigd is te verkopen
- de plaats
- de datum en duur van de verkoop
De gevraagde machtiging kan geweigerd worden omwille van één of meerdere van
onderstaande redenen:
- redenen van openbare orde
- redenen van volksgezondheid
- bescherming van de consument
- activiteit kan het bestaand commercieel aanbod in gevaar brengen.

De gemeente zal deze reden(-en) motiveren in zijn kennisgeving van de negatieve
beslissing aan de aanvrager en verwijst tevens naar rechtsmiddelen inzake beroep.
Artikel 3 - Voorwaarden inzake toewijzing en inname standplaatsen (KB art. 40 en 41)
De personen die voldoen aan de voorwaarden tot het verkrijgen (cf. supra Afdeling 1 artikel
2) en innemen van de standplaatsen op de openbare markt (cf. supra Afdeling 1 artikel 13)
kunnen standplaatsen op het openbaar domein verkrijgen en innemen.
Artikel 4 - Toewijzingsregels losse standplaatsen (art. 42 §2)
De toewijzing van losse plaatsen gebeurt volgens de chronologische volgorde van aanvragen en desgevallend in functie van de gevraagde plaats en specialisatie.
Wanneer twee of meerdere aanvragen voor standplaatsen gelijktijdig ingediend worden,
gebeurt de toewijzing via loting.
Artikel 5 - Toewijzingsregels per abonnement
Hier gelden dezelfde regels als voor de openbare markten (cf. supra)
Artikel 6 - Identificatievereiste bij uitoefenen ambulante activiteiten ( KB art 21)
Elke persoon die een ambulante activiteit uitoefent op het openbaar domein, dient zich te
identificeren aan de hand van een leesbaar uithangbord, zichtbaar geplaatst op de kraam of
het voertuig, indien hij de activiteit aan het kraam of het voertuig uitoefent. Het bord moet
eveneens door de aangestelden aangebracht worden wanneer deze alleen werken.
Het bord bevat volgende vermeldingen:
1° hetzij de naam, de voornaam van de persoon die een ambulante activiteit uitoefent als
natuurlijk persoon voor eigen rekening of voor wiens rekening of in wiens dienst de
activiteit wordt uitgeoefend; hetzij de naam, de voornaam van de persoon die het dagelijks
bestuur binnen een rechtspersoon waarneemt of voor wiens rekening of in wiens dienst
de activiteit wordt uitgeoefend;
2° de firmanaam en/of de benaming van de onderneming;
3° al naargelang het geval, de gemeente van haar maatschappelijke zetel of van de
uitbatingszetel; en indien de onderneming niet in België gelegen is, het land en de
gemeente waar deze zich bevindt;
4° het inschrijvingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen (of een identificatie die
deze vervangt, indien het om een buitenlands bedrijf gaat).
AFDELING 3
Artikel 1 - Bevoegdheid marktleider (KB art. 44)
De marktleider is bevoegd om documenten die de machtiging en identiteit van de personen
die een ambulante activiteit uitoefenen aantonen te controleren.
Artikel 2 - In werking treden reglement (cf wet, art 10§2)
Dit reglement wordt binnen de maand na de aanneming ervan gestuurd naar de minister van
Middenstand en treedt in werking op 6 november 2007.
008 Keuze gunningswijze en vaststelling lastvoorwaarden voor het uitvoeren van
omgevingswerken in Turfkuilen - 2007/027.
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Op 26/12/1995 verleende het college van burgemeester en schepenen een verkavelingsvergunning voor gronden gelegen langsheen Wuytsbergen, thans Turfkuilen genaamd. In
1997 werden de weg- en rioleringswerken in deze verkaveling uitgevoerd. De gemeenteraad
bepaalde dat de groenvoorziening (omgevingswerken), eveneens als last opgelegd bij de
verkavelingsvergunning, in uitvoering wordt gesteld nadat alle kavels bebouwd zijn.
Juridische grond
De wet van 24/12/1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten en het Koninklijk Besluit van 8/1/1996 en het
Koninklijk Besluit van 26/9/1996 tot bepaling van de algemene aannemingsvoorwaarden van
de overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten.
Artikel 17§2,1 van de wet van 24/12/1993 betreffende de overheidsopdrachten waarbij
bepaald wordt dat opdrachten voor geringe bedragen mogen worden gegund via een
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

Financiële gevolgen
De technische dienst raamt de kosten voor uitvoering van de omgevingswerken in Turfkuilen
op 49.458,75 euro btw inbegrepen.
In de gemeentebegroting 2007 zijn voldoende kredieten ingeschreven onder artikel nummer
42117/731/60.
Argumentatie
De technische dienst heeft het ontwerp van dit project opgemaakt. De uitvoering voorziet in
de aanleg van opritten, de aanleg van parkeerstroken in grasbetontegels en de aanleg van
een wandelpad, uit te voeren door een aannemer. De groendienst van de stad zorgt nadien
voor de aanleg van de beplanting.
BESLUIT
De gemeenteraad beslist eenparig de opdracht voor het uitvoeren van omgevingswerken in
Turfkuilen te gunnen via een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking en het bestek 2007/027 met plan hiertoe goed te keuren.
Voor betaling van de werken, geraamd op 49.458,75 euro inclusief btw, zijn voldoende
kredieten ingeschreven in de gemeentebegroting dienstjaar 2007 onder artikel nummer
42117/731/60.
009 Keuze gunningswijze en vaststelling lastvoorwaarden voor een presentatiesys-teem
voor het cultuurcentrum ‘t Schaliken - 2007/113
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Voor het cultuurcentrum ’t Schaliken willen we een presentatiesysteem aankopen om kunstwerken ten toon te stellen in de foyer.
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
Presentatiesysteem kunstwerken cc ’t Schaliken: 12.500,00 euro, inclusief btw.
De uitgaven zijn voorzien op artikel nummer 7753/724/60 van de buitengewone begroting,
dienstjaar 2007.
Argumentatie
In de foyer van het cultuurcentrum ’t Schaliken zullen tentoonstellingen gehouden worden.
Om de kunstwerken ten toon te stellen moet er een presentatiesysteem aangekocht worden.
BESLUIT
De gemeenteraad beslist de opdracht voor de aankoop van een presentatiesysteem voor het
cultuurcentrum ‘t Schaliken te gunnen bij wijze van een onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.
De gemeenteraad keurt bestek 2007/113 goed.
Onthouden zich bij de stemming : Paulis en Schaut.
010 Keuze gunningswijze en vaststelling lastvoorwaarden voor de aankoop van
speeltoestellen - 2007/114
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Het speelterrein in Laarberg wordt ingericht. Hiervoor willen we een gecombineerd speeltoestel en een voetbaldoel aankopen.
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
Speeltoestel + voetbaldoel: 20.000 euro, inclusief btw.
De uitgaven zijn voorzien op artikel nummer 761/725/60 op de buitengewone begroting,
dienstjaar 2007.
Argumentatie
Na 2 inspraakvergaderingen met de buurtbewoners heeft de jeugddienst in samenspraak
met de groendienst een voorstel uitgewerkt voor het aanleggen van het speelterrein in
Laarberg. Hiervoor moet een gecombineerd speeltoestel en een voetbaldoen aangekocht
worden.
BESLUIT
De gemeenteraad beslist eenparig de opdracht voor de aankoop van speeltoestellen te
gunnen bij wijze van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.
De gemeenteraad keurt bestek 2007/114 goed.
011 Aankoop van klein gebruiksmateriaal voor de groendienst - 2007/112: keuze
gunningswijze en vaststelling lastvoorwaarden.
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De groendienst heeft materialen nodig voor het snoeien van bomen en heggen, het
opruimen van bladeren, enz..
Elk jaar worden er een aantal machines bij aangekocht ter vervanging van versleten
materiaal of om de werking van de dienst nog te verbeteren.
Dit jaar wordt de aankoop voorzien van 1 kettingzaag, 5 heggenscharen, 4 heggensnoeiers,
1 hoogsnoeier, 3 bladblazers, toebehoren voor een kettingslijper en 3 bosmaaiers.
Juridische grond
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 uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor
werken, leveringen en diensten.
Financiële gevolgen
De kosten voor de aankoop van het materiaal worden geraamd op 11.000,00 euro, inclusief
btw.
De uitgaven worden verricht op de buitengewone begroting, artikel nummer 766/749/98.
Argumentatie
De procedure voor het aanstellen van de leverancier voor de materialen wordt opgestart.
De opdracht zal gegund worden door een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking. De opdracht wordt gesplitst in 7 loten en zal per lot gegund worden:
- lot 1: 1 kettingzaag met verbrandingsmotor
- lot 2: 5 heggenscharen met verbrandingsmotor
- lot 3: 4 heggenscharen op lans met verbrandingsmotor
- lot 4: 1 elektrische kettingzaag op lans
- lot 5: 3 bladblazers met verbrandingsmotor
- lot 6: 1 klinkapparaat en 1 breekapparaat (toebehoren voor een kettingslijper)
- lot 7: 3 bosmaaiers met verbrandingsmotor
Het bestek 2007/112 is opgemaakt in overleg met de groenambtenaar. De preventieadviseur
heeft veiligheidseisen overgemaakt die bij het bestek worden gevoegd.
BESLUIT
De gemeenteraad beslist eenparig om de opdracht voor het leveren van klein gebruiksmateriaal voor de groendienst te gunnen via een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. De opdracht wordt gesplitst in 7 loten en wordt per lot gegund:
- lot 1: 1 kettingzaag met verbrandingsmotor
- lot 2: 5 heggenscharen met verbrandingsmotor
- lot 3: 4 heggenscharen op lans met verbrandingsmotor
- lot 4: 1 elektrische kettingzaag op lans
- lot 5: 3 bladblazers met verbrandingsmotor
- lot 6: 1 klinkapparaat en 1 breekapparaat (toebehoren voor een kettingslijper)

- lot 7: 3 bosmaaiers met verbrandingsmotor
Het bestek 2007/112 en de raming van 11.000,00 euro, inclusief btw worden goedgekeurd.
012 Aankoop materiaal voor de inrichting van de ontvangstruimte voor KGA ( klein en
gevaarlijk afval) op het recyclagepark - 2007/107: keuze gunningswijze en vaststelling
lastvoorwaarden.
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Aan het gebouw op het recyclagepark is buiten een gedeelte overdekt waar het klein en
gevaarlijk afval dat door burgers wordt binnengebracht, aangenomen, gesorteerd en
gestockeerd wordt. Er zijn momenteel geen voorzieningen om ervoor te zorgen dat niets van
het binnengebrachte materiaal (bv. olie, spuitbussen,…) op en in de grond terecht komt en er
zo schade wordt toegebracht aan het milieu.
Bovendien kunnen de werknemers die met de binnengebrachte materialen moeten werken
nog beter beschermd worden door de infrastructuur van de ontvangstruimte te verbeteren.
Er worden nu materialen aangekocht, o.a. opvangbakken en opvangrekken, om een
degelijke ontvangstruimte in te richten.
Juridische grond
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 uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor
werken, leveringen en diensten.
Financiële gevolgen
De kosten voor de aankoop van materialen voor de inrichting van de ontvangstruimte worden
geraamd op 9.985,00 euro, inclusief btw.
De uitgaven worden verricht op de buitengewone begroting, artikel nummer 8762/725/60.
Argumentatie
De procedure voor het aanstellen van de leverancier van de materialen wordt opgestart.
De opdracht zal gegund worden door een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking.
Bestek 2007/107 is opgemaakt in overleg met de milieudienst.
BESLUIT
De gemeenteraad beslist eenparig om de opdracht voor het leveren van materialen voor de
inrichting van een KGA ontvangstruimte op het recyclagepark te gunnen door een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.
Het bestek 2007/107 en de raming van 9.985,00 euro, inclusief btw worden goedgekeurd.
013 Bouw van een podiumzaal: verrekening nr. 16: akteneming
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De gemeenteraad heeft op 5/10/2004 het definitief ontwerp goedgekeurd voor het bouwen
van een podiumzaal (Zandstraat 6) en de restauratie van de stadsbrouwerij (Grote Markt 33).
Op 31/12/2004 gunde het college de werken aan de firma Strabag uit Antwerpen.
De aannemer heeft verrekeningsvoorstel nr. 16 opgesteld voor het leveren en installeren van
waterdichtingsvoegbanden.
Op 1/10/2007 heeft het college bij hoogdringendheid beslist te voorzien in de uitgaven voor
het uitvoeren van de werken, voorzien in verrekening nr. 16.
Juridische grond
Artikel 157 van het nieuwe gemeentedecreet bepaalt dat de gemeenteraad zonder voorafgaande budgetwijziging kan voorzien in uitgaven die door dwingende en onvoorziene
omstandigheden worden vereist, op voorwaarde dat hij daartoe een met redenen omkleed
besluit neemt. In dezelfde omstandigheden en als het geringste uitstel onbetwistbare schade
zou veroorzaken, kan het college van burgemeester en schepenen op eigen verantwoordelijkheid in de uitgave voorzien. Het college van burgemeester en schepenen brengt de gemeenteraad en de externe auditcommissie daarvan onverwijld op de hoogte. In de gevallen,

bedoeld in het eerste en het tweede lid, worden de nodige kredieten onverwijld ingeschreven
door een budgetwijziging. De betaling mag evenwel worden uitgevoerd zonder de budgetwijziging af te wachten.
Argumentatie
De gemeenteraad moet onverwijld op de hoogte gebracht worden van deze beslissing bij
hoogdringendheid.
BESLUIT
De gemeenteraad neemt akte van de beslissing van het college van 1/10/2007 over de
goedkeuring van verrekening nr. 16 bij de bouw van de podiumzaal.
Onthouden zich bij de stemming: Liedts, Paulis, Marcipont, Schaut, Vanhencxthoven,
Vervoort, Vermeulen, Geypens, Heylen en Rombouts.

014 Bouw van een podiumzaal: verrekening nr. 131: akteneming
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De gemeenteraad heeft op 5/10/2004 het definitief ontwerp goedgekeurd voor het bouwen
van een podiumzaal (Zandstraat 6) en de restauratie van de stadsbrouwerij (Grote Markt 33).
Op 31/12/2004 gunde het college de werken aan de firma Strabag uit Antwerpen.
De aannemer heeft verrekeningsvoorstel nr. 131 opgesteld voor het verlengen van de traptreden in de zaal.
Op 1/10/2007 heeft het college bij hoogdringendheid beslist te voorzien in de uitgaven voor
het uitvoeren van de werken, voorzien in verrekening nr. 131.
Juridische grond
Artikel 157 van het nieuwe gemeentedecreet bepaalt dat de gemeenteraad zonder voorafgaande budgetwijziging kan voorzien in uitgaven die door dwingende en onvoorziene omstandigheden worden vereist, op voorwaarde dat hij daartoe een met redenen omkleed
besluit neemt. In dezelfde omstandigheden en als het geringste uitstel onbetwistbare schade
zou veroorzaken, kan het college van burgemeester en schepenen op eigen verantwoordelijkheid in de uitgave voorzien. Het college van burgemeester en schepenen brengt de gemeenteraad en de externe auditcommissie daarvan onverwijld op de hoogte. In de gevallen,
bedoeld in het eerste en het tweede lid, worden de nodige kredieten onverwijld ingeschreven
door een budgetwijziging. De betaling mag evenwel worden uitgevoerd zonder de budgetwijziging af te wachten.
Argumentatie
De gemeenteraad moet onverwijld op de hoogte gebracht worden van deze beslissing bij
hoogdringendheid.
BESLUIT
De gemeenteraad neemt akte van de beslissing van het college van 1/10/2007 over de
goedkeuring van verrekening nr. 131 bij de bouw van de podiumzaal.
Onthouden zich bij de stemming: Liedts, Paulis, Marcipont, Schaut, Vanhencxthoven,
Vervoort, Vermeulen, Geypens, Heylen en Rombouts.
015 Bouw van een podiumzaal: verrekening nr. 136: akteneming
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De gemeenteraad heeft op 5/10/2004 het definitief ontwerp goedgekeurd voor het bouwen
van een podiumzaal (Zandstraat 6) en de restauratie van de stadsbrouwerij (Grote Markt 33).
Op 31/12/2004 gunde het college de werken aan de firma Strabag uit Antwerpen.
De aannemer heeft verrekeningsvoorstel nr. 136 opgesteld voor verlichting in het dimmer- en
versterkerlokaal.
Op 1/10/2007 heeft het college bij hoogdringendheid beslist te voorzien in de uitgaven voor
het uitvoeren van de werken, voorzien in verrekening nr. 136.

Juridische grond
Artikel 157 van het nieuwe gemeentedecreet bepaalt dat de gemeenteraad zonder voorafgaande budgetwijziging kan voorzien in uitgaven die door dwingende en onvoorziene omstandigheden worden vereist, op voorwaarde dat hij daartoe een met redenen omkleed
besluit neemt. In dezelfde omstandigheden en als het geringste uitstel onbetwistbare schade
zou veroorzaken, kan het college van burgemeester en schepenen op eigen verantwoordelijkheid in de uitgave voorzien. Het college van burgemeester en schepenen brengt de gemeenteraad en de externe auditcommissie daarvan onverwijld op de hoogte. In de gevallen,
bedoeld in het eerste en het tweede lid, worden de nodige kredieten onverwijld ingeschreven
door een budgetwijziging. De betaling mag evenwel worden uitgevoerd zonder de budgetwijziging af te wachten.
Argumentatie
De gemeenteraad moet onverwijld op de hoogte gebracht worden van deze beslissing bij
hoogdringendheid.
BESLUIT
De gemeenteraad neemt akte van de beslissing van het college van 1/10/2007 over de
goedkeuring van verrekening nr. 136 bij de bouw van de podiumzaal.
Onthouden zich bij de stemming: Liedts, Paulis, Marcipont, Schaut, Vanhencxthoven,
Vervoort, Vermeulen, Geypens, Heylen en Rombouts.
016 Bouw van een podiumzaal: verrekening nr. 138: akteneming
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De gemeenteraad heeft op 5/10/2004 het definitief ontwerp goedgekeurd voor het bouwen
van een podiumzaal (Zandstraat 6) en de restauratie van de stadsbrouwerij (Grote Markt 33).
Op 31/12/2004 gunde het college de werken aan de firma Strabag uit Antwerpen.
De aannemer heeft verrekeningsvoorstel nr. 138 opgesteld voor het plaatsen van sleutelkokers.
Op 1/10/2007 heeft het college bij hoogdringendheid beslist te voorzien in de uitgaven voor
het uitvoeren van de werken, voorzien in verrekening nr. 138.
Juridische grond
Artikel 157 van het nieuwe gemeentedecreet bepaalt dat de gemeenteraad zonder voorafgaande budgetwijziging kan voorzien in uitgaven die door dwingende en onvoorziene omstandigheden worden vereist, op voorwaarde dat hij daartoe een met redenen omkleed
besluit neemt. In dezelfde omstandigheden en als het geringste uitstel onbetwistbare schade
zou veroorzaken, kan het college van burgemeester en schepenen op eigen verantwoordelijkheid in de uitgave voorzien. Het college van burgemeester en schepenen brengt de gemeenteraad en de externe auditcommissie daarvan onverwijld op de hoogte. In de gevallen,
bedoeld in het eerste en het tweede lid, worden de nodige kredieten onverwijld ingeschreven
door een budgetwijziging. De betaling mag evenwel worden uitgevoerd zonder de budgetwijziging af te wachten.
Argumentatie
De gemeenteraad moet onverwijld op de hoogte gebracht worden van deze beslissing bij
hoogdringendheid.
BESLUIT
De gemeenteraad neemt akte van de beslissing van het college van 1/10/2007 over de
goedkeuring van verrekening nr. 138 bij de bouw van de podiumzaal.
Onthouden zich bij de stemming: Liedts, Paulis, Marcipont, Schaut, Vanhencxthoven,
Vervoort, Vermeulen, Geypens, Heylen en Rombouts.

017 Bouw van een podiumzaal - toneeluitrusting: verrekening nr. 16 - akteneming
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Op 11/10/2005 heeft het college de toneeluitrusting voor de podiumzaal gegund aan
Herentalse Metaalwerken Leysen (HML).
De aannemer heeft verrekeningsvoorstel nr. 16 opgemaakt voor het plaatsen van bijkomende bekabeling voor flatscreens en video in de foyer.
De aannemer vraagt hiervoor geen termijnverlenging.
Op 1/10/2007 heeft het college bij hoogdringendheid beslist te voorzien in de uitgaven voor
het uitvoeren van de werken, voorzien in verrekening nr. 16.
Juridische grond
Artikel 157 van het nieuwe gemeentedecreet bepaalt dat de gemeenteraad zonder voorafgaande budgetwijziging kan voorzien in uitgaven die door dwingende en onvoorziene omstandigheden worden vereist, op voorwaarde dat hij daartoe een met redenen omkleed
besluit neemt. In dezelfde omstandigheden en als het geringste uitstel onbetwistbare schade
zou veroorzaken, kan het college van burgemeester en schepenen op eigen verantwoordelijkheid in de uitgave voorzien. Het college van burgemeester en schepenen brengt de gemeenteraad en de externe auditcommissie daarvan onverwijld op de hoogte. In de gevallen,
bedoeld in het eerste en het tweede lid, worden de nodige kredieten onverwijld ingeschreven
door een budgetwijziging. De betaling mag evenwel worden uitgevoerd zonder de budgetwijziging af te wachten.
Argumentatie
De gemeenteraad moet onverwijld op de hoogte gebracht worden van deze beslissing bij
hoogdringendheid.
BESLUIT
De gemeenteraad neemt akte van de beslissing van het college van 1/10/2007 over de
goedkeuring van verrekening nr. 16 bij de bouw van de podiumzaal - toneeluitrusting.
Onthouden zich bij de stemming: Liedts, Paulis, Marcipont, Schaut, Vanhencxthoven,
Vervoort, Vermeulen, Geypens, Heylen en Rombouts.
018 Iveka: vervangen verlichtingspalen in Ter Bueken
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
In de wijk Ter Bueken zijn er verschillende verlichtingspalen doorgeroest. 4 palen in de
Bosdreef, 2 palen in de Bornstraat, 1 paal in de Spechtdreef, 2 palen in de Mereldreef en 1
paal in de Roodborstjesdreef.
Iveka heeft op 10/9/2007 een kostenraming opgemaakt voor het vervangen van deze palen.
Financiële gevolgen
Vervangen verlichtingspalen in diverse straten: 6.777,33 euro, inclusief btw.
Visum ontvanger
In uitvoering van art. 94 en 160§2 van het gemeentedecreet verleende de ontvanger op
21/9/2007 zijn visum aan dit voorstel. Het ondertekende visum is bijgevoegd als bijlage.
Argumentatie
Iveka heeft vastgesteld dat de verlichtingspaal nummer 640 in de Bornstraat doorgeroest is.
Zij hebben heel de woonwijk bekeken en vastgesteld dat er nog andere palen doorgeroest
zijn.
BESLUIT
De gemeenteraad keurt eenparig de kostenraming van 10/9/2007 van Iveka voor het
vervangen van de openbare verlichtingspalen nummer 632, 634, 637, 638, 630, 640, 664,
624, 625, 662 in Ter Bueken goed en vertrouwt Iveka de werken toe voor een bedrag van
6.777,33 euro, inclusief btw.
Artikelnummer

Omschrijving aankoop

Bedrag
inclusief
btw

Beschikbaar Vastleggings
krediet na
nummer
vastlegging

426 732 54

Vervangen verlichtingspalen Ter Bueken

6 777,33

134 037,29

2007003165

019 Pidpa: uitbreiding waterleiding voor het woonwagenterrein Heirenbroek
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De stad gaat een woonwagenpark aanleggen in Heirenbroek.
Voor dit woonwagenpark moet de waterleiding uitgebreid worden.
Pidpa heeft hiervoor een kostenraming opgemaakt.
Financiële gevolgen
Uitbreiding waterleidingnet voor woonwagenpark Heirenbroek: 26.611,90 euro.
De uitgaven worden verricht op artikel nummer 874 514 51 van de buitengewone begroting,
dienstjaar 2007.
Visum ontvanger
In uitvoering van art. 94 en 160 §2 van het gemeentedecreet verleende de stadsontvanger
op 18/10/2007 zijn visum aan dit voorstel.
Argumentatie
In toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 12/5/2000 houdende de subsidiëring van de verwerving, de inrichting, de renovatie en de uitbreiding van woonwagenterreinen voor woonwagenbewoners, is er beslist om ons voor deze werken een subsidie te
verlenen van 90 %.
BESLUIT
De gemeenteraad keurt de kostenraming van Pidpa van 2 juli 2007 voor het uitbreiden van
de waterleiding voor het woonwagenpark Heirenbroek goed en vertrouwt Pidpa de werken
toe voor een totaal bedrag van 26.611,90 euro.
Artikelnummer Omschrijving aankoop
Bedrag
Beschikbaar Vastleggings
nummer
inclusief krediet na
btw
vastlegging
874 514 51
Woonwagenpark Heirenbroek 26 611,90 11 309,60
2007003558
Stemmen tegen: Liedts, Marcipont, Vervoort, Geypens en Heylen.
Onthouden zich bij de stemming: Paulis en Schaut.
020 Pidpa: uitbreiding waterleiding voor het woonwagenterrein Herenthoutseweg (Viaduct)
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De stad gaat een woonwagenpark aanleggen aan de Herenthoutseweg (Viaduct).
Voor dit woonwagenpark moet de waterleiding uitgebreid worden.
Pidpa heeft hiervoor een kostenraming opgemaakt.
Financiële gevolgen
Uitbreiding waterleidingnet voor woonwagenpark Herenthoutseweg (viaduct): 23.624,85
euro.
De uitgaven worden verricht op artikel nummer 874 514 51 van de buitengewone begroting,
dienstjaar 2007.
Visum ontvanger
In uitvoering van art. 94 en 160 §2 van het gemeentedecreet verleende de stadsontvanger
op 18/10/2007 zijn visum aan dit voorstel. Het ondertekende visum is bijgevoegd als bijlage.
Argumentatie
In toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 12/5/2000 houdende de subsidiëring van de verwerving, de inrichting, de renovatie en de uitbreiding van woonwagenterreinen voor woonwagenbewoners, is er beslist om ons voor deze werken een subsidie te
verlenen van 90 %.
BESLUIT
De gemeenteraad keurt eenparig de kostenraming van Pidpa van 2 juli 2007 voor het
uitbreiden van de waterleiding voor het woonwagenpark aan de Herenthoutseweg (Viaduct)

goed en vertrouwt Pidpa de werken toe voor een totaal bedrag van 23.624,85 euro.
Artikelnummer
Omschrijving aankoop
Bedrag
Beschikbaar Vastleggings
inclusief
krediet na
nummer
btw
vastlegging
874 514 51
Woonwagenpark Viaduct 23 624,85
11 309,60
2007003559

021 Aanvullend verkeersreglement Hondsberg: invoeren van permanent parkeer-verbod
voor ingangspoort Campus De Vesten
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Campus De Vesten, Augustijnenlaan 32 te 2200 Herentals heeft een toegangspoort in
Hondsberg. Regelmatig staat er vlak naast de poort in Hondsberg een voertuig geparkeerd.
Bij leveringen of dringende interventies kunnen de vrachtwagens de poort niet indraaien.
Op 25/9/2007 ging het college principieel akkoord om een permanent parkeerverbod in te
stellen 3 meter voor de toegangspoort in Hondsberg tot aan het kruispunt met de Boerenkrijglaan.
Juridische grond
Koninklijk Besluit van 16/3/1968 betreffende de politie over het wegverkeer artikels 2 tot 6.
Argumentatie
Een permanent parkeerverbod voor en achter de toegangspoort moet het in- en uitrijden
vergemakkelijken. Hiervoor moet de gemeenteraad een aanvullend verkeersreglement
opmaken.
BESLUIT
De gemeenteraad keurt eenparig volgend aanvullend reglement voor de Hondsberg goed.
Het is verboden te parkeren 3 meter voor de toegangspoort van Campus De Vesten in
Hondsberg tot aan het kruispunt met de Boerenkrijglaan. Stilstaan is op deze locatie wel
toegestaan. Het verkeersbord E1 met pijl duidt deze maatregel aan.
022 Iveka: goedkeuring agenda buitengewone algemene vergadering van 17/12/2007
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 buitengewone algemene
vergadering van IVEKA op 17/12/2007 om 18.00 u in Het ’s Graevenhof, Turnhoutsebaan
439-445 te Schilde.
In de oproepingsbrief staat volgende agenda:
1. a) Akteneming van de bijzondere verslagen van de raad van bestuur en van de
commissaris – in het kader van artikel 413 van het wetboek van vennootschappen – ter
verantwoording van de wijziging aan het doel.
b) Goedkeuring van de statutenwijziging en bijlagen.
2. Bespreking in het kader van artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke
samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het
boekjaar 2008 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2008.
3. Statutaire benoemingen.
Bij de uitnodiging werd het dossier met documentatiestukken overgemaakt.
Juridische grond
Het decreet van 6/7/2001 over de intergemeentelijke samenwerking.
Het gemeentedecreet.
Argumentatie
De raad van bestuur van Iveka keurde op 3/9/2007 het concrete ontwerp van tekstuele
aanpassingen van de Iveka-statuten goed, alsook de bijgevoegde commentaarnota’s, het
bijzonder verslag met betrekking tot de doelwijziging (met staat van activa en passiva op
30/6/2007 waarover de commissaris afzonderlijk verslag heeft uitgebracht) en de
verklarende nota met betrekking tot de lopende procedure bij de Raad van State.

De wijzigingen aan de statuten vinden hun oorsprong in verschillende elementen:
- (ver)nieuw(d)e regelgeving: op het vlak van het vennootschapsrecht (verbetering van de
vereffeningsprocedure), de verzameldecreten elektriciteit en gas (inlassing van werkmaatschappij – regeling omtrent de openbaredienstverplichtingen van de WKK’s) en het
decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking (afschaffing van onverenigbaaheden);
- opmerkingen van de VREG, de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de elektriciteits- en
gasmarkt, naar aanleiding van de creatie van Eandis cvba, waarbij gewenst wordt dat de
principes van beheersmatige onafhankelijkheid van de netbeheerder ook voor Eandis
omschreven wordt, dat de kwaliteitsvereisten met betrekking tot de dienstverlening
moeten opgenomen worden in het doel en de exploitatieovereenkomst, en dat het
takenpakket van de raad van bestuur en ook dat van Eandis moet worden vervolledigd;
- opmerkingen van de Toezichthoudende overheid, eveneens naar aanleiding van de
creatie van Eandis cvba, waarbij gewenst wordt dat de doelstelling van de opdrachthoudende vereniging (inzake samenwerking met derden) strikter omschreven wordt, met
alsook een betere definiëring van het takenpakket van het directiecomité en van het
managementcomité;
- het inschrijven van bepalingen om naar aanleiding van recente uitspraken van het
Europees Hof van Luxemburg de “in-house” opdracht zo duidelijk en volledig mogelijk te
omschrijven, met een versteviging van de band tussen de opdrachthoudende vereniging
en Eandis als gevolg, waarbij het erop neerkomt dat de raad van bestuur van de
opdrachthoudende vereniging de werking van Eandis aanstuurt alsof het zou gaan om
eigen diensten die de eigen taken van de opdrachthoudende vereniging uitvoeren;
- herformulering van de modaliteiten inzake verplaatsing van installaties;
- het schrappen van de bepalingen met betrekking tot de vroegere activiteit kabelnetwerkparticipatie ingevolge de overdracht van deze activiteit aan de financieringsintercommunale IKA;
- diverse andere aanpassingen, zoals de verplaatsing van de maatschappelijke zetel, de
inschrijving van de mogelijke herziening van de winst van het vorige boekjaar, de
verzekering van de continuïteit van de openbare dienstverplichtingen naar aanleiding van
de beëindiging van de intergemeentelijke samenwerking en de versoepeling van de
betalingstermijnen voor facturen gericht aan gemeenten.
De regeringscommissaris stemt in met de voorliggende statutenwijzigingen zoals blijkt uit zijn
brief van 27/6/2007.
De VREG bevestigt in haar brief van 19/7/2007 dat de voorliggende statutenwijzigingen
voldoen aan de door hen geformuleerde vereisten.
BESLUIT
Artikel 1.
De gemeenteraad keurt eenparig de volgende agenda goed van de buitengewone algemene
vergadering van IVEKA van 17 december 2007:
1 a) Akteneming van de bijzondere verslagen van de raad van bestuur en van de
commissaris – in het kader van artikel 413 van het wetboek van vennootschappen – ter
verantwoording van de wijziging aan het doel.
b) Goedkeuring van de statutenwijziging en bijlagen.
2. Bespreking in het kader van artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke
samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het
boekjaar 2008 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2008.
3. Statutaire benoemingen.
Artikel 2.
De gemeenteraad keurt eenparig het ontwerp van wijzigingen aan de bepalingen van de
statuten en bijlagen ervan van de opdrachthoudende vereniging IVEKA, zoals ter kennis
gebracht aan de gemeenteraad, goed.
Artikel 3.
De gemeenteraad draagt de vertegenwoordigers van de stad, die zullen deelnemen aan de
buitengewone algemene vergadering van IVEKA op 17 december 2007, op hun stemgedrag
af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen.

Artikel 4.
Het college bezorgt een afschrift van deze beslissing aan IVEKA, secretariaat,
Lamorinièrestraat 231, 2018 Antwerpen.
023 Iveka: aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervanger op de buitengewone
algemene vergadering van 17/12/2007
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De stad is deelnemer van de opdrachthoudende vereniging IVEKA voor de elektriciteits- en
gasvoorziening.
De Raad van Bestuur van IVEKA nodigt het stadsbestuur uit op de buitengewone algemene
vergadering op maandag 17/12/2007 om 18.00 uur in Het ’s Graevenhof, Turnhoutsebaan
439-445 te Schilde.
Juridische grond
Het decreet van 6/7/2001 over de intergemeentelijke samenwerking.
Argumentatie
De benoeming en de 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 28 stembrieven, gelijk aan het aantal stemmers. De stemopneming geeft volgend
resultaat:
- Peeters Kris krijgt
1 stem
- Schaut Christine krijgt
3 stemmen
- Van den Broeck Katrien krijgt
22 stemmen
- blanco stembiljetten
2
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 28 stembrieven, gelijk aan het aantal stemmers. De stemopneming
geeft volgend resultaat:
- De Cat Luc krijgt
22 stemmen
- Peeters Kris krijgt
1 stem
- Schaut Christine krijgt
3 stemmen
- blanco stembiljetten
2
Luc De Cat heeft de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen verkregen.
BESLUIT
Artikel 1.
De gemeenteraad duidt mevrouw Katrien Van den Broeck, gemeenteraadslid, die woont te
2200 Herentals, Molenstraat 66/A, aan als vertegenwoordiger van de stad voor deelname
aan de buitengewone algemene vergadering van IVEKA op 17 december 2007.
De gemeenteraad duidt de heer Luc De Cat, gemeenteraadslid, die woont te 2200 Herentals,
Keinigestraat 15, aan als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de stad voor deelname
aan de buitengewone algemene vergadering van IVEKA op 17 december 2007.
Artikel 2.
Het college bezorgt een afschrift van deze beslissing aan IVEKA, Lamorinièrestraat 231,
2018 Antwerpen.
024 Pidpa: goedkeuring agenda en aanduiding en vaststelling mandaat vertegenwoordiger en plaatsvervanger op de buitengewone algemene vergadering van
17/12/2007
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De stad Herentals is deelnemer van de dienstverlenende vereniging Pidpa.
De Raad van Bestuur van Pidpa nodigt het stadsbestuur uit op de buitengewone algemene

vergadering op maandag 17/12/2007 om 11.00 uur op het hoofdkantoor, Desguinlei 246,
2018 Antwerpen.
In de oproepingsbrief staat volgende agenda:
- Nazicht van de volmachten/raadsbesluiten voor de afgevaardigden.
- Begroting 2008 met kennisgeving van de te ontwikkelen activiteiten en te volgen
strategieën in 2008.
- Benoeming bestuurders.
- Benoeming leden adviescomité B (adviescomité afvalwater en hemelwater).
- Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering.
Juridische grond
Het decreet van 6/7/2001 over de intergemeentelijke samenwerking.
Artikel 22 van de statuten van de dienstverlenende vereniging Pidpa.
Argumentatie
De benoeming en de vaststelling van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger
moet voor elke vergadering herhaald worden.
Het stadsbestuur duidt één vertegenwoordiger en één plaatsvervanger aan en keurt de
agenda goed.
De gemeenteraad stemt geheim over de aanduiding van de vertegenwoordiger. De stembus
bevat 28 stembrieven, gelijk aan het aantal stemmers. De stemopneming geeft volgend
resultaat:
- Schaut Christine krijgt
3 stemmen
- Vervloesem Victor krijgt
22 stemmen
- blanco-stembiljetten
3
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 28 stembrieven, gelijk aan het aantal stemmers. De stemopneming
geeft volgend resultaat:
- Schaut Christine krijgt
3 stemmen
- Van Dingenen Marcel krijgt
22 stemmen
- blanco-stembiljetten
3
Marcel Van Dingenen heeft de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen
verkregen.
BESLUIT
Artikel 1.
De gemeenteraad neemt akte van de strategie en de te ontwikkelen activiteiten met
betrekking tot het boekjaar 2008.
Artikel 2.
De gemeenteraad verleent eenparig goedkeuring aan de door de Raad van Bestuur
voorgelegde begroting 2008 en het toelichtend verslag.
Artikel 3.
De gemeenteraad duidt de heer Victor Vervloesem, gemeenteraadslid, die woont te 2200
Herentals, Koninkrijk 14, aan als vertegenwoordiger van de stad voor deelname aan de
Buitengewone Algemene Vergadering van Pidpa op 17 december 2007.
De gemeenteraad duidt de heer Marcel Van Dingenen, gemeenteraadslid, die woont te 2200
Herentals, Heesveld 17, aan als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de stad voor
deelname aan de Buitengewone Algemene Vergadering van Pidpa op 17 december 2007.
Artikel 4.
De gemeenteraad geeft opdracht aan de vertegenwoordiger van de stad om op de
Buitengewone Algemene Vergadering van 17 december 2007, overeenkomstig deze beslissing te stemmen.
Artikel 5.
Het college bezorgt een afschrift van deze beslissing aan Pidpa, Desguinlei 246, 2018
Antwerpen.

025 Lokaal Overleg Kinderopvang: oprichting en statuten
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De Vlaamse Regering keurde op 4/5/2007 het besluit over het Lokaal Beleid Kinderopvang
goed. Het besluit trad in werking op 19/6/2007. Met dit besluit geeft de Vlaamse overheid de
lokale besturen een algemeen kader om een beleid rond kinderopvang uit te bouwen en een
Lokaal overleg kinderopvang (LOK) op te richten op maat van de lokale situatie.
Artikel 200 van het gemeentedecreet bepaalt dat de gemeenteraad bevoegd is om raden en
overlegstructuren te organiseren die tot opdracht hebben het gemeentebestuur op regelmatige en systematische wijze te adviseren. De gemeenteraad legt ook de samenstelling en
interne werking van deze adviesraad vast.
Juridische grond
- Besluit van de Vlaamse regering over het Lokaal Beleid Kinderopvang van 4/5/2007.
- Gemeentedecreet van 15/7/2005.
Argumentatie
Met de oprichting van het Lokaal overleg kinderopvang geeft het gemeentebestuur uitvoering
aan de bepalingen uit het besluit van de Vlaamse Regering van 4/5/2007 over het lokaal
beleid kinderopvang.
Het huidige Lokaal overleg kinderopvang wordt hiermee een officiële adviesraad. Het is de
bedoeling dat actoren die binnen de gemeente actief zijn rond kinderopvang inspraak krijgen
in de organisatie en werking ervan zodat het lokale beleid ter zake gedragen wordt.
De gemeente zal het Lokaal overleg kinderopvang moeten raadplegen bij de samenstelling
van het beleidsplan kinderopvang, de uitvoering ervan en de verdere ontwikkeling van
kinderopvang binnen onze gemeente.
BESLUIT
De gemeenteraad beslist eenparig:
1. Oprichting
Artikel 1
De gemeenteraad richt voor haar lokaal beleid op het vlak van kinderopvang, het Lokaal
overleg kinderopvang (LOK) op. Deze adviesraad zal het lokaal bestuur adviseren bij de
samenstelling van het beleidsplan kinderopvang, de uitvoering ervan en de verdere
ontwikkeling van kinderopvang binnen onze gemeente.
Onder gemeentelijk kinderopvangbeleid wordt verstaan:
- alle aspecten met betrekking tot kinderopvang
- het informeren en sensibiliseren van de bevolking over bovengenoemde aspecten
Het Lokaal overleg kinderopvang is een officiële gemeentelijke adviesraad. De zetel van de
raad is gevestigd op het administratief centrum, Augustijnenlaan 30 te 2200 Herentals.
- Doelstellingen
Artikel 2
Het Lokaal overleg kinderopvang geeft als gemeentelijke adviesraad aan het lokaal bestuur
minstens advies :
o Bij de samenstelling van het lokaal beleidsplan kinderopvang en de eventuele bijsturingen
ervan. Dit advies wordt bij elke beslissing of wijziging van het lokaal beleidsplan bijgevoegd, alvorens het plan ter goedkeuring aan het lokaal bestuur wordt voorgelegd.
o Over de uitvoering van het lokaal beleidsplan kinderopvang en eventuele bijsturingen
ervan. Hierbij heeft het lokaal overleg kinderopvang een opdracht op het vlak van
beleidsopvolging en –evaluatie en bewaakt het de link tussen beleidsplannen uit
aanverwante beleidsdomeinen.
o Over de ontwikkeling van opvangvoorzieningen binnen de gemeente.
Het lokaal bestuur kan het Lokaal overleg kinderopvang ook aanvullende opdrachten geven.
- Samenstelling
Artikel 3
Het Lokaal overleg kinderopvang is samengesteld uit stemgerechtigde en niet-stemgerechtigde leden. gemeenteraadsleden, leden van de OCMW-raad en leden van het
schepencollege kunnen geen stemgerechtigd lid zijn van het lokaal overleg kinderopvang.

Artikel 4
Maximum 2/3 van de stemgerechtigde leden zijn van hetzelfde geslacht
Artikel 5
Het Lokaal overleg kinderopvang is samengesteld uit minstens :
1. een vertegenwoordiging van de lokale actoren kinderopvang. Dat is al wie plaatselijk een
functie vervult in de opvang van kinderen en al wie invulling geeft aan de vrije tijd van
kinderen voor en zolang ze naar de basisschool gaan. Deze vertegenwoordiging wordt
vastgelegd rekening houdend met de verscheidenheid en representativiteit van de lokale
actoren.
2. een vertegenwoordiging van de gebruikers. Dat is al wie plaatselijk een beroep doet op
kinderopvang en behoefte heeft aan kinderopvang of een vertegenwoordiger van een
organisatie die representatief is voor gebruikers van kinderopvang.
3. een vertegenwoordiging van het lokaal bestuur als regisseur van kinderopvang in de
gemeente. Dat is de bevoegde schepen en een OCMW-mandataris.
4. de afgevaardigde van Kind en Gezin woont de vergadering van het LOK bij ter
ondersteuning. Hij kan als deskundige kinderopvang opgenomen worden in het LOK. Hij
heeft geen stemrecht.
5. deskundigen. als niet-stemgerechtigd lid kan een deskundige worden uitgenodigd voor
één of meerdere vergaderingen van het Lokaal overleg kinderopvang.
Artikel 6
Elke vereniging, organisatie of instelling heeft recht op één effectief en één plaatsvervangend
lid in het LOK.
Artikel 7
De gemeenteraad legt definitief de samenstelling van het lokaal overleg kinderopvang vast.
4. Aanduiding voorzitter en secretaris van het lokaal overleg kinderopvang.
Artikel 8
Het Lokaal overleg kinderopvang kiest onder haar leden een voorzitter. Deze heeft als taak
de voorbereidingen van de vergaderingen en het opvolgen van de genomen beslissingen.
De voorzitter heeft geen binding met welke voorziening ook die in de gemeente een
opvangfunctie vervult. Kandidaatstelling als voorzitter gebeurt mondeling of schriftelijk ten
laatste bij aanvang van de eerste vergadering.
De functie van voorzitter wordt verkozen via een gewone meerderheid van de uitgebrachte
stemmen op voorwaarde dat minstens de helft van de stemgerechtigde leden aanwezig zijn.
Deze functie wordt aangeduid voor een periode tot de hersamenstelling van het Lokaal
overleg kinderopvang na de nieuwe bestuursperiode.
Artikel 9
De secretarisfunctie wordt waargenomen door een gemeentelijke ambtenaar die het
schepencollege aanstelt. De secretaris maakt van elke vergadering een verslag op en legt
het voor aan het schepencollege. De secretaris stelt de verslagen ook ter beschikking van
Kind en Gezin.
5. Werking
Artikel 10
Het Lokaal overleg kinderopvang vergadert zo dikwijls als de zaken die tot haar bevoegdheid
behoren dit vereisen en tenminste twee maal per jaar. Afhankelijk van de gevoerde
activiteiten of projecten kunnen extra vergaderingen belegd worden.
Het Lokaal overleg kinderopvang komt bijeen op uitnodiging van de voorzitter of als 1/3 van
de stemgerechtigde leden daarom verzoekt.
De uitnodiging gebeurt schriftelijk en ten minste zeven kalenderdagen voor de vergadering.
De uitnodiging bevat steeds de agenda en het verslag van de vorige vergadering. De
voorzitter en de secretaris bepalen de agenda in samenspraak met de schepen bevoegd
voor sociale zaken.
Elk lid van het Lokaal overleg kinderopvang heeft recht bijkomende punten te agenderen.
Deze worden schriftelijk bezorgd aan de secretaris ten laatste bij aanvang van de
vergadering.
Het Lokaal overleg kinderopvang kan steeds inhoudelijke werkgroepen oprichten en
ontbinden. Elk lid van het Lokaal overleg kinderopvang kan aan elk van deze werkgroepen
deelnemen. De werkgroepen brengen steeds verslag uit bij het Lokaal overleg kinderopvang.

6. Besluitvorming
Artikel 11
Het Lokaal overleg kinderopvang streeft bij alle beslissingen naar een zo groot mogelijke
eensgezindheid. Er wordt enkel gestemd indien er een duidelijke consensus ontbreekt of
indien 1/3 van de aanwezigen daar om vraagt.
Voor een geldige stemming moet minimum de helft van de leden van het lokaal overleg
kinderopvang aanwezig zijn. Indien het nodige aantal niet wordt bereikt, wordt het
agendapunt verdaagd naar een volgende vergadering. De volgende vergadering kan geldig
stemmen ongeacht het aantal aanwezige leden.
Alle beslissingen worden genomen met een gewone meerderheid van de leden, behalve een
wijziging van de statuten waarmee 2/3 van de aanwezige leden zich akkoord moet verklaren.
Raadslid Marijke Rombouts vraagt om het schepencollege opdracht te geven een
commissievergadering te organiseren ter bespreking van de kinderopvangproblematiek.
Zij vraagt hierover de stemming.
Stemmen tegen: Jan Peeters, Ryken, Verheyden, Van Olmen, Hendrickx, Bertels, Schellens,
Leirs, Liedts, De Cat, Marcipont, Verlinden, Moriau, Beirinckx, Van den broeck, Bellens, Van
Dyck, Bergen, Vanhencxthoven, Vervoort, Vervloesem, Vermeulen, Geypens, Heylen en
Van Dingenen.
Onthouden zich bij de stemming: Paulis en Schaut.
Het voorstel is aldus verworpen.
026 Lokaal Overleg Kinderopvang: goedkeuring samenstelling
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Met de oprichting van het Lokaal overleg kinderopvang geeft het gemeentebestuur uitvoering
aan de bepalingen uit het besluit van de Vlaamse Regering van 4/5/2007 over het lokaal
beleid kinderopvang.
Het huidige Lokaal overleg kinderopvang wordt hiermee een officiële adviesraad. Het is de
bedoeling dat actoren die binnen de gemeente actief zijn rond kinderopvang inspraak krijgen
in de organisatie en werking ervan zodat het lokale beleid ter zake gedragen wordt.
De gemeenteraad bepaalt de samenstelling van de adviesraad.
Argumentatie
Dit besluit stelt de minimumsamenstelling van het Lokaal Overleg Kinderopvang vast:
2. een vertegenwoordiging van lokale actoren. Onder vertegenwoordiging van de lokale
actoren kinderopvang wordt verstaan: al wie plaatselijk een functie vervult in de opvang
van kinderen en al wie invulling geeft aan de vrije tijd van kinderen voor en zolang ze naar
de basisschool gaan. Deze vertegenwoordiging wordt vastgelegd rekening houdend met
de verscheidenheid en representativiteit van de lokale actoren.
- een vertegenwoordiging van de gebruikers. Onder vertegenwoordigers van gebruikers
wordt verstaan al wie plaatselijk een beroep doet op kinderopvang en behoefte heeft aan
kinderopvang of een vertegenwoordiger van een organisatie die representatief is voor
gebruikers inzake kinderopvang
- een vertegenwoordiging van het lokaal bestuur
- een afvaardiging van Kind en Gezin
BESLUIT
De gemeenteraad keurt eenparig volgende samenstelling van het Lokaal Overleg
Kinderopvang (LOK) goed:
Artikel 1:
o Een vertegenwoordiging van de lokale actoren, samengesteld als volgt:
o één vertegenwoordiger van elke basisschool
o één vertegenwoordiger van het kinderdagverblijf “Jannemietjes”
o één vertegenwoordiger van de Landelijke Kinderopvang
o één vertegenwoordiger van het kinderopvangcentrum Hummeltjeshof
o één vertegenwoordiger van het kinderdagverblijf “Zandkapoentjes”
o één vertegenwoordiger van de mini-crèche Dolfijn

o één vertegenwoordiger van de zelfstandige onthaalouders
o één vertegenwoordiger van het Initiatief Buitenschoolse Opvang
o één vertegenwoordiger van de gezinsbond
o één vertegenwoordiger van de stedelijke jeugddienst
o één vertegenwoordiger van de stedelijke sportdienst
o één vertegenwoordiger van de sociale dienst OCMW
Elke organisatie dient een plaatsvervanger aan te duiden die bij afwezigheid van de
vertegenwoordiger, zijn/haar taak overneemt.
o Een vertegenwoordiging van de gebruikers:
o 4 ouders van kinderen t/m 13 jaar, hetzij van kinderen die in kinderdagverblijven
verblijven, hetzij gekozen uit de ouderraden van de scholen
o één vertegenwoordiger van de werknemers
o één vertegenwoordiger van de werkgevers
o Een vertegenwoordiging van het lokale bestuur:
o de bevoegde schepen
o een OCMW-mandataris
o Een vertegenwoordiger van Kind en Gezin, die het Lokaal Overleg opvolgt en begeleidt.
Deze afgevaardigde is niet stemgerechtigd.
Artikel 2:
De samenstelling van het Lokaal Overleg Kinderopvang kan aangepast worden indien een
nieuw initiatief als lokale actor zou ontstaan. Deze kan, na erkenning door Kind en Gezin en
na één jaar activiteit, zijn kandidatuur stellen en worden opgenomen in het LOK.
027 Woonwagenterreinen: reglementering
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Het stadsbestuur legt twee residentiële terreinen aan voor de niet-rondtrekkende woonwagenbewoners.
Voor het algemeen beheer van die terreinen maakt de gemeenteraad een reglement op.
Gelet op de artikelen 133 en 135 van de Nieuwe Gemeentewet.
Adviezen
Dienst sociale zaken en preventie
De woonwagencommissie geeft een positief advies aan dit reglement.
De standplaatsvergoeding wordt in een gebruiksovereenkomst met opstalrecht geregeld. Deze laatste zal nog aan de gemeenteraad ter goedkeuring worden voorgelegd.
Juridische grond
De bevoegdheden van de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en
de burgemeester zijn vastgelegd in de artikelen 42, 43, 57, 58 en 64 t/m 68 uit het gemeentedecreet.
Argumentatie
Om de woonwagenterreinen te kunnen beheren hebben we een reglementering nodig.
BESLUIT
De gemeenteraad keurt het reglement voor de woonwagenterreinen goed.
3. Begripsomschrijving en toepassingsgebied.
o Definities
In deze verordening worden de volgende begrippen als volgt gehanteerd:
 Begunstigde:
persoon aan wie een vergunning tot inname van een standplaats werd afgeleverd.
 Gezinslid:
het gezin bestaat uit hetzij een persoon die gewoonlijk alleen leeft, hetzij uit twee of
meer personen die, al dan niet door verwantschap aan elkaar verbonden, gewoonlijk in dezelfde woning samenleven. Niet samenleven wordt vertaald in de vaststelling dat een persoon een apart gezin vormt.
 Residentieel woonwagenterrein:
terrein bestemd en ingericht voor sedentair wonen in woonwagens door woonwagenbewoners.

 Standplaats:
afgebakende, genummerde ruimte op het residentieel woonwagenterrein.
 Vaste woonwagen:
Woongelegenheid gekenmerkt door flexibiliteit en verplaatsbaarheid maar met verankering in de grond, en bestemd voor permanente en niet-recreatieve bewoning.
Deze woonwagens moeten voldoen aan de geldende bepalingen inzake ruimtelijke
ordening en stedenbouw.
 Verkeerswaardige woonwagen:
voertuig of aanhangwagen bestemd voor permanente en niet-recreatieve bewoning,
die in overeenstemming is met de wetgeving en reglementering voor de politie van
het wegverkeer.
 Vergunning:
eenzijdig toekennen van het particuliere gebruik van een standplaats van het
residentiële woonwagenterrein.
 Woonwagenbewoners:
personen met een nomadische cultuur die legaal in België zijn en traditioneel in een
woonwagen wonen of gewoond hebben, in het bijzonder de autochtone voyageurs
en de zigeuners, en diegenen die met deze personen samenleven of er in de eerste
graad van afstammen (artikel 2,3° van het decreet van 28 april 1998 inzake het
Vlaamse beleid ten aanzien van etnisch-culturele minderheden).
 Woonwagencommissie:
gemeentelijk adviesorgaan voor het beheer van het woonwagenterrein en de toewijzing van de standplaatsen. De woonwagencommissie wordt door het college van
burgemeester en schepenen samengesteld uit afgevaardigden van de stedelijke
diensten, het OCMW, de politie, de minderhedensector en eventueel andere
betrokken instanties of instellingen. Bewoners en andere betrokkenen kunnen door
de commissie gehoord worden.
o Toepassingsgebied
Deze verordening is van toepassing op de residentiële woonwagenterreinen
“Heirenbroek” en “Viaduct”. De standplaatsen, de zonering voor bewoning, de gemeenschappelijke voorzieningen en gebieden zijn op het bijgevoegde plan aangeduid.
- Toekenning van standplaatsen.
o Aanvraag
 Om aanspraak te maken op een standplaats van het residentieel woonwagenterrein
moet er een schriftelijke aanvraag ingediend worden bij het college van
burgemeester en schepenen. In deze aanvraag bevestigt de aanvrager zijn/haar
akkoord met deze verordening, de te betalen waarborg en de gebruiksvergoeding
per standplaats.
 Om ontvankelijk te zijn, moet de aanvraag aan de volgende
voorwaarden voldoen:
• de aanvrager handtekent in het aanvraagregister en krijgt een bewijs van zijn
aanvraag.
• de aanvrager heeft de volle leeftijd van 18 jaar bereikt.(uitgezonderd bij kinderlast).
• de aanvrager vermeldt zijn naam, adres en gezinssamenstelling in de aanvraag.
• de aanvraag wordt eveneens ondertekend door de meerderjarige gezinsleden.
o Wachtlijst
Het college van burgemeester en schepenen maakt een wachtlijst op van de geldige
aanvragen. De aanvragen worden chronologisch ingeschreven volgens datum van
ontvangstbewijs.
Het college van burgemeester en schepenen kan de aanvrager verzoeken zijn
aanvraag te vernieuwen. Indien de aanvrager binnen een maand na het verzoek zijn
aanvraag niet heeft vernieuwd, wordt deze van de lijst geschrapt.
o Procedure en criteria van toewijzing en de vergunning
 Het college van burgemeester en schepenen wijst de standplaatsen toe, na advies
van de woonwagencommissie. Voor het gebruik van de standplaats sluit het

schepencollege met de begunstigde een gebruiksovereenkomst met opstalrecht af.
Het college bepaalt ook de ingangsdatum van de terbeschikkingstelling. De toegewezen standplaats wordt aangeduid op het woonwagenplan.
 De standplaatsen worden toegewezen volgens de chronologische inschrijving op de
lijst.
Krijgen echter voorrang:
• woonwagenbewoners van St.-Janneke, Herenthoutseweg (aan de Viaduct) en
Peerdsbos, met prioriteit voor zij die er volgens de bevolkingsregisters, het langst
onafgebroken ingeschreven staan.
• de aanvrager die meer dan tien jaar bij zijn/haar ouder(s) op het woonwagenterrein inwoont en die de volle leeftijd van 25 jaar niet heeft bereikt.
• de aanvrager, met kind ten laste, die meer dan tien jaar bij zijn/haar ouder(s) op
het woonwagenterrein inwoont en die de volle leeftijd van 18 jaar niet heeft
bereikt.
• van de voorgaande voorrangsregeling kan worden afgeweken wanneer de
interne relaties of de verstandhouding tussen de woonwagenbewoners door een
toewijzing verstoord zouden kunnen worden.
• als de aanvrager een wettelijke vaste woonplaats heeft, kan van de voorrangsregeling worden afgeweken ten gunste van aanvragers die geen wettelijke vaste
woonplaats hebben.
 Een aanvrager die een schuld te vereffenen heeft vanuit achterstallige standplaatsrechten of bijhorende boeten en intresten, wordt geen standplaats toegewezen. De
aanvrager ontvangt een vergunning op zijn naam. Ze wordt per aangetekende brief
ter kennis gebracht aan de begunstigde, samen met een kopie van deze verordening en van de gebruiksovereenkomst met opstalrecht, van toepassing op het
woonwagenterrein.
 Een aanvrager heeft het recht om een bepaalde standplaats te weigeren. Deze
weigering moet schriftelijk worden meegedeeld aan het college van burgemeester
en schepenen. De aanvrager die na een eerste weigering nogmaals een toegewezen standplaats weigert, wordt achteraan op de lijst geplaatst. Het niet innemen van
een toegewezen standplaats binnen 45 dagen na het ter kennis brengen van de
toewijzing, wordt beschouwd als een weigering. De aanvrager wordt van de lijst
geschrapt als hij afziet van zijn aanvraag.
 De vergunning wordt toegekend voor vijf jaar. Ze kan worden ingetrokken vanwege
overbevolking of omwille van hygiëne en veiligheid of het niet-naleven, door de
aanvrager, van de afgesloten overeenkomst. Bij het verstrijken van de vijfjarige
periode kan ze telkens stilzwijgend opnieuw met vijf jaar worden verlengd. Ze
wordt, bij het verstrijken van de vergunningsperiode, automatisch ingetrokken wanneer er nog schulden zijn vanuit achterstallige standplaatsrechten of bijhorende
boeten en intresten.
 De vergunning kan niet worden overgedragen, verhuurd of op enige andere wijze
worden doorgegeven zonder toestemming van het schepencollege. Ingeval van
overlijden of van vertrek van de begunstigde gaat, op aanvraag van de samenwonende partner of, als die er niet is, op aanvraag van de meerderjarige kinderen
en na goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen, de vergunning van ambtswege over op deze(n). Zij moeten wel de laatste drie jaar voor het
overlijden of het vertrek van de begunstigde met hem hebben samengewoond en op
de standplaats gedomicilieerd zijn geweest.
 Wijzigingen in de gezinssamenstelling moeten schriftelijk worden meegedeeld aan
het college van burgemeester en schepenen.
- Inname van de standplaats.
o Inname
 De standplaats moet worden ingenomen en bewoond uiterlijk 45 dagen na ontvangst van de vergunning, tenzij anders bepaald. Het niet innemen en bewonen
binnen de vooropgestelde termijn wordt beschouwd als een weigering in de zin van
alinea 2C4, tenzij ernstige argumenten de niet-naleving kunnen verantwoorden.
 De standplaats kan slechts worden ingenomen nadat het standgeld en de waarborg

betaald zijn.
 De standplaats kan enkel worden ingenomen en bewoond door de begunstigde en
zijn gezinsleden die vermeld staan op de aanvraag.
o Plaatsbeschrijving
Voor de standplaats mag worden ingenomen, stelt de stadsaangestelde, in aanwezigheid van de begunstigde, een plaatsbeschrijving op van de standplaats en het toebeoren. De plaatsbeschrijving wordt opgesteld in twee originele exemplaren, wordt
gedagtekend en voor akkoord ondertekend door beide partijen. Iedere partij ontvangt
een origineel exemplaar.
o Ruilen van de standplaats
Het ruilen van de standplaats is toegelaten mits het college van burgemeester en
schepenen schriftelijk heeft toegestemd, na advies van de woonwagencommissie. De
wijziging wordt aangebracht op het woonwagenplan.
- Gebruik en beheer van de standplaats.
o Het woonwagenterrein behoort tot het openbaar domein maar de toegewezen
stand-plaatsen hebben een particulier karakter. Elke standplaats heeft een
individueel dienst-gebouw waarin naast een berging, de nodige elektriciteits-,
gas- en sanitaire voorzie-ningen, voor de begunstigde en zijn gezin, aanwezig
zijn. Enkel het gedeelte van de toegewezen standplaats dat in het
bijgevoegde plan voor bewoning is aangegeven, komt in aanmerking voor
bewoning.
o Autogarages zijn verboden op de standplaats. Zonder schriftelijke toelating
van het college van burgemeester mag er niets gewijzigd of bijgeplaatst
worden. Wijzigingen waarvoor een schriftelijke vergunning wordt gegeven en
die bij het verlaten van de standplaats niet verwijderd of hersteld hoeven te
worden, worden uitdrukkelijk genoteerd op het document van de
plaatsbeschrijving. De stad heeft te allen tijde het recht de standplaats te
inspecteren.
o De begunstigde heeft het recht om één verkeerswaardige woonwagen te
plaatsen op het gedeelte van de standplaats dat op de bijgevoegde
plattegrond voor bewoning is bestemd. Andere mobiele of vaste constructies,
zoals caravans, stacaravans, bijgebou-wen, aanbouwen of afsluitingen…,
mogen slechts worden geplaatst of opgericht na schriftelijke toelating van het
college van burgemeester en schepenen en na het ver-krijgen van de nodige
attesten en vergunningen, rekening houdend met de bepalingen inzake
ruimtelijke ordening en stedenbouw.
o Parkeren op een standplaats is niet toegestaan. Het onverharde gedeelte van
de kavel moet door de begunstigde als tuin worden aangelegd en als zodanig
onderhouden.
o De begunstigde onderhoudt de standplaats, met al haar aanhorigheden, in
goede staat en neemt alle mogelijke voorzorgen om schade door vorst, storm
of andere natuur-elementen te voorkomen.
o Herstellingen en onderhoud ten laste van de begunstigde zijn diegene die de
wet aan hem oplegt, die werden veroorzaakt door zijn fout of door een
persoon voor wie deze moet instaan of die volgens de huurwetgeving ten
laste vallen van de huurders. (bijvoorbeeld, water- en vorstschade aan het
individueel dienstgebouw, door nalatig-heid van de begunstigde).
Herstellingen die nodig zijn wegens normale slijtage, ouder-dom, gebrek of
wegens overmacht zijn ten laste van stad. De gebruiker brengt de stad
onmiddellijk op de hoogte van elke schade aan infrastructuur van de
standplaats veroorzaakt door een bekende of onbekende oorzaak. Met
uitzondering van kleine herstellingen worden herstellingen uitgevoerd door de
stad, op kosten van diegene die ze ten laste heeft, of uitgevoerd onder
toezicht en met akkoord van het college van burgemeester en schepenen. Ter
uitvoering van deze werken en deze van de nuts-maatschappijen, verleent de
gebruiker, aan het gemeentepersoneel of aangestelde aannemers, kosteloos
toegang tot de standplaats. De begunstigde wordt ten minste 3 dagen voor









het begin van de werkzaamheden op de hoogte gebracht van herstellingen en
onderhoud die ten laste zijn van de stad of uitgevoerd worden door de stad,
behalve bij hoogdringendheid.
o Het is verboden op de standplaats materialen op te stapelen, noch
bezigheden te ontwikkelen, die vreemd zijn aan de woonactiviteit.
o Voor het woonwagenterrein van Heirenbroek is er een ruimte voorzien voor
beperkte handelsactiviteiten. Op deze plaats is enkel de opslag en
mechanische behandeling van schroot toegelaten en uitdrukkelijk onder
volgende voorwaarden:
 alleen ferro- en non-ferroschroot.
geen voertuigwrakken of afgedankte voertuigen, onderdelen of recipiënten die nog
vloeistoffen of gassen bevatten.
schroot in de vorm van recipiënten zoals vaten, tanks of buisvormige structuren die
gevaarlijke stoffen hebben bevat of ermee verontreinigd zijn, kan maar worden
aanvaard voor zover de recipiënten leeg zijn en gereinigd werden.
geen wit schroot of afgedankte consumptiegoederen die gassen of vloeistoffen
bevatten.
er mag gezamenlijk maximaal 10 ton schroot aanwezig zijn.
de stapelhoogte mag niet meer dan 2 m bedragen.
de opslag gebeurt in functie van een georganiseerde regelmatige afvoer van het
schroot.
voor de opslag en mechanische behandeling van schroot gelden de voorschriften en
voorwaarden van het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het
beheer van afvalstoffen en zijn uitvoeringsbesluiten en het besluit van de Vlaamse
regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake
milieuhygiëne (Vlarem II) en alle wijzigingen.
o Doorgangen moeten vrij blijven voor evacuatie en de toegang van de
hulpdiensten. Op de wegen mogen voertuigen niet sneller rijden dan 30 km
per uur.
o De aansluitingen en de installatie van de constructies moeten veilig en
conform de reglementering op elektrische en gasinstallaties zijn. Kabels in de
lucht moeten op een minimale hoogte van 2,50 meter aangebracht worden.
o De tanks voor vloeibare brandstoffen, voor verwarmings- of kooktoestellen,
die buiten de woonwagen opgesteld staan, mogen maximaal 500 liter inhoud
hebben per stand-plaats. Deze vloeistoffen moeten worden opgeslagen in
stabiel geplaatste metalen of andere brandvrije recipiënten met een
overvulbeveiliging. De leidingen voor vloei-stoffen van de opslagplaats tot aan
de woonwagen moeten gemaakt zijn uit metaal. Aan het begin- en het
eindpunt van deze leidingen moet een afsluitkraan aangebracht worden. Het
college van burgemeester en schepenen kan nadere en beperkende
richtlijnen uitvaardigen. Bij inbreuk op dit artikel kan het college van
burgemeester en schepenen de installatie onmiddellijk laten ontmantelen, op
kosten van de eigenaar.
o De gasflessen voor verwarmings- of kooktoestellen, die buiten de woonwagen
opgesteld staan, mogen maximaal een inhoud van 299 liter hebben. De
leidingen voor gassen moeten geplaatst worden volgens de code van goed
vakmanschap, steeds in goede staat verkeren en de veiligheid verzekeren.
De gasinstallatie moet gecontroleerd worden bij ingebruikname van de
standplaats en vervolgens om de drie jaar. De controle gebeurt door een
bevoegd organisme of door de gasleverancier.Het college van burgemeester
en schepenen kan nadere en beperkende richtlijnen uitvaardigen. Gasopslag
in LPG-autotanks is verboden op de standplaats. Bij inbreuk op dit artikel kan
het college van burgemeester en schepenen de installatie onmiddellijk laten
ontmantelen, op kosten van de eigenaar.
o Voor het ophalen van het huisvuil schikken de begunstigden zich naar de
geldende wettelijke bepalingen. Kosten voor het opruimen van zwerfvuil op
een standplaats door de gemeentediensten komen ten laste van de

begunstigde van de standplaats.
o De begunstigde van een standplaats zal ervoor zorgen dat de rust, de
veiligheid en de gezondheid, van de andere bewoners en de omgeving, op
geen enkel ogenblik wordt gestoord. Vooral het gebruik van motoren, radio's
en tv’s mag niet storend zijn.
o De aanwijzingen gegeven door de afgevaardigde van het college van
burgemeester en schepenen over het gebruik van de standplaats moeten
strikt worden nageleefd.
o Het is de begunstigde van een standplaats op het woonwagenterrein
verboden:
 om het even welke activiteit uit te oefenen die een risico van brand
inhoudt;
 brandbare of explosieve stoffen op te slaan, anders dan hoger vermeld;
 afvalstoffen, oud ijzer of schroot, autobanden, gebruikte goederen van welke aard
ook, te bewaren of achter te laten op het woonwagenterrein, anders dan hierboven
vermeld;
 vee of kleinvee te houden; er zijn per standplaatshouder maximaal twee volwassen
honden toegelaten; deze dieren mogen echter niet loslopen en moeten beschikken
over een degelijk ren of hok. Huisdieren mogen geen burenhinder veroorzaken.
o De begunstigde treft de nodige maatregelen om de standplaatsen en
infrastructuur te vrijwaren voor brand. De standplaatshouder sluit een
brandverzekering af die buren-verhaal insluit. Deze polis, met inbegrip van het
bewijs van betaling, moet op elk verzoek van de stadsaangestelde worden
voorgelegd. De verantwoordelijkheid daar-voor ligt bij de begunstigde.
o De mobiele en vaste constructies moeten minstens 2 meter van de
belendende stand-plaatsen worden geplaatst, tenzij in de stedenbouwkundige
vergunning van het college van burgemeester en schepenen anders vermeld
staat. Het is verboden de beschik-bare accommodatie op het terrein zonder
de toestemming van het college van burgemeester en schepenen voor andere
doeleinden te gebruiken dan die waarvoor ze doorgaans bestemd is.
o De standplaatshouder betaalt een standgeld volgens de bepalingen
opgenomen in het gemeentelijk reglement op het gebruik van standplaatsen
op het woonwagenterrein.
o De begunstigde draagt de kosten van water-, gas- en elektriciteitsverbruik, het
huren van de meters en het ruimen van septische putten. Het is verboden via
waterslangen, leidingen, kabels en dergelijke gebruik te maken van de
nutsvoorzieningen van een andere standplaats.
- Einde van de inneming en bewoning van de standplaats.
o Beëindiging door de begunstigde
 De begunstigde kan ten allen tijde beslissen de standplaats niet meer in te nemen
en te bewonen. Hij moet dit tenminste één maand voor het vertrek schriftelijk melden aan het college van burgemeester en schepenen.
 Ingeval van overlijden door de begunstigde komt de inneming en bewoning van de
standplaats ten einde, onverminderd de toepassing van alinea 2 C 6.
o Beëindiging door het stadsbestuur
 Wanneer de begunstigde gedurende 120 dagen per kalenderjaar de standplaats
niet bewoont, dan kan het college van burgemeester en schepenen, na advies van
de woonwagencommissie en ongeacht de betaling van het standgeld, de
vergunning van de begunstigden opheffen – en zodoende een einde maken aan de
inneming.
 Hetzelfde geldt als de begunstigde elders een legale sedentaire woonplaats heeft of
als de gemeente zijn domicilie ambtshalve geschrapt heeft.
o Formaliteiten bij het einde van de inneming en bewoning van de standplaats
 Bij beëindiging van het gebruik wordt door de begunstigde de volgende procedure in
acht genomen:
• de beëindiging van het gebruik wordt ten minste één maand van tevoren
schriftelijk gemeld aan het college van burgemeester en schepenen;

de begunstigde zorgt ervoor dat de standplaats en haar voorzieningen zich
bevinden in de oorspronkelijke staat conform de plaatsbeschrijving bij de aanvang van het gebruik, tenzij er een uitdrukkelijke overeenkomst tussen
begunstigde en stadsbestuur bestaat;
• de aansluitingen van de nutsvoorzieningen moeten worden opgezegd bij de
betreffende maatschappijen, het bewijs hiervan moet voorgelegd worden;
• de begunstigde zal de sleutels van het sanitair gebouw aan de stad bezorgen.
 Bij het verlaten van de standplaats wordt een plaatsbeschrijving opgesteld door een
personeelslid van het gemeentebestuur in aanwezigheid van de persoon die de
standplaats zal verlaten. Ook deze plaatsbeschrijving wordt gedagtekend, opgesteld
in zoveel originele exemplaren als er partijen zijn, en wordt voor akkoord door elke
partij ondertekend. Elke partij krijgt een origineel van de plaatsbeschrijving.
 Indien de begunstigde die de standplaats zal verlaten na een tweede en schriftelijke
afspraak niet aanwezig is voor de plaatsbeschrijving, wordt de begunstigde geacht
akkoord te gaan met de plaatsbeschrijving zoals ze door het personeelslid van de
stad werd opgemaakt.
 Verwijdering of inbewaringneming van een woonwagen, door het stadsbestuur,
geschieden op kosten en verantwoordelijkheid van de begunstigde of diens
meerderjarige gezinsleden.
- Sancties.
o Afgezien van de toepassing van andere sancties bepaald in wetten, decreten,
regle-menten en verordeningen, kunnen inbreuken op dit reglement bestraft
worden door een tijdelijke schorsing of een intrekking van de vergunning voor
het gebruik van de standplaats. In dit laatste geval komt er een einde aan de
inneming van de standplaats. De sanctie wordt uitgesproken door het college
van burgemeester en schepenen.
o In geval van hoogdringendheid, wanneer elke verdere vertraging een ernstig
nadeel zou kunnen berokkenen, kan de burgemeester, op grond van artikel
134ter van de Nieuwe Gemeentewet, de vergunning voor het gebruik van de
standplaats, tijdelijk schorsen. De beslissing van de burgemeester vervalt
dadelijk als ze door het college van burgemeester en schepenen in de
eerstvolgende vergadering niet wordt bekrach-tigd.
o Artikel 134ter van de Nieuwe Gemeentewet doet geen afbreuk aan de
bevoegdheid van de burgemeester om een politiemaatregel te nemen op
grond van de artikelen 133 en 135 § 2 van de Nieuwe Gemeentewet als de
openbare orde in het gedrang komt of wanneer er openbare overlast is.
•

Stemmen tegen: Liedts, Marcipont, Vervoort, Geypens en Heylen.
Onthouden zich bij de stemming: Paulis en Schaut.
028 Inspanningsverbintenis subsidies cultuurcentrum ‘t Schaliken
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Artikel 30bis §2 van het decreet op het lokaal cultuurbeleid bepaalt dat de Vlaamse regering
jaarlijks een, bedrag van minimaal 700.000 euro ter beschikking stelt voor cultuurcentra uit
de categorie B en C waarmee de enveloppensubsidie kan worden verhoogd met minimaal
10.000 euro per cultuurcentrum op jaarbasis.
De Vlaamse Gemeenschap heeft in een brief van 19/9/2007 de procedure bepaald die
cultuurcentra moeten volgen om aanspraak te kunnen maken op deze bijkomende subsidie.
“In het ontwerp van uitvoeringsbesluit wordt gesteld dat de gemeente hiervoor een
bondige inspanningsverbintenis moet bezorgen aan de administratie voor 1/12/2007. In
deze door de gemeenteraad goedgekeurde inspanningsverbintenis moet men verklaren
aan de volgende prioriteiten te willen werken in het cultuurcentrum: bijzondere aandacht
besteden aan het bereiken van een nieuw publiek, het verruimen van het aanbod van het
cultuurcentrum door het programmeren van door de Vlaamse overheid gesubsidieerde en
ondersteunde gezelschappen en het aanbod van lokale gezelschappen en verenigingen

toegankelijk maken. De minister voorziet een eerste terugkoppeling over het al dan niet
verlenen van bijkomende middelen voor 31/12/2007. De administratie verwacht jaarlijks
een duidelijke nota van de gemeente waarin de besteding van de eventueel toegekende
middelen wordt toegelicht.”
Om aanspraak te kunnen maken op de extra subsidies moet de gemeenteraad van
Herentals dus een inspanningsverbintenis goedkeuren.
Juridische grond
Het decreet van 13/7/2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal
cultuurbeleid (B.S. 29/9/2001) gewijzigd bij het decreet van 4/7/2007 (B.S. 3/8/2007).
Argumentatie
Stad Herentals kan door deze extra subsidie nog beter investeren in de werking van het
cultuurcentrum.
De doelstellingen die vermeld staan in de inspanningsverbintenis zullen alleszins gehaald
worden, twee van de drie doelstellingen zijn alleszins inherent aan onze werking:
- bijzondere aandacht besteden aan het bereiken van een nieuw publiek
- aanbod van lokale gezelschappen en verenigingen toegankelijk maken
Ook de derde doelstelling, het programmeren van door de Vlaamse overheid gesubsidieerde
en ondersteunde gezelschappen, zal zonder problemen gehaald kunnen worden. Voor het
cultuurcentrum is het boeken van gesubsidieerde gezelschappen financieel een goede zaak,
het aanbod is bovendien divers en omvat gezelschappen die goede kwaliteit bieden.
De intentieverklaring zal geagendeerd worden op de volgende vergadering van het
beheersorgaan. De voorzitter werd al op de hoogte gebracht en staat positief ten opzichte
van deze verklaring.
BESLUIT
De gemeenteraad van Herentals beslist eenparig dat de stad, via de werking van het
cultuurcentrum, in de beleidsperiode 2008 – 2013 bijzondere aandacht zal besteden aan:
- het bereiken van een nieuw publiek en;
- het verruimen van het aanbod van door de Vlaamse overheid gesubsidieerde en
ondersteunde gezelschappen en;
- het ondersteunen en toegankelijk maken van het aanbod van lokale gezelschappen en
verenigingen.
De stad engageert zich om de hiervoor verkregen subsidie daadwerkelijk aan te wenden om
aan de gekozen prioriteit(en) te werken.
Tevens zal de stad jaarlijks een verantwoordingsnota opmaken om de besteding van de
subsidie toe te lichten volgens het ontwerp dat meegedeeld zal worden in de administratieve
richtlijnen.
De stad verklaart eveneens om de nodige bewijsstukken in verband met de besteding van de
subsidie te kunnen voorleggen als de administratie deze opvraagt.
029 Overlast bushalte Grote Markt
Raadslid Christel Heylen zegt dat er de laatste tijd heel wat klachten zijn van buurtbewoners
van de Grote Markt over nachtelijke overlast aan de bushalte. Het gaat niet alleen om
nachtlawaai, de nachtelijke bezoekers laten ook veel afval achter zodat de bushalte er als
een stort bij ligt. De rommel wordt nadien wel opgeruimd door de gemeentearbeiders maar
de overlast blijft. Zij vraagt of het mogelijk is om ’s nachts meer controle te sturen en zo de
geluidsoverlast tot een minimum te beperken? Kunnen de overtreders beboet worden voor
het sluikstorten en de geluidsoverlast? Wat kan er gedaan worden om dit fenomeen in te
dijken?
Raadslid Jos Schellens antwoordt.
Het gemeentepersoneel gaat regelmatig langs om de vuilnisbakjes leeg te maken en
achtergelaten rommel op te ruimen. De reinigingsploeg weet dat er vooral ’s maandags veel
afval ligt. Maar het gaat niet alleen om jonge mensen, ook de mensen die de bus nemen,
laten zwerfvuil achter. Het gebeurt dus niet alleen in het weekend. Alle bushokjes worden
regelmatig proper gemaakt.

Burgemeester Jan Peeters vult aan. De centrale bushalte op de Grote Markt is gebouwd als
pleisterplaats, ook omdat de fietsenstallingen daar staan. En plaatsen die veel volk trekken,
worden extra gecontroleerd op zwerfvuil. Dat loopt redelijk goed. In de buurt van de centrale
bushalte is in het verleden wel eens lawaaioverlast geweest door fuiven en caféactiviteiten in
het jeugdhuis. De stad heeft herhaaldelijk inspanningen geleverd naar het jeugdhuis toe om
rekening te houden met de buurt. Intern zijn er verbouwingen gebeurd om de overlast te
beperken.
Aan de andere kant mag de jeugd een pleisterplaats hebben en waar jongeren bijeenkomen,
wordt er plezier gemaakt en kan er al eens lawaai zijn. Het gaat hier echter niet om
criminaliteit waartegen de politie repressief moet optreden.
Het structurele probleem van de geluidsoverlast in het jeugdhuis is een ander probleem.
Onze jeugddienst werkt daar ook aan.
Schepen Jan Bertels zegt dat de nieuwe muziekinstallatie van de 10R20 de muziek naar
binnen duwt en niet naar buiten. Daarnaast is er met de buurvrouw, die voordien lawaaihinder had, al enkele keren vergaderd. De derde bijeenkomst is op haar vraag niet doorgegaan, omdat het probleem blijkbaar opgelost is.
Verder weten we niets van regelmatige overlast voor de deur van het jeugdhuis. Dat er daar
af en toe geroepen wordt, staat vast maar dat gebeurt in andere straten ook.
Raadslid Liedts vult aan. Het jeugdhuis is niet echt het probleem, wel het paleis van Kris
Peeters, dat de overlast in de hand werkt. De jongeren die anders in het jeugdhuis zouden
zitten, troepen nu samen in dat multifunctionele bushok en dat zorgt voor de problemen.
Burgemeester Peeters zegt dat raadslid Liedts er nu wel een karikatuur van maakt. Voor het
bushok er stond, stonden daar bollen. In de zomer en net voor de schoolvakanties was die
plek ook de pleisterplaats voor jongeren. Sommige mensen ergeren zich aan jonge mensen
die ’s nachts met elkaar praten, anderen ergeren zich aan mensen die op de caféterrassen
praten om twee uur ’s nachts. De horeca op de Grote Markt floreert veel beter dan vijf jaar
geleden maar dit is een van de gevolgen. Ik veronderstel toch dat het Vlaams Belang niet
verwacht dat we onze politie gaan inzetten tegen pratende en lachende jongeren en
cafébezoekers op de Grote Markt. Wij zijn geen voorstander van dat soort van repressieve
maatschappij. Wanneer die site intensief gebruikt wordt – en dat is een goede zaak – ligt de
verantwoordelijkheid van de stad in het regelmatig onderhoud van de bushalte.
029/
1 Verkeerssituatie Kleine Markt
Raadslid Raf Liedts en raadslid Daniel Marcipont willen de verkeerssituatie op de Kleine
Markt bespreken. De afgelopen maanden gebeurden daar verschillende ongevallen. Hoewel
het kruispunt verkeerstechnisch in orde is, moet de oorzaak gezocht worden bij een aantal
andere factoren: geparkeerde wagens, slechte zichtbaarheid…
Zij vragen of het stadsbestuur deze verkeerssituatie bij hoogdringendheid wil bekijken en de
nodige maatregelen wil treffen?
Schepen Jos Schellens beaamt dat het kruispunt verkeerstechnisch in orde is. Op het kruispunt zijn er nog niet zo lang geleden extra haaientanden geschilderd om de voorrang te
accentueren. De meeste ongevallen zijn te wijten aan het niet geven van voorrang. Uit de
statistische gegevens blijkt dat daar sinds 2001 negen ongevallen gebeurd zijn.
Raadslid Liedts zegt dat de buurtbewoners een onveilig gevoel hebben op het kruispunt, het
hoeft daarom niet altijd tot werkelijke ongevallen te komen. Hij heeft de situatie voorgelegd
aan een verkeersdeskundige en die heeft enkele suggesties gedaan om de toestand te
verbeteren. Hij wil die suggesties graag doorspelen aan de verkeerscel van de stad.
Raadslid Marijke Rombouts stelt voor om op het kruispunt een voorrang van rechts regeling
in te voeren.
Burgemeester Jan Peeters zegt dat men zich vooral aan de voorrangsregels moet houden.

Hij zegt dat hij de mobiliteitscel zal vragen om na te kijken of de voorrangsregels nog extra
benadrukt kunnen worden.
029/
2 Ingang Vrijetijdspas
Raadslid Liese Bergen licht haar vraag toe. Op 17 oktober kon de Herentalsenaar verschillende politici met een fakkel in de hand waarnemen. We namen met een groep mensen deel
aan de tocht naar aanleiding van de werelddag van verzet tegen armoede en uitsluiting. Zo’n
actie is uiteraard erg zichtbaar. Maar belangrijker zijn de maatregelen die we nemen om
mensen effectief te helpen. Een van die maatregelen is de vrijetijdspas. Hiermee kunnen
mensen die het financieel moeilijk hebben toch deelnemen aan een aantal activiteiten. Zo
kunnen zij tegen een sterk verminderd tarief voorstellingen in ons cultuurcentrum bijwonen.
Maar er stelt zich een probleem. Een cultureel seizoen loopt van begin september tot
ongeveer eind mei. De vrijetijdspas, die intussen nog niet van kracht is, loopt van januari tot
december. Mensen met zo’n pas hebben niet de kans gekregen om mee te stappen in de
abonnementenverkoop van ons cc, waardoor ze voor sommige uitverkochte voorstellingen
geen tickets meer kunnen bemachtigen. Vaak gaat het om producties die een lage drempel
hebben, zoals Wouter Deprez, bijvoorbeeld.
Raadslid Bergen vraagt of mensen vanaf 1 januari 2008 hun vrijetijdspas kunnen aanschaffen en of we ervoor kunnen zorgen dat zij ook vanaf de start van het volgende culturele
seizoen (2008-2009) hun tickets mogen bestellen?
Schepen Annemie Hendrickx antwoordt. Zij zegt dat de stad de timing van 1 januari 2008 wil
respecteren. Tijdens de maand december zal de vrijetijdspas bekend gemaakt worden bij het
grote publiek onder meer door een artikel in de stadskrant. Intern zijn de diensten al lang
bezig met de voorbereidingen, zoals het schrijven van de reglementering. Alle betrokken
diensten, zoals onze sociale dienst maar ook de sociale dienst van het OCMW, De Dorpel en
buurtwerking De Klink zijn al gecontacteerd. Zij zullen aanvraagformulieren ter plaatse hebben en die doorgeven aan onze sociale dienst. Maar we moeten de vrijetijdspas wel ruimer
zien dan de producties van het cultuurcentrum.
Schepen Ingrid Ryken vult aan. Wat het cultuurcentrum betreft, hebben de mensen de
korting van de vrijetijdspas gemist voor de voorstellingen van oktober tot december. Voor de
producties van januari tot mei zijn er nog een hele boel tickets te krijgen. Zij kunnen die
kopen met een korting van 50 procent. Voor het volgende seizoen komen zij ook in aanmerking voor de abonnementenverkoop.
Schepen Hendrickx zegt dat er ook een categorie -26 zal zijn met een vrijetijdspas. Die
zullen een abonnement kunnen kopen met maar drie voorstellingen in de plaats van vijf.
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