Gemeenteraad
Zitting van 4 december 2007
Aanwezigen : Jan Peeters - burgemeester en voorzitter
Ingrid Ryken, Wies Verheyden, Mien Van Olmen, Anne-Marie Hendrickx, Jan Bertels,
Jozef Schellens - schepenen
Marcel Leirs, Kris Peeters, Raf Liedts, Luc De Cat, Guy Paulis, Daniël Marcipont, Martine
Moriau, Bieke Beirinckx, Katrien Van den Broeck, Peter Bellens, Elke Van Dyck, Christine
Schaut, Lise Bergen, Walter Vanhencxthoven, Roel Vervoort, Victor Vervloesem,
François Vermeulen, Marleen Geypens, Christel Heylen, 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 goedgekeurd.
001 Proces-verbaal van kasnazicht op 30/6/2007
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Het college van burgemeester en schepenen keurde op 5/11/2007 de kastoestand op
30/6/2007 goed.
Juridische grond
Volgens het artikel 165 van het gemeentedecreet moet de financieel beheerder minstens 1
maal per kwartaal de thesaurietoestand aan de gemeenteraad rapporteren.
BESLUIT
De gemeenteraad neemt eenparig kennis van het proces-verbaal van kasnazicht van 30 juni
2007.
Raadslid De Cat verlaat de zitting.
002 Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw: begrotingswijziging 1, dienstjaar 2007
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw wil haar begroting dienstjaar 2007 wijzigen.
De kerkfabriek vraagt 4.450,00 euro als buitengewone subsidie van de stad voor het betalen
van een deel van de aankoop van een elektronisch klokkenluidersysteem.
Financiële gevolgen
De buitengewone dienst van de stad wordt voor het dienstjaar 2008 verhoogd met 4.450,00
euro onder vorig dienstjaar 2007.
Argumentatie
De kerkfabriek vraagt een buitengewone subsidie van 4.450,00 euro voor de aankoop van
een elektronisch klokkenluidersysteem. Er kan geen vrijwilliger meer gevonden worden als
klokkenluider. De kerkraad heeft op vraag van de pastoor zich akkoord verklaard om te
investeren in een elektronisch klokkenluidersysteem voor een bedrag van 9.500,00 euro.
Deze investering wordt deels gedragen door de kerkfabriek (via een besparing op art.27,
onderhoud van de kerk en andere posten), deels door beroep te doen op een extra subsidie
van de stad.
BESLUIT
De gemeenteraad verleent eenparig een gunstig advies over de begrotingswijziging 1,
dienstjaar 2007, van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw.
003 Kerkfabriek Sint-Waldetrudis: begrotingswijziging 1, dienstjaar 2007
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen

De kerkfabriek Sint-Waldetrudis wil haar begroting dienstjaar 2007 wijzigen.
De kerkfabriek vraagt geen verhoging van de gemeentelijke subsidie van de stad.
Financiële gevolgen
Geen financiële gevolgen voor de stad.
Argumentatie
De kerkfabriek heeft haar begroting 2007 intern gewijzigd. De gewone ontvangsten verhogen
met 2.900,00 euro. De buitengewone ontvangsten verhogen met 493.740,00 euro. De
gewone uitgaven verhogen met 13.740,00 euro. De buitengewone uitgaven verhogen met
482.900,00 euro.
BESLUIT
De gemeenteraad verleent eenparig een gunstig advies over de begrotingswijziging 1,
dienstjaar 2007, van de kerkfabriek Sint-Waldetrudis.
004 DIFTAR, belastingreglement op ophaling en verwerking van afval: wijziging
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De gemeenteraad besliste om te participeren in het Diftar-project van het IOK en keurde de
meest recente voorwaarden van het project goed.
Het belastingreglement voor ophaling en verwerking van afval werd door de gemeenteraad
op 2/10/2007 goedgekeurd. In de beslissing zit een fout, deze moet worden rechtgezet.
Juridische grond
Gemeenteraadbeslissing van 2/10/2007, belastingreglement op het ophalen en verwerken
van restafval en GFT en met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen via
het Diftar-systeem.
Argumentatie
In de laatste alinea van artikel 7 van het belastingreglement zit een fout. Voor de
terbeschikkingstelling van een grote container van 1100 l (zowel beschikbaar voor restafval
als voor GFT-afval) is hier bovenop een bijkomende belasting voor een bedrag van 66 euro
per maand verschuldigd die wordt verrekend op de provisie. De 66 euro is het bedrag dat per
jaar was voorzien zoals ook in de argumentatie van het belastingreglement was aangehaald.
In het reglement moest een twaalfde van het bedrag worden vermeld. (66/12 = 5,50 euro). In
Artikel 7 moet 66 euro worden vervangen door 5,50 euro.
BESLUIT
De gemeenteraad beslist eenparig om de laatste alinea van artikel 7 van het belastingreglement op het ophalen en verwerken van restafval en GFT en met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen via het Diftar-systeem, zoals goedgekeurd door de
gemeenteraad op 2 oktober 2007, te vervangen door:
“ Voor de terbeschikkingstelling van een grote container van 1.100 l (zowel beschikbaar
voor restafval als voor GFT-afval) is hier bovenop een bijkomende belasting voor een
bedrag van 5,50 euro per maand verschuldigd die wordt verrekend op de provisie”
005 AGB Herentals: jaarrekening 2006 - kennisname.
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf AGB Herentals heeft op 28/8/2007
de jaarrekening 2006 definitief vastgesteld en ter mededeling aan de gemeenteraad van de
stad Herentals bezorgd.
Het college van commissarissen heeft op 27/9/2007 haar verslag opgemaakt bij deze
definitieve jaarrekening.
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 13/11/2007 aan de voorzitter
gevraagd om de jaarrekening over het boekjaar 2006 ter mededeling aan de gemeenteraad
voor te leggen
Adviezen
Het college van commissarissen geeft een verklaring zonder voorbehoud over de jaarrekening 2006. Dit betekent dat het college van commissarissen van oordeel is dat de jaarreke-

ning afgesloten op 31/12/2006 een getrouw beeld geeft van het vermogen, de financiële toestand en de resultaten van het autonoom gemeentebedrijf AGB Herentals.
Het directiecomité stelde voor de jaarrekening 2006 ongewijzigd vast te stellen.
De raad van bestuur stelde de jaarrekening 2006 definitief vast.
Juridische grond
De termijn van drie jaar waarbinnen bestaande extern verzelfstandigde agentschappen
(EVA's) van gemeenten hun werking en statuten in overeenstemming moeten brengen met
het gemeentedecreet (GD, artikel 310) loopt nog niet sinds 1/1/2007. Die termijn zal pas beginnen lopen vanaf de algemene inwerkingtreding van het hoofdstuk over de externe verzelfstandiging. Daarvoor is het wachten op de uitvoering van de bepalingen over het financiële
instrumentarium en de audit. De te volgen werkwijze is vastgelegd in de nieuwe gemeentewet en de statuten.
De statuten van het autonoom gemeentebedrijf AGB Herentals, Hoofdstuk IV. FINANCIËN,
artikel 38. Jaarrekening bepalen dat de raad van bestuur de jaarrekening vaststelt en overmaakt aan het college van burgemeester en schepenen voor mededeling aan de gemeenteraad.
Financiële gevolgen
Uit de resultaatsverwerking blijkt dat de tussenkomst van de vennoten in het verlies 266.841
euro bedraagt. Dit is de som die het stadsbestuur als werkingstoelage aan het AGB
Herentals heeft betaald.
Argumentatie
Artikel 38 van de statuten van het autonoom gemeentebedrijf AGB Herentals bepaalt dat de
raad van bestuur de jaarrekening vaststelt en overmaakt aan het college van burgemeester
en schepenen voor mededeling aan de gemeenteraad.
BESLUIT
De gemeenteraad neemt eenparig kennis van de definitieve jaarrekening 2006 van het
autonoom gemeentebedrijf AGB Herentals
Jaarrekening 31/12/2006
1. BALANS NA WINSTVERDELING
ACTIVA

Codes

Boekjaar

VASTE ACTIVA
I.
Oprichtingskosten
II.
Immateriële vaste activa
III.
Materiële vaste activa
A.
Terreinen en gebouwen
B.
Installaties, machines en uitrusting
C.
Meubilair en rollend materieel
D.
Leasing en soortgelijke rechten
E.
Overige materiële vaste activa
F.
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
IV.
Financiële vaste activa
VLOTTENDE ACTIVA
V.
Vorderingen op meer dan één jaar
A.
Handelsvorderingen
B.
Overige vorderingen
VI.
Voorraden en bestellingen in uitvoering
A.
Voorraden
B.
Bestellingen in uitvoering
VII.
Vorderingen op ten hoogste één jaar
A.
Handelsvorderingen
B.
Overige vorderingen
VIII.
Geldbeleggingen
IX.
Liquide middelen

20/28
20
21
22/27
22
23
24
25
26
27
28
29/58
29
290
291
3
30/36
37
40/41
40
41
50/53
54/58

1.764.874

Vorig
boekjaar
1.764.874

1.764.874

1.764.874

1.764.874

1.764.874

1.906.986
1.646.048

1.913.148
1.685.795

1.646.048

1.685.795

39.747

37.039

39.747

37.039

221.068

189.694

422.148

620
3.678.022
Vorig
boekjaar
190.535

422.148

190.535

17/49
17
170/4
172/3

3.249.712
2.702.634
2.702.634
2.702.634

3.487.487
2.948.356
2.948.356
2.948.356

174/0
175
176
178/9
42/48
42

386.678
352.616

373.463
338.232

678
678

1.379
1.379

33.384

33.852

33.384

33.852

160.400

165.668

10/49

3.671.860

3.678.022

Codes

Boekjaar

Vorig
boekjaar

X.
Overlopende rekeningen
TOTAAL DER ACTIVA

490/1
20/58

123
3.671.890

PASSIVA

Codes

Boekjaar

EIGEN VERMOGEN
I.
Kapitaal
A.
Geplaatst kapitaal
B.
Niet-opgevraagd kapitaal
II.
Uitgiftepremies
III.
Herwaarderingsmeerwaarden
IV.
Reserves
A.
Wettelijke reserve
B.
Onbeschikbare reserves
1. Voor eigen aandelen
2. Andere
C.
Belastingvrije reserves
D.
Beschikbare reserves
V.
Overgedragen winst
Overgedragen verlies (-)
VI.
Kapitaalsubsidies

10/15
10
100
101
11
12
13
130
131
1310
1311
132
133
140
141
15

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
VII. A.
Voorzieningen voor risico’s en kosten
B.
Uitgestelde belastingen

16
160/5
168

SCHULDEN
VIII.
Schulden op meer dan één jaar
A.
Financiële schulden
1. Kredietinstellingen,
leasingschulden
en
soortgelijke schulden
2. Overige leningen
B.
Handelsschulden
C.
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen
D.
Overige schulden
IX.
Schulden op ten hoogste één jaar
A.
Schulden op meer dan één jaar die binnen het
jaar vervallen
B.
Financiële schulden
1. Kredietinstellingen
2. Overige leningen
C.
Handelsschulden
1. Leveranciers
2. Te betalen wissels
D.
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen
E.
Schulden met betrekking tot belastingen,
bezoldigingen en sociale lasten
1. Belastingen
2. Bezoldigingen en sociale lasten
F.
Overige schulden
X.
Overlopende rekeningen

450/3
454/9
47/48
492/3

TOTAAL DER PASSIVA
2. RESULTATENREKENING

43
430/8
439
44
440/4
441
46
45

I.

Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten
Omzet
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen;
diensten en diverse goederen
A.B. Brutomarge (positief saldo)
Brutomarge (negatief saldo) (-)
C.
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
(-)
D.
Afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa (-)
E.
Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen
(toevoegingen -, terugnemingen +)
F.
Voorzieningen voor risico’s en kosten
(toevoegingen -, bestedingen en terugnemingen +)
G. Andere bedrijfskosten (-)
H.
Als herstructureringskosten geactiveerde
bedrijfskosten (+)
Bedrijfswinst(+)
Bedrijfsverlies (-)
II.
Financiële opbrengsten
Financiële kosten (-)
Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening, vóór
belasting (+)
Verlies uit de gewone bedrijfsuitoefening, vóór
belasting (-)
III.
Uitzonderlijke opbrengsten
Uitzonderlijke kosten (-)
Winst van het boekjaar vóór belasting (+)
Verlies van het boekjaar vóór belasting (-)
IIIbis.
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
(+)
Overboeking naar de uitgestelde belastingen
(-)
IV.
Belastingen op het resultaat (-)(+)
Winst van het boekjaar (+)
Verlies van het boekjaar (-)
V.
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
(+)
Overboeking
naar
de
belastingvrije
reserves (-)
Te bestemmen winst van het boekjaar (+)
Te verwerken verlies van het boekjaar (-)

70
60/61
70/61
61/70
62

130
(157.077)

622
(167.377)

(35.228)

(40.439)

(35.228)

(40.439)

(35.228)

(40.439)

(35.228)

(40.439)

640/8
649
70/64
64/70
75
65
70/65
65/70
76
66
70/66
66/70
780
680
67/77
70/67
67/70
789
689
(70/68)
(68/70)

70/69
69/70
70/68
68/70
790
690

B.

126.316

635/7

A.
B.
2.

121.719

631/4

Codes

1.

126.316

630

RESULTAATVERWERKING
Te bestemmen winstsaldo
Te verwerken verliessaldo (-)
Te bestemmen winst van het boekjaar
Te verwerken verlies van het boekjaar (-)
Overgedragen winst van het vorige boekjaar
Overgedragen verlies van het vorige boekjaar
(-)
Onttrekking aan het eigen vermogen

121.719

791/2

Boekjaar

Vorig
boekjaar

155.307
(35.228)
190.535

(40.439)

C.

D.

1.
2.
3.
1.
2.

E.
F.
1.
2.
3.

Toevoeging aan het eigen vermogen (-)
aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies
aan de wettelijke reserve
aan de overige reserves
Over te dragen winst (-)
Over te dragen verlies
Tussenkomst van de vennoten (of
eigenaar) in het verlies
Uit te keren winst (-)
Vergoeding van het kapitaal
Bestuurders of zaakvoerders
Andere rechthebbenden

691/2
691
6920
6921
693
793
794

(422.148)

(190.535)

266.841

230.974

694/6
694
695
696

006 Goedkeuring dading Cambré-Sels
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
In Pappenberg, een deel van Oevelseweg en een deel van Zandkapelweg voert de stad
wegen- en rioleringswerken uit.
Een aantal bewoners moesten voor de aanleg van de nieuwe straat een deel van hun eigendom afstaan. Bij de onderhandelingen over deze grondafstand werd afgesproken dat alle
scheidingsmuren, afsluitingen, brievenbussen en andere opstallen op de in te nemen
gronden op kosten van de stad zouden herbouwd worden achter de nieuwe rooilijn.
De bewoners van Zandkapelweg 79, de heer en mevrouw Cambré-Sels, hebben een
tuinmuur gebouwd met dezelfde steensoort als die waarmee hun huis gebouwd is. De
bewuste steensoort is echter niet meer in de handel. De stad kan de muur dus niet
herbouwen. De heer en mevrouw Cambré wilden geen muur in een andere steensoort en
vroegen een vergoeding voor de af te breken muur. Hiervoor lieten ze bij de firma Hens Stan
& C° een bestek maken. Deze firma berekent de waarde van de muur op 8.699,00 euro.
De technische dienst heeft de waarde bepaald op basis van gegevens van het Aankoopcomité. Zij hanteren een forfait van 1.500 euro per m³. Volgens deze berekening komt de
waarde van de muur uit op 4.260,00 euro, alles inbegrepen.
Het schepencollege besliste op 23/4/2007 aan de heer en mevrouw Cambré-Sels een
vergoeding voor te stellen van 4.260 euro. Omdat zij niet akkoord gingen met het bedrag van
de vergoeding, heeft het college op 3/9/2007 beslist principieel akkoord te gaan met het
afsluiten van een dading voor een bedrag van 6.260 euro. In hun brief van 25/9/2007 melden
de heer en mevrouw Cambré dat zij akkoord gaan met een vergoeding van 6.260 euro.
Financiële gevolgen
Op artikelnummer 421 522 55 werd een bedrag van 6.260 euro vastgelegd voor de betaling
van de vergoeding.
Artikelnummer
Omschrijving aankoop
Bedrag
Beschikbaar Vastleggings
inclusief
krediet na
nummer
btw
vastlegging
421 522 55
Schadevergoeding voor
6.260,00
6.260,00
2007004179
het afbreken van muur
Visum ontvanger
In uitvoering van art. 94 en 160 §2 van het gemeentedecreet verleende de stadsontvanger
op 20/11/2007 zijn visum aan dit voorstel.
Argumentatie
De schadevergoeding van 4.260 euro betreft enkel het afbreken van de tuinmuur. Het is niet
uitgesloten dat de normen van het Aankoopcomité de werkelijke evolutie van de prijzen voor
een tuinmuur niet correct weergeven, zodat het berekende bedrag ontoereikend is voor het
herbouwen van de tuinmuur. Deze normen zijn immers al enige tijd niet meer aangepast,
terwijl de prijzen van de bouwmaterialen de laatste jaren sterk zijn toegenomen.
Omdat het precieze bedrag van de vergoeding moeilijk is vast te stellen en hierover
betwisting bestaat, is de meest billijke oplossing voor dit geschil het afsluiten van een dading.
Na onderhandelingen en wederzijdse toegevingen gaan beide partijen akkoord met een

bedrag van 6.260 euro.
BESLUIT
De gemeenteraad keurt eenparig volgende dadingovereenkomst goed:
Dadingovereenkomst
Tussen de ondergetekenden:
- de stad Herentals, vertegenwoordigd door zijn college van burgemeester en schepenen,
in wiens naam de heer Jan Peeters, burgemeester, en de heer Frans Van Dyck,
secretaris, optreden in uitvoering van een beslissing van de gemeenteraad van……,
hierna partij enerzijds genoemd;
en:
- de heer en mevrouw Cambré-Sels,
hierna partij anderzijds genoemd;
wordt volgende dading aangegaan:
Artikel 1: voorwerp
Deze dadingovereenkomst heeft als doel het geschil tussen partijen definitief geregeld te
zien.
Het gaat om een betwisting ontstaan naar aanleiding van de inname van grond voor de
woning aan de Zandkapelweg 79, te 2200 Herentals bij weg- en rioleringswerken.
Artikel 2: toelichting
Partij anderzijds heeft op de scheiding met de openbare weg een tuinmuur gebouwd met
dezelfde steensoort als die waarmee haar huis gebouwd is. Deze stenen zijn echter niet
meer te verkrijgen. De aannemer van de wegenwerken kan de tuinmuur niet herbouwen en
partij anderzijds wil geen muur in een andere steensoort. Ze vroeg daarom een vergoeding
voor de tuinmuur van 8.699,00 euro. Partij enerzijds wilde op basis van de normen van het
Aankoopcomité 4.260 euro betalen voor de muur. Omdat het werkelijk bedrag van de
vergoeding moeilijk vast te stellen is, zijn beide partijen, na wederzijdse toegevingen, een
vergoeding van 6.260 euro voor de tuinmuur overeengekomen.
Artikel 3: voorwaarden
Na wederzijdse toegevingen van partij enerzijds en partij anderzijds, verbindt partij enerzijds
zich ertoe om partij anderzijds 6.260 euro te betalen als vergoeding voor de tuinmuur van
partij anderzijds. De betaling van het hierboven vermelde bedrag geldt tot slot van alle
rekening.
Beide partijen komen overeen dat ze, onder de opschortende voorwaarde dat deze dading
correct wordt uitgevoerd, niets meer van elkaar kunnen eisen op welke grond dan ook.
Hiertoe benadrukken ze dat deze dading een punt zet achter elke vroegere of nog tussen
hen bestaande discussie over de verschuldigde vergoedingen, kosten of welke bedragen
dan ook.
Beide partijen beloven definitief af te zien van elke betwisting in feite of in rechte over het
tussen hen gerezen geschil, met uitzondering van geschillen over de uitvoering van deze
dading.
Opgemaakt te Herentals op ……………………….. 2007 in twee exemplaren.
007 Bouw van een podiumzaal - verrekening nr. 132A: 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. 132A opgesteld voor het schilderen van ramen
in ‘t Schaliken.
Op 9/10/2007 heeft het college bij hoogdringendheid beslist te voorzien in de uitgaven voor
het uitvoeren van de werken, voorzien in verrekening nr. 132A.
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 9/102007 over de
goedkeuring van verrekening nr. 132A bij de bouw van de podiumzaal.
Stemmen tegen: Paulis en Schaut
Onthouden zich bij de stemming: Liedts, Marcipont, Vanhencxthoven, Vervoort, Vermeulen,
Geypens en Heylen.
008 Keuze gunningswijze en vaststelling lastvoorwaarden voor het oprichten van
individuele dienstgebouwen op het woonwagenterrein Herenthoutseweg goedkeuring aangepast definitief ontwerp (versie 11/2007).
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Op 27/3/2007 keurde de gemeenteraad het definitief ontwerp goed voor de oprichting van 17
individuele dienstgebouwen op het woonwagenterrein Herenthoutseweg.
De stad heeft het dossier ingediend bij de Vlaamse Overheid voor subsidiëring.
Uit de subsidiebelofte van 27/8/2007 blijkt dat voor de thermische-, sanitaire en elektrische
installatie het subsidieerbaar bedrag maximum 4.500 euro bedraagt.
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
26/9/1996 tot bepalingen van de algemene uitvoeringsregels en aannemingsvoorwaarden
van de overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten.
Argumentatie
Omwille van de subsidiebeperking voor de thermische-, sanitaire- en elektrische installatie
besliste het college reeds op 25/6/2007 om het ontwerp te laten aanpassen. In overleg met
de subsidiërende overheid heeft het studiebureau het ontwerp aangepast. Bij deze
besprekingen werd het financieel plafond voor de technische installatie in de dienstgebouw
zelf vastgesteld tussen 4.500 en 5.500 euro. Voor Herenthoutseweg bedraagt dit 4.630,34
euro exclusief btw.
BESLUIT
De gemeenteraad beslist haar besluit van 27 maart 2007 omtrent de oprichting van 17
individuele dienstgebouwen voor het woonwagenpark Herenthoutseweg te wijzigen en het
aangepast definitief ontwerp (versie 11/2007) met bestek 05011C-2 en bijhorende plannen
goed te keuren.
De nieuwe raming bedraagt 594.966,16 euro, inclusief btw.
Onthouden zich bij de stemming: Paulis en Schaut.
009 Keuze gunningswijze en vaststelling lastvoorwaarden voor het oprichten van
individuele dienstgebouwen op het woonwagenterrein Heirenbroek - goedkeuring
aangepast definitief ontwerp (versie 11/2007)
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen

Op 27/3/2007 keurde de gemeenteraad het definitief ontwerp goed voor de oprichting van 20
individuele dienstgebouwen op het woonwagenterrein Heirenbroek.
De stad heeft het dossier ingediend bij de Vlaamse Overheid voor subsidiëring.
Uit de subsidiebelofte van 25/5/2007 blijkt dat voor de thermische-, sanitaire en elektrische
installatie het subsidieerbaar bedrag maximum 4.500 euro bedraagt.
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
26/9/1996 tot bepalingen van de algemene uitvoeringsregels en aannemingsvoorwaarden
van de overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten.
Argumentatie
Omwille van de subsidiebeperking voor de thermische-, sanitaire- en elektrische installatie
besliste het college op 25/6/2007 om het ontwerp te laten aanpassen. In overleg met de
subsidiërende overheid heeft het studiebureau het ontwerp aangepast. Bij deze
besprekingen werd het financieel plafond voor de technische installatie in de dienstgebouw
zelf vastgesteld tussen 4.500 en 5.500 euro. Voor Heirenbroek bedraagt dit 4.603,28 euro
exclusief btw.
BESLUIT
De gemeenteraad beslist haar besluit van 27 maart 2007 omtrent de oprichting van 20
individuele dienstgebouwen voor het woonwagenpark Heirenbroek te wijzigen en het
aangepast definitief ontwerp (versie 11/2007) met bestek 05011C-1 en bijhorende plannen
goed te keuren.
De nieuwe raming bedraagt 690.094,07 euro, inclusief btw.
Onthouden zich bij de stemming: Liedts, Paulis, Marcipont, Schaut, Vervoort, Geypens en
Heylen.
010 Aanvullend verkeersreglement: parking AZ St.-Elisabeth: invoeren van zone 30 en
aanleggen van een zebrapad
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Het AZ St.-Elisabeth, Nederrij 133, 2200 Herentals vraagt een wijziging aan van het
reglement over het openbare parkeerterrein en het ganse traject van de wegenis van het
ziekenhuis. Er wordt een aanleg voorzien van een zebrapad ter hoogte van de spoedgevallen naar de fietsenbergplaats en het instellen van een zone 30 over het gehele
parkeerterrein en het ganse traject van de wegenis rond het ziekenhuis. Het college besliste
op 27/8/2007 om een aanvullend verkeersreglement op te maken en voor te leggen aan de
gemeenteraad.
Juridische grond
- Koninklijk Besluit van 16/3/1968 betreffende de politie over het wegverkeer artikel 2 tot 6.
- De beslissing van de gemeenteraad van 4/2/1991 over het parkeren rondom het
ziekenhuis AZ St.-Elisabeth.
- De beslissing van de gemeenteraad van 22/6/1993 over de wegenis rond het ziekenhuis
AZ St.-Elisabeth.
- De beslissing van de gemeenteraad van 2/5/1995 over de omgeving rond het ziekenhuis
AZ St.-Elisabeth.
Argumentatie
Het AZ St.-Elisabeth, Nederrij 133, 2200 Herentals wil een zone 30 invoeren op hun parkeerterrein en het ganse traject van de wegenis rond het ziekenhuis om de verkeersveiligheid
rond het ziekenhuis te verbeteren. Het ziekenhuis vraagt eveneens om een zebrapad aan te
leggen ter hoogte van de spoedgevallen naar de fietsenbergplaats, dit omdat het personeel
van het ziekenhuis deze oversteekbeweging meermaals per dag doet. Hiervoor moet de
gemeenteraad een aanvullend verkeersreglement opmaken.
De gemeenteraad stelt vast dat de verkeersborden F4a en F4b langs de Nederrij ter hoogte
van de Gasthuispoort overbodig zijn en niet dienen geplaatst te worden.
De gemeenteraad vraagt om de toegangsweg naar de fietsenstalling voor fietsers dubbel

richting te maken.
BESLUIT
De gemeenteraad keurt volgend aanvullend reglement voor het parkeerterrein en het ganse
traject van de wegenis rond het ziekenhuis AZ St.-Elisabeth goed.
Op het parkeerterrein en het ganse traject van de wegenis rond het ziekenhuis AZ St.Elisabeth, Nederrij 133, 2200 Herentals wordt een zone 30 ingevoerd. De zone wordt
afgebakend door de verkeersborden F4a en F4b met de vermelding zone 30.
Er wordt een zebrapad aangelegd ter hoogte van de spoedgevallen naar de fietsenbergplaats.
De toegangsweg naar de fietsenstalling wordt voor fietsers dubbel richting gemaakt.
De verkeersborden F4a en F4b, voorzien langs de Nederrij ter hoogte van de Gasthuispoort,
zijn overbodig en worden niet geplaatst.
Onthouden zich bij de stemming: Paulis en Schaut.
011 IKA: goedkeuring agenda buitengewone algemene vergadering van 10/12/2007
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De gemeenteraad besliste in zitting van 9/8/1982 om deel te nemen aan de intercommunale
vereniging IKA.
De Raad van Bestuur nodigt het stadsbestuur uit op de buitengewone algemene vergadering
van maandag 10/12/2007 om 16.00 uur in Den Eyck, Houtum 39, 2460 Kasterlee.
In de oproepingsbrief van 25/10/2007 staat volgende agenda:
• Goedkeuring van de begroting 2008.
• Kennisname van de voorziene activiteiten en de te volgen strategie.
• Beheer Telenetaandelen
• Statutaire benoemingen en vergoedingen.
Juridische grond
Het decreet van 6/7/2001 over de intergemeentelijke samenwerking.
Argumentatie
De gemeenteraad neemt kennis van de verslagen van de raad van bestuur met betrekking
tot de begroting 2008 en tot de voorziene activiteiten en de te volgen strategie 2008.
IKA beheert voor de gemeente 14.876 Telenetaandelen en stelt voor deze aandelen te
verkopen.
De gemeenteraad keurt de agenda goed.
BESLUIT
Artikel 1.
De gemeenteraad keurt eenparig de agenda van de buitengewone algemene vergadering
van IKA van 10 december 2007 goed.
Artikel 2.
De gemeenteraad mandateert de vertegenwoordiger of zijn plaatsvervanger, om op de
buitengewone algemene vergadering van IKA van 10 december 2007 te handelen en te
beslissen volgens de beslissingen die door de gemeenteraad zijn genomen.
Artikel 3.
De gemeenteraad verzoekt de Raad van Bestuur van IKA de 14.876 Telenetaandelen, die
IKA voor de gemeente beheert, op de beurs te verkopen met winst.
De gemeenteraad geeft opdracht aan de Raad van Bestuur van IKA de opbrengst uit deze
verkoop hetzij te reserveren met het oog op herinvestering in de energiesector, hetzij aan te
wenden ter realisatie van een stabiele dividendenpolitiek.
Artikel 4.
Het college bezorgt een afschrift van deze beslissing aan IKA, Gefin, Ravensteingalerij 3 bus
6, 1000 Brussel

012 IKA: aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervanger op de buitengewone algemene
vergadering van 10/12/2007
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De gemeenteraad besliste in zitting van 9/8/1982 om deel te nemen aan de intercommunale
vereniging IKA.
De Raad van Bestuur nodigt het stadsbestuur uit op de buitengewone algemene vergadering
van maandag 10/12/2007 om 16.00 uur in Den Eyck, Houtum 39, 2460 Kasterlee.
Juridische grond
Het decreet van 6/7/2001 over de intergemeentelijke samenwerking
Argumentatie
De benoeming en vaststelling van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger
moet voor elke vergadering herhaald worden.
Het stadsbestuur duidt één vertegenwoordiger en één plaatsvervanger aan.
De gemeenteraad stemt geheim over de aanduiding van de vertegenwoordiger. De stembus
bevat 27 stembrieven, gelijk aan het aantal stemmers. De stemopneming geeft volgend
resultaat :
- Peeters Kris krijgt
2 stemmen
Van den Broeck Katrien krijgt
21 stemmen
- neen-stemmen
1
- blanco-stembiljetten
3
Katrien Van den Broeck heeft de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte
stemmen verkregen.
De gemeenteraad stemt geheim over de aanduiding van de plaatsvervangend vertegenwoordiger. De stembus bevat 27 stembrieven, gelijk aan het aantal stemmers. De stemopneming
geeft volgend resultaat :
- De Cat Luc krijgt
22 stemmen
- Schaut Christine krijgt
1 stem
- neen-stemmen
1
- blanco-stembiljetten
3
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 IKA van 10 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 IKA van 10 december 2007.
Artikel 2.
De gemeenteraad mandateert de vertegenwoordiger of zijn plaatsvervanger, om op de
buitengewone algemene vergadering van IKA van 10 december 2007 te handelen en te
beslissen volgens de beslissingen die door de gemeenteraad zijn genomen.
Artikel 3.
Het college bezorgt een afschrift van deze beslissing aan IKA, Gefin, Ravensteingalerij 3 bus
6, 1000 Brussel.
Raadslid De Cat neemt opnieuw deel aan de zitting.

013 C.V.B.A. Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer in de Provincie
Antwerpen: goedkeuring agenda algemene vergadering van 20/12/2007
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De gemeenteraad besliste in zitting van 27/12/1995 om deel te nemen aan de Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer in de Provincie Antwerpen.
De Raad van Bestuur van de Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer in de
Provincie Antwerpen nodigt het stadsbestuur uit op de algemene vergadering op donderdag
20/12/2007 om 19.00 uur in het crematorium van Wilrijk, Jules Moretuslei 2.
In de oproepingsbrief van 26/10/2007 staat volgende agenda:
1. Goedkeuring verslag algemene vergadering 14/6/2007.
• Aanstelling lid raad van bestuur
• Voorstelling van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het
boekjaar 2008.
• Begroting 2008.
Juridische grond
Het decreet van 6/7/2001 over de intergemeentelijke samenwerking
Argumentatie
De gemeenteraad keurt de agenda goed.
BESLUIT
Artikel 1.
De gemeenteraad keurt eenparig de agenda van de algemene vergadering van de
Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer in de Provincie Antwerpen van 20
december 2007 goed.
Artikel 2.
De gemeenteraad mandateert de vertegenwoordiger of zijn plaatsvervanger, om op de
algemene vergadering van de Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer in de
Provincie Antwerpen van 20 december 2007 te handelen en te beslissen volgens de
beslissingen die door de gemeenteraad zijn genomen.
Artikel 3.
Het college bezorgt een afschrift van deze beslissing aan de Intercommunale Vereniging
voor Crematoriumbeheer in de Provincie Antwerpen, Jules Moretuslei 2, 2610 AntwerpenWilrijk.
014 C.V.B.A. Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer in de Provincie
Antwerpen: aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervanger op de algemene
vergadering van 20/12/2007
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De gemeenteraad besliste in zitting van 27/12/1995 om deel te nemen aan de Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer in de Provincie Antwerpen.
De Raad van Bestuur van de Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer in de
Provincie Antwerpen nodigt het stadsbestuur uit op de algemene vergadering op donderdag
20/12/2007 om 19.00 uur in het crematorium van Wilrijk, Jules Moretuslei 2.
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
5 stemmen
- Van Dyck Elke krijgt
23 stemmen
Elke Van Dyck heeft de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen

verkregen.
De gemeenteraad stemt geheim over de aanduiding van de plaatsvervangend vertegenwoordiger. De stembus bevat 28 stembrieven, gelijk aan het aantal stemmers. De stemopneming
geeft volgend resultaat :
- Peeters Kris krijgt
4 stemmen
- Van den Broeck Katrien krijgt
23 stemmen
- Verheyden Wies krijgt
1 stem
Katrien Van den Broeck heeft de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte
stemmen verkregen.
BESLUIT
Artikel 1.
De gemeenteraad duidt mevrouw Elke Van Dyck, gemeenteraadslid, die woont te 2200
Herentals, Vest 1/101 aan als vertegenwoordiger van de stad voor deelname aan de
algemene vergadering van de Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer in de
Provincie Antwerpen van 20 december 2007.
De gemeenteraad duidt mevrouw Katrien Van den Broeck, gemeenteraadslid, die woont te
2200 Herentals, Molenstraat 66/A, aan als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de stad
voor deelname aan de algemene vergadering van de Intercommunale Vereniging voor
Crematoriumbeheer in de Provincie Antwerpen van 20 december 2007.
De betrokkene beschikt over 31 stemmen van de gemeente (volgens de lijst van de
intercommunale).
Artikel 2.
Het college bezorgt een afschrift van deze beslissing aan de Intercommunale Vereniging
voor Crematoriumbeheer in de Provincie Antwerpen, Jules Moretuslei 2, 2610 AntwerpenWilrijk.
015 IOK: goedkeuring agenda en aanduiding en vaststelling mandaat vertegen-woordiger
en plaatsvervanger op de algemene vergadering van 18/12/2007
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De stad Herentals is deelnemer aan de Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de
Kempen (IOK).
De Raad van Bestuur van IOK nodigt het stadsbestuur uit op de algemene vergadering van
18 december 2007 om 19.00 uur in Den Eyck, Houtum 36, 2560 Kasterlee.
In de oproepingsbrief staat volgende agenda:
2. Statutaire benoemingen – definitieve vervanging leden Raad van Bestuur
• Beleidsplan 2008.
• Begroting 2008 en bijdragen 2008
• Evaluatierapport – ondernemingsplan 2007-2012
• Varia.
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 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 :
- Peeters Kris krijgt
1 stem
- Rombouts Marijke krijgt
1 stem
- Verlinden Gunther krijgt
21 stemmen
- neen-stemmen
1
- blanco-stembiljetten
4
Gunther Verlinden 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 :
- Peeters Kris krijgt
1 stem
- Van den Broeck Katrien krijgt
1 stem
- Van Dingenen Marcel krijgt
23 stemmen
- neen-stemmen
1
- blanco-stembiljetten
2
Marcel Van Dingenen heeft de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen
verkregen.
BESLUIT
Artikel 1.
De gemeenteraad keurt eenparig de agenda van de algemene vergadering van IOK van 18
december 2007 goed.
Artikel 2.
De gemeenteraad duidt de heer Gunther Verlinden, gemeenteraadslid, die woont te 2200
Herentals, Ekelstraat 15, aan als vertegenwoordiger van de stad voor deelname aan de
algemene vergadering van IOK van 18 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 algemene vergadering van IOK van 18 december 2007.
Artikel 3.
De gemeenteraad mandateert deze vertegenwoordiger of zijn plaatsvervanger, om op de
algemene vergadering van IOK van 18 december 2007 te handelen en te beslissen volgens
de beslissingen die door de gemeenteraad zijn genomen over de agendapunten van de
algemene vergadering van IOK.
Artikel 4.
Het college bezorgt een afschrift van deze beslissing aan IOK, Antwerpseweg 1, 2440 Geel.
Raadslid Bellens verlaat de zitting.

016 IOK-Afvalbeheer: goedkeuring agenda en aanduiding en vaststelling mandaat
vertegenwoordiger en plaatsvervanger op de algemene vergadering van 18/12/2007
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De stad Herentals is deelnemer aan de Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de
Kempen (IOK) - Afvalbeheer.
De Raad van Bestuur van IOK-Afvalbeheer nodigt het stadsbestuur uit op de algemene
vergadering van 18 december 2007 om 19.30 uur in Den Eyck, Houtum 36, 2560 Kasterlee.
In de oproepingsbrief staat volgende agenda:
3. Statutaire benoemingen – definitieve vervanging leden Raad van Bestuur
• Beleidsplan 2008.
• Begroting 2008 en bijdragen 2008
• Evaluatierapport – ondernemingsplan 2007-2012
• Varia.
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 en keurt de
agenda goed.
De gemeenteraad stemt geheim over de aanduiding van de vertegenwoordiger. De stembus

bevat 27 stembrieven, gelijk aan het aantal stemmers. De stemopneming geeft volgend
resultaat :
- Bergen Lise krijgt
1 stem
- Paulis Guy krijgt
1 stem
- Peeters Kris krijgt
3 stemmen
- Schellens Jozef krijgt
1 stem
- Verheyden Wies krijgt
18 stemmen
- Vervloesem Victor krijgt
1 stem
- neen-stemmen
1
- blanco-stembiljetten
1
Wies Verheyden heeft de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen
verkregen.
Raadslid Bellens neemt opnieuw deel aan de zitting.
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 :
- Moriau Martine krijgt
1 stem
- Van Dingenen Marcel krijgt
24 stemmen
- neen-stemmen
1
- blanco-stembiljetten
2
Marcel Van Dingenen heeft de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen
verkregen.
BESLUIT
Artikel 1.
De gemeenteraad keurt de agenda van de algemene vergadering van IOK-Afvalbeheer
van18 december 2007 goed.
Artikel 2.
De gemeenteraad duidt de heer Wies Verheyden, schepen, die woont te 2200 Herentals,
Ekelstraat 49 aan als vertegenwoordiger van de stad voor deelname aan de algemene
vergadering van IOK-Afvalbeheer van 18 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 algemene vergadering van IOK-Afvalbeheer van 18 december 2007.
Artikel 3.
De gemeenteraad mandateert deze vertegenwoordiger of zijn plaatsvervanger, om op de
algemene vergadering van IOK-Afvalbeheer van 18 december 2007 te handelen en te
beslissen volgens de beslissingen die door de gemeenteraad zijn genomen over de
agendapunten van de algemene vergadering van IOK-Afvalbeheer.
Artikel 4.
Het college bezorgt een afschrift van deze beslissing aan IOK, Antwerpseweg 1, 2440 Geel.
017 Cipal: goedkeuring agenda en aanduiding en vaststelling mandaat vertegen-woordiger
en plaatsvervanger op de buitengewone algemene vergadering van 14/12/2007
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De stad Herentals is deelnemer van de dienstverlenende vereniging Cipal.
De Raad van Bestuur van Cipal nodigt het stadsbestuur uit op de buitengewone algemene
vergadering op vrijdag 14/12/2007 om 10.00 uur op de maatschappelijke zetel van Cipal in
Geel, Cipalstraat 1.
In de oproepingsbrief, met toelichtingsnota, van 25/10/2007 staat volgende agenda:
4. Aanvaarding van nieuwe deelnemer(s).
• Bespreking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het
boekjaar 2008.
• Bespreking en goedkeuring van de begroting voor het boekjaar 2008 (bijlage).

• Vervanging van de op voordracht van de gemeente Brasschaat benoemde bestuurder.
• Benoeming en vervanging van leden van het adviescomité.
• Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering.
Juridische grond
Het decreet van 6/7/2001 over de intergemeentelijke samenwerking
Artikel 35 van de statuten van de dienstverlenende vereniging Cipal
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 plaatsvervangers 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 :
- Beirinckx Bieke krijgt
1 stem
- Bertels Jan krijgt
23 stemmen
- Rombouts Marijke krijgt
1 stem
- blanco-stembiljetten
3
Jan Bertels heeft de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen verkregen.
De gemeenteraad stemt geheim over de aanduiding van de plaatsvervangend vertegenwoordiger. De stembus bevat 28 stembrieven, gelijk aan het aantal stemmers. De stemopneming
geeft volgend resultaat :
- Paulis Guy krijgt
1 stem
- Peeters Kris krijgt
2 stemmen
- Rombouts Marijke krijgt
1 stem
- Vanhencxthoven Walter krijgt
1 stem
- Vervloesem Victor krijgt
21 stemmen
- blanco-stembiljetten
2
Victor Vervloesem heeft de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen
verkregen.
BESLUIT
Artikel 1.
De gemeenteraad keurt de agenda van de buitengewone algemene vergadering van de
dienstverlenende vereniging CIPAL van 14 december 2007 goed op basis van de bekomen
documenten en toelichtingsnota, zoals overgemaakt per aangetekend schrijven van 25
oktober 2007.
Artikel 2.
De gemeenteraad duidt de heer Jan Bertels, schepen, die woont te 2200 Herentals,
Roggestraat 12, aan als vertegenwoordiger van de stad voor deelname aan de buitengewone algemene vergadering van de dienstverlenende CIPAL van 14 december 2007.
De gemeenteraad duidt de heer Victor Vervloesem, gemeenteraadslid, die woont te 2200
Herentals, Koninkrijk 14, aan als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de stad voor
deelname aan de buitengewone algemene vergadering van de dienstverlenende CIPAL van
14 december 2007.
Artikel 3.
De gemeenteraad mandateert deze vertegenwoordiger of zijn plaatsvervanger, om op de
buitengewone algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging CIPAL van 14
december 2007 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd worden) te
handelen en te beslissen volgens de beslissingen die door de gemeenteraad zijn genomen
over de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van de dienstverlenende
vereniging CIPAL van 14 december 2007 en verder al het nodige te doen voor de afwerking
van de volledige agenda.
Artikel 4.
Het college bezorgt een afschrift van deze beslissing aan de dienstverlenende CIPAL,
Cipalstraat 1, 2440 Geel.

018 Commissie van financiën: intrekking mandaat van voorzitter
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De gemeenteraad richtte vijf raadscommissies op en koos voor elke commissie een
voorzitter.
Raadslid Christine Schaut werd verkozen als voorzitter van de commissie voor financiën.
Argumentatie
Christine Schaut werd door de Herentalse bevolking als gemeenteraadslid verkozen uit de
sp.a-lijst. De sp.a-fractie vraagt het mandaat van Christine Schaut als voorzitter van de
commissie voor financiën in te trekken en een nieuwe voorzitter te kiezen.
Raadslid Christine Schaut vraagt waarom men wenst over te gaan tot de intrekking van haar
mandaat als voorzitter van de commissie voor financiën.
De burgemeester antwoordt dat de meerderheid geen vertrouwen meer heeft in de huidige
voorzitter van de commissie voor financiën.
De gemeenteraad stemt geheim over de intrekking van het mandaat. De stembus bevat 28
stembrieven, gelijk aan het aantal stemmers. De stemopneming geeft volgend resultaat:
- ja-stemmen
19
- neen-stemmen
7
- onthoudingen
2
BESLUIT
De gemeenteraad beslist het mandaat van Christine Schaut als voorzitter van de commissie
voor financiën in te trekken.
019 Commissie voor financiën: verkiezing voorzitter
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De gemeenteraad richtte vijf raadscommissies op en koos voor elke commissie een
voorzitter.
De gemeenteraad heeft het mandaat van Christine Schaut als voorzitter van de commissie
voor financiën ingetrokken.
Argumentatie
Het mandaat van Christine Schaut als voorzitter van de commissie voor financiën werd
ingetrokken.
De gemeenteraad kiest een nieuwe voorzitter.
De gemeenteraad stemt geheim. De stembus bevat 28 stembrieven, gelijk aan het aantal
stemmers. De stemopneming geeft volgend resultaat:
- Rombouts Marijke krijgt
2 stemmen
- Schaut Christine krijgt
7 stemmen
- Van Dingenen Marcel krijgt
19 stemmen
Marcel Van Dingenen heeft de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen
verkregen.
BESLUIT
De gemeenteraad kiest raadslid Marcel Van Dingenen tot voorzitter van de commissie voor
financiën.
020 Commissie voor openbare werken en mobiliteit: intrekking mandaat van voorzitter
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De gemeenteraad richtte vijf raadscommissies op en koos voor elke commissie een
voorzitter.
Raadslid Marcel Van Dingenen werd verkozen als voorzitter van de commissie voor
openbare werken en mobiliteit.
Argumentatie
Marcel Van Dingenen werd door de Herentalse bevolking als gemeenteraadslid verkozen uit
de sp.a-lijst. De sp.a-f’ractie vraagt het mandaat van Marcel Van Dingenen als voorzitter van

de commissie voor openbare werken en mobiliteit in te trekken en een nieuwe voorzitter te
kiezen.
De gemeenteraad stemt geheim over de intrekking van het mandaat van de voorzitter van de
commissie voor openbare werken en mobiliteit. De stembus bevat 28 stembrieven, gelijk aan
het aantal stemmers. De stemopneming geeft volgend resultaat:
- ja-stemmen
21
- neen-stemmen
5
- onthoudingen
2
BESLUIT
De gemeenteraad beslist het mandaat van Marcel Van Dingenen als voorzitter van de
commissie voor openbare werken en mobiliteit in te trekken.
021 Commissie voor openbare werken en mobiliteit: verkiezing voorzitter
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De gemeenteraad richtte vijf raadscommissies op en koos voor elke commissie een
voorzitter.
De gemeenteraad heeft het mandaat van Marcel Van Dingenen als voorzitter van de
commissie voor openbare werken en mobiliteit ingetrokken.
Argumentatie
Het mandaat van Marcel Van Dingenen als voorzitter van de commissie voor openbare
werken en mobiliteit werd ingetrokken.
De gemeenteraad kiest een nieuwe voorzitter.
De gemeenteraad stemt geheim. De stembus bevat 28 stembrieven, gelijk aan het aantal
stemmers. De stemopneming geeft volgend resultaat:
- Peeters Kris krijgt
1 stem
- Van Dingenen Marcel krijgt
4 stemmen
- Verlinden Gunther krijgt
22 stemmen
- blanco-stembiljetten
1
Gunther Verlinden heeft de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen
verkregen.
BESLUIT
De gemeenteraad kiest raadslid Gunther Verlinden tot voorzitter van de commissie voor
openbare werken en mobiliteit.
022 Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan: voorlopige goedkeuring
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Herentals bevindt zich in de officiële goedkeuringsprocedure.
Het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan werd op 21/6/2007 besproken
tijdens een plenaire vergadering.
Het ontwerp werd aangepast aan de bemerkingen gemaakt tijdens de plenaire vergadering.
Het ontwerp werd voor advies voorgelegd aan de Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke
ordening op 10/9/2007, 17/9/2007 en 24/9/2007.
Het ontwerp werd besproken door de commissie ruimtelijke ordening en milieu op
03/10/2007.
Het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan werd aangepast aan de
bemerkingen van de commissies.
Fase
De gemeenteraad keurt het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan voorlopig
goed. Na de voorlopige vaststelling wordt het ontwerp overgemaakt aan de Bestendige
Deputatie en de Vlaamse Regering. Binnen 30 dagen na de voorlopige vaststelling
organiseert het college van burgemeester en schepenen een openbaar onderzoek (90
dagen). Na het openbaar onderzoek bundelt en coördineert de Gecoro alle adviezen,

bezwaren en opmerkingen en brengt binnen 60 dagen na het einde van het openbaar
onderzoek een gemotiveerd advies uit aan de gemeenteraad. De gemeenteraad stelt binnen
een termijn van 210 dagen na de begindatum van het openbaar onderzoek (of 270 dagen in
geval van verlenging) het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan definitief vast.
Adviezen
- Advies Gecoro van 24/9/2007
- Advies Commissie ruimtelijke ordening en milieu van 3/10/2007
Juridische grond
Artikel 1 – hoofdstuk 4 – van het decreet van 18/5/1999 over de organisatie van de
ruimtelijke ordening en latere wijzigingen
Argumentatie
Het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan werd aangepast aan de
bemerkingen van de plenaire vergadering van 21/6/2007.
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 27/8/2007 kennis genomen
van het aangepaste document.
Het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan werd op 10/9/2007, 17/9/2007 en
24/9/2007 voor advies voorgelegd aan de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke
ordening.
Het ontwerp werd op 3/10/2007 besproken door de Commissie ruimtelijke ordening en
milieu.
Het ontwerp werd ondertussen door de heer Geert De Smedt van het studiebureau Iris
Consulting aangepast aan de bemerkingen van de beide commissies.
De gemeenteraad voegt aan Deel II blz. 44 onder tabel 6 en boven “Specifieke
ontwikkelingsperspectieven voor binnengebieden in buitengebied” het volgende toe :
“ 25 Diependaal: slechts beperkt aan te snijden gedeeltelijk voor wonen als gevolg van
geplande aanleg van een wijkpark en watergebonden wonen aan de jachthaven.”
BESLUIT
De gemeenteraad keurt het gewijzigd ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan
Herentals voorlopig goed.
Stemmen tegen: Kris Peeters en Rombouts.
Onthouden zich bij de stemming: Liedts, Paulis, Marcipont, Schaut, Vanhencxthoven,
Vervoort, Vermeulen, Geypens en Heylen.
023 Goedkeuring Jeugdbeleidsplan 2008 - 2010
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De Vlaamse Regering verleent subsidies aan gemeentebesturen om een lokaal jeugdbeleid
te voeren. Om de voorziene subsidie te bekomen dient het stadsbestuur een jeugdbeleidsplan op te maken.
Het stedelijk jeugdbeleidsplan is een plan dat elke 3 jaar door het stadsbestuur wordt opgemaakt in samenspraak met kinderen en jongeren, het jeugdwerk en bevoorrechte getuigen
zoals ouders, jeugdhulpverleners en ander jeugdwerkers.
In het beleidsplan wordt concreet beschreven hoe het stadsbestuur in het beleid aandacht
gaat hebben voor de jeugd en het jeugdwerk en deze doelgroep gaat ondersteunen.
Er is een stuurgroep samengesteld die het plan opmaakt en opvolgt. Dit is een forum
geworden waar beleidsmakers, deskundigen, jongeren en jeugdwerkers met elkaar communiceerden over het te ontwikkelen plan. Communicatieve planning staat centraal. Dat
betekent dat kinderen, jongeren, het jeugdwerk en deskundigen betrokken zijn bij de opmaak
van het plan. De stuurgroep heeft informatie verzameld om een beleidsplan te schrijven, dat
rekening houdt met de meningen, behoeften, suggesties en kritieken die betrokkenen over
het huidige jeugdbeleid te kennen hebben gegeven. Hoe dit gebeurde vindt u terug in de
inleiding van het plan. Op 10/4/2007 heeft het college kennis genomen van de synthese van
de bevragingen.
De stuurgroep heeft deze synthese geconcretiseerd in doelstellingen en acties. Deze zijn
teruggekoppeld en getoetst bij de betrokkenen. Het inhoudelijk ontwerpplan werd op

6/8/2007 aan het schepencollege voorgelegd en principieel goedgekeurd onder voorbehoud
van het financieel plan.
Het ontwerpplan werd ter verificatie voorgelegd aan de Afdeling Jeugd. Het advies van de afdeling jeugd handelt uitsluitend over het naleven van de formele vereisten die in het decreet
en de uitvoeringsbesluiten bepaald zijn. Het ingediende voorontwerp voldoet aan deze
vereisten. Alleen de financiële gegevens ontbraken. Naast een algemeen financieel overzicht
dienen er ook financiële prognoses per doelstelling en actie te worden gemaakt. U vindt dit
advies in bijlage.
Het volledige ontwerpplan - met financieel programma – werd op 13/11/2007 aan het
schepencollege voorgelegd. Het financieel programma houdt rekening met de begroting
2008 en volgt - voor wat betreft de prognoses voor 2009 en 2010 - de normale evolutie van
het meerjarenplan. Het college keurde het ontwerpplan goed en besliste het ontwerpplan
voor advies voor te leggen aan de jeugdraad. Het advies van de jeugdraad is decretaal
verplicht. U vindt dit advies in bijlage.
De jeugddienst legt het ontwerp van jeugdbeleidsplan 2008 – 2010 ter goedkeuring voor aan
de gemeenteraad.
Argumentatie
De doelstellingen en acties die in het plan terug te vinden zijn, spruiten verder uit een
evaluatie van het jeugd(werk)beleid en houden rekening met de meningen, behoeften,
suggesties en kritieken die kinderen, jongeren, bevoorrechte getuigen en het jeugdwerk over
het huidige jeugdbeleid te kennen hebben gegeven.
Het financieel programma is afgestemd op de begroting 2008 en volgt voor de volgende
jaren de evolutie van het meerjarenplan.
BESLUIT
De gemeenteraad beslist het jeugdbeleidsplan 2008 – 2010 goed te keuren.
Onthoudt zich bij de stemming: Rombouts.
024 Erfgoedconvenant - projectvereniging ‘Kempens Karakter’
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Het Herentals beleidsprogramma 2007 – 2012 vermeldt erfgoed als basis van de identiteit
van Herentals waar stads- en dorpskernen worden geherwaardeerd. Om deze doelstelling te
bereiken wil Herentals samen met Vorselaar, Grobbendonk, Herenthout, Lille, Nijlen en Olen
tot een nauwe samenwerking inzake erfgoed komen. Opzet is om samen een projectvereniging op te starten om een dossier rond roerend erfgoed in te dienen bij de Vlaamse
Gemeenschap in het kader van een erfgoedconvenant. Het convenant kan de nodige
budgetten opleveren om nieuwe activiteiten rond immaterieel en roerend erfgoed in onze
regio op te zetten.
Het is dus noodzakelijk dat er een projectvereniging met de verschillende gemeenten wordt
opgericht. De zetel van de vereniging zal gevestigd zijn in Vorselaar. De gemeenteraad moet
de statuten van de projectvereniging ‘Kempens Karakter’ goedkeuren.
Argumentatie
De dienst cultuurbeleid staat positief tegenover een intergemeentelijk project in het kader
van een erfgoedconvenant.
BESLUIT
De gemeenteraad beslist eenparig de statuten van de projectvereniging goed te keuren:
HOOFDSTUK 1: NAAM, ZETEL, DOELSTELLINGEN EN DUUR
Artikel 1 - Naam van de projectvereniging.
De projectvereniging wordt genoemd “Kempens Karakter”. De leden van de projectvereniging zijn de gemeenten Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Lille, Nijlen, Olen en
Vorselaar.
De projectvereniging is onderworpen aan de bepalingen van het decreet van 6 juli 2001
houdende de intergemeentelijke samenwerking, en door deze statuten.
Artikel 2 - Zetel van de projectvereniging.
De zetel van de vereniging is gevestigd te Vorselaar: in het gemeentehuis van Vorselaar p.a.

Markt 14, 2290 Vorselaar.
Artikel 3 - Doel van de projectvereniging.
Het hoofddoel van “Kempens Karakter” is een cultureel erfgoedbeleid uit te bouwen: vanuit
een geïntegreerde aanpak een kwaliteitsvolle en duurzame zorg voor en ontsluiting van het
cultureel erfgoed stimuleren. Dit impliceert het verbreden van het maatschappelijke draagvlak en het uitbouwen van een netwerk van expertise.
Dit betekent onder meer:
Stimuleren van het bewaren van cultureel erfgoed in de regio.
- Erfgoedinitiatieven en culturele ontwikkelingen stimuleren die de mogelijkheden van een
afzonderlijke gemeente overstijgen en hiervoor projecten op schaal van de regio
ontwikkelen.
- Onderzoek verrichten op vlak van cultureel erfgoed en de resultaten hiervan ontsluiten
voor een breed publiek.
- Het afsluiten van een erfgoedconvenant met de Vlaamse Gemeenschap.
- Kwalitatieve communicatiekanalen ontwikkelen voor het culturele aanbod in de regio.
- Een cultureel imago opbouwen gebaseerd op het profiel en de kenmerken van de regio
en zodoende werken aan de uitstraling van de streek.
Artikel 4 - Duur van de projectvereniging.
§ 1. De projectvereniging wordt opgericht voor de periode 2008 tot en met 2013. Tijdens die
periode is geen uittreding mogelijk.
§ 2. De projectvereniging kan opeenvolgende keren voor het verstrijken van de termijn
opnieuw verlengd worden voor een periode van maximum 6 jaar indien dit de
unanieme wil is van de deelnemende gemeenten. Tijdens die periode is geen uittreding
mogelijk.
HOOFDSTUK 2: BESTUUR VAN DE VERENIGING
Artikel 5 - Bestuur van de vereniging.
§ 1. De projectvereniging wordt geleid door een raad van bestuur waarvan de leden
benoemd worden door de deelnemende gemeenten. Voor alle leden van de raad van
bestuur wordt ook een vaste plaatsvervanger aangeduid.
§ 2. Deze raad van bestuur heeft uitsluitend de bevoegdheid tot het nemen van
beslissingen die kaderen binnen het doel van de vereniging.
Het mandaat van bestuurder wordt beëindigd indien de respectievelijke raad die hij
vertegenwoordigt zijn mandaat intrekt en in dezelfde raadsvergadering zijn vervanger
aanduidt.
Artikel 6 - Samenstelling raad van bestuur.
§ 1. De raad van bestuur bestaat uit stemgerechtigde leden en uit leden met raadgevende
stem.
§ 2. Elke gemeenteraad vaardigt één stemgerechtigd lid af naar de raad van bestuur, zijnde
een gemeenteraadslid verkozen op een lijst waarvan de verkozenen deel uitmaken van
het college van burgemeester en schepenen of aangesteld zijn als voorzitter van het
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. De voorzitter wordt gekozen uit de
stemgerechtigde leden.
Elk stemgerechtigd lid beschikt over slechts één stem.
§ 3. Daarnaast duidt elke deelnemende gemeente één afgevaardigde aan, als lid met
raadgevende stem. Deze afgevaardigden zijn steeds raadsleden in de deelnemende
gemeenten, verkozen op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van
het college van burgemeester en schepenen of aangesteld is als voorzitter van het
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.
§ 4. Er bestaat een onverenigbaarheid tussen het mandaat van bestuurder van de
projectvereniging en verschillende ambten, functies en mandaten zoals bepaald in
artikel 48 en 51 van het decreet van 6 juli 2001.
§ 5. De bestuurders worden benoemd voor de duur van de projectvereniging, maar zijn van
rechtswege ontslagnemend bij verlies van hun openbaar mandaat of tot het ogenblik
van de algehele vernieuwing van de gemeenteraden.
Artikel 7 – Werkingsmodaliteiten.
De raad van bestuur maakt een huishoudelijk reglement op waarin de werkingsmodaliteiten
van de raad van bestuur worden vastgelegd. Dat huishoudelijk reglement kan worden

gewijzigd bij eenvoudige beslissing van stemgerechtigde leden van de raad van bestuur.
Artikel 8 - Vergaderingen raad van bestuur
De raad van bestuur vergadert ten minste twee keer per jaar. De uitnodigingen worden
minstens twee weken vooraf verstuurd, vergezeld van een agenda.
Om rechtsgeldig te beslissen moet de helft van de stemgerechtigde leden aanwezig zijn.
Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 9 – Presentiegeld.
De leden van de raad van bestuur zullen geen presentiegeld ontvangen.
Artikel 10 - Ondersteuning raad van bestuur
De raad van bestuur kan werkgroepen of adviesgroepen oprichten om de vergaderingen van
de raad van bestuur voor te bereiden en kan specifieke opdrachten uitbesteden aan derden.
De bepalingen met betrekking tot samenstelling en werkwijze van de adviesgroepen en
werkgroepen worden door de raad van bestuur vastgelegd in haar huishoudelijk reglement.
Artikel 11 - Verslaggeving aan de gemeenteraden.
§ 1. De vergaderingen van de raad van bestuur zijn niet openbaar. De notulen van de
vergaderingen en de bijhorende documenten worden, maximaal één maand na de
vergadering, ter inzage gelegd van de gemeenteraadsleden op het secretariaat van
alle aangesloten gemeenten.
§ 2. De raad van bestuur legt de jaarrekeningen, samen met het activiteitenverslag en het
verslag van de accountant jaarlijks, voor eind mei, voor aan de gemeenteraden.
HOOFDSTUK 3: FINANCIEEL BEHEER
Artikel 12 - Begroting en rekeningen.
§ 1. De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig de wetgeving op de boekhouding van
de ondernemingen en met naleving van de richtlijnen die de overheid uitvaardigt m.b.t.
de boekhoudkundige verrichtingen.
§ 2. De raad van bestuur stelt de rekening van het afgelopen jaar vast uiterlijk op 31 maart
na het verstreken boekjaar. De raad van bestuur legt de jaarrekening samen met het
verslag van de accountant en het activiteitenverslag ter goedkeuring voor aan de
gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. De begroting wordt goedgekeurd
door de raad van bestuur uiterlijk op 31 december van het jaar dat voorafgaat.
Artikel 13 – Financiering.
De gemeentebesturen financieren de projectvereniging via een jaarlijkse subsidie op basis
van het aantal inwoners. Elk bestuur betaalt eenzelfde bedrag per inwoner. Dat bedrag wordt
jaarlijks vastgelegd in een overleg tussen de deelnemende gemeenten. Het bedrag wordt
bepaald conform de noden en de te verwachten kosten van de projectvereniging.
Het financiële engagement van de gemeenten wordt jaarlijks goedgekeurd in een aparte
gemeenteraadsbeslissing van de respectievelijke gemeenteraad.
Artikel 14 - Financiële controle.
De raad van bestuur benoemt een accountant die de controle op de financiële toestand
uitvoert en hierover jaarlijks rapporteert.
HOOFDSTUK 4: WIJZIGING STATUTEN, TOETREDING, ONTBINDING
Artikel 15 - Wijziging van de statuten, toetreding.
De wijzigingen van de statuten en de aanvaarding van de toetreding van nieuwe leden
behoeven de instemming van twee derden van de deelnemende gemeenten, op basis van
een gemeenteraadsbeslissing.
Artikel 16 - Ontbinding van de vereniging.
De vereniging kan voortijdig ontbonden worden mits een akkoord van 2/3 van de bestuurders. De vereniging stelt hiertoe een vereffenaar aan.
Artikel 17 - Bestemming van de activa.
In geval van ontbinding van de vereniging worden de activa, na aanzuivering van de
eventuele passiva, overgedragen aan de deelnemende gemeenten in verhouding tot de
betaalde financiële bijdragen.
Bij de ontbinding van de vereniging zullen de eventueel in gebruik gegeven goederen
worden teruggegeven aan de eigenaars, in zoverre hun rechten daarop kunnen bewezen
worden aan de hand van geschreven overeenkomsten.
Voor alles wat niet in deze statuten is voorzien gelden de bepalingen van het decreet van 6
juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (BS 31.10.2001).

025 Stedelijke Academie voor Muziek en Woord: huur lokalen
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De stad verbouwt de Stedelijke Academie voor Muziek en Woord. Daarom heeft de academie extra lokalen nodig. Tijdens het schooljaar 2006-2007 heeft de stad negen lokalen gehuurd in de Middenschool. Voor het schooljaar 2007-2008 heeft de academie vier extra
lokalen nodig. Op 13/11/2007 ging het college akkoord met de huur van vier extra lokalen om
het muziekonderwijs tijdelijk te huisvesten.
Adviezen
Financiële dienst:
In het voorontwerp tot budget van 2008 zijn kredieten opgenomen voor de huur van deze lokalen in 2008. Onder voorbehoud van goedkeuring budget 2008 door de gemeenteraad.
Financiële gevolgen
De stad betaalt van 1.080 euro per maand voor de huur van vier extra lokalen van
september 2007 tot en met juni 2008.
De stad betaalt 16,90 euro voor verzekering tegen brand aan verzekeringsmaatschappij
Ethias.
De stad betaalt 97,67 euro voor verzekering voor burgerlijke en contractuele aansprakelijkheid aan verzekeringsmaatschappij Ethias.
Visum ontvanger
In uitvoering van art. 94 en 160 §2 van het gemeentedecreet verleende de stadsontvanger
op 8/11/2007 zijn visum aan dit voorstel.
Argumentatie
Omdat de verbouwingen aan de Stedelijke Academie voor Muziek en Woord nog niet klaar
zijn, moet de stad voor het schooljaar 2007-2008 vier extra lokalen huren om het stedelijk
muziekonderwijs tijdelijk te huisvesten.
BESLUIT
De gemeenteraad keurt volgende huurovereenkomst voor de huur van vier extra lokalen
voor het stedelijk muziekonderwijs goed:
I. In te vullen door de aanvrager
Ondergetekende : Stadsbestuur Herentals, Augustijnenlaan 30 – 2200 Herentals
Vraagt het gebruik van volgende infrastructuur:
Lokalen 107, 109, 111, 117, mediatheek op afspraak + secretariaat
Van de onderwijsinrichting: Middenschool De Vesten, gelegen te Herentals, Poelstraatje 1
Behorende tot de scholengroep: Kempen – 007
Tijdens volgende uren, dagen, maanden:
Van september 2007 tot en met juni 2008
- Dinsdag, donderdag, vrijdag van 16 uur tot 21.30 uur
- Woensdag van 12 uur tot 21.30 uur
- Zaterdag van 8.30 uur tot 16.30 uur
Doel van het gebruik: muziekonderwijs
Ondergetekende gaat de verbintenis aan zich te houden aan de ter zake geldende
voorwaarden en reglementen waarvan hij (zij) kennis genomen heeft.
II. In te vullen door de entiteits- of domeinverantwoordelijke
a) De toestemming wordt verleend op voorwaarde dat de aanvrager er zich toe verbindt:
1. de som van 1.080 euro/maand te storten op rekeningnummer 068-2330818-32 van
Middenschool De Vesten met als reden van betaling “gebruik infrastructuur en naam
gebruiker”.
2. de som van 16,90 euro te storten voor verzekering tegen brand op rekeningnummer
091-0035530-57 van Ethias te Hasselt
3. de som van 97,67 euro te storten voor verzekering voor burgerlijke en contractuele
aansprakelijkheid op hetzelfde rekeningnummer (indien de gebruiker zelf geen
verzekeringspolis voorlegt).
b) Berekening van de vergoeding
4/9 van 2.428 euro = 1.080 euro

Stemmen tegen : Paulis en Schaut.
026 Straatnaam Heirenbroek - wijziging trajectbeschrijving - definitieve beslissing
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Heirenbroek is een bestaande straatnaam voor een straat waarvan het traject bij de verbreding van het Albertkanaal omstreeks 1975 verdween.
De stad voorziet in de uitvoering van een nieuw aan te leggen straat in de BPA woonwagenpark Heirenbroek. Die straat vertrekt in Rietbroek, geeft ontsluiting aan het nieuw aan te
leggen bedrijvenpark en eindigt in oostelijke richting in het woonwagenpark Heirenbroek.
De gemeenteraad besliste in zitting van 2/10/2007 om principieel de naam Heirenbroek toe
te kennen aan de straat die vertrekt in Rietbroek, ontsluiting geeft aan het nieuw aan te
leggen bedrijvenpark en eindigt in oostelijke richting in het woonwagenpark Heirenbroek.
Openbaar onderzoek
De stad organiseerde het openbaar onderzoek 15/10/2007 tot 15/11/2007.
Er zijn geen bezwaren.
Juridische grond
- Het Koninklijk besluit van 16/7/1992 op het houden van de bevolkingsregisters en het
vreemdelingenregister.
- Het decreet van 28/1/1977 en 29/11/2002 tot bescherming van de namen van de
openbare wegen en pleinen.
Argumentatie
Na de principiële beslissing en de sluiting van het openbaar onderzoek moet de
gemeenteraad de definitieve beslissing nemen
BESLUIT
De gemeenteraad beslist definitief de straatnaam Heirenbroek toe te kennen aan de straat
die vertrekt in Rietbroek, ontsluiting geeft aan het nieuw aan te leggen bedrijvenpark en
eindigt in oostelijke richting in het woonwagenpark Heirenbroek.
Onthouden zich bij de stemming: Liedts, Marcipont, Vervoort, Geypens en Heylen.
027 Uitbreiding contractueel kader met 2 voltijdse equivalenten technisch beambteschoonmaak
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De gemeenteraad breidde op 27/6/2006 het contractueel kader uit met 1,13 voltijdse
equivalenten technisch beambte schoonmaak waardoor het aantal uren technisch beambteschoonmaak op 22.803 uren op jaarbasis werd gebracht.
Het college ging op 17/1/2005 principieel akkoord met het nieuwe organogram voor de
cultuurdienst. Voor het cultuurcentrum zijn de volgende functies opgenomen in dit organogram: 1 cultuurfunctionaris-diensthoofd (A1a-A3a), 2 cultuurfunctionarissen (B1-B3), 3
administratieve medewerkers (C1-C3), 1 technisch hoofdverantwoordelijke (B1-B3)
(theatertechnicus), 2 technisch assistenten (D1-D3) (theaterassistent), 2 technisch
beambten-schoonmaak (E1-E3) en 1 cultuurbeambte (E1-E3).
Het college en de voorzitter van de gemeenteraad gingen op 29/10/2007 akkoord om de
uitbreiding van het contractueel met 2 equivalenten technisch beambte-schoonmaak voor te
leggen aan het onderhandelingscomité en aan de gemeenteraad.
Op het onderhandelingscomité van 19/11/2007 werd een protocol van akkoord afgesloten
over de uitbreiding van het contractueel kader met twee voltijdse equivalenten technisch
beambte-schoonmaak.
Financiële gevolgen
Twee voltijdse equivalenten technisch beambte-schoonmaak waren al opgenomen in het
meerjarenplan.
Argumentatie
Het cultureel centrum ’t Schaliken werd in het laatste weekend van september 2007 officieel

in gebruik genomen. Er moeten dringend 4 halftijdse technisch beambten-schoonmaak voor
’t Schaliken in dienst worden genomen. Dit kan indien het contractueel kader wordt
uitgebreid met 2 voltijdse equivalenten technisch beambte-schoonmaak. Op jaarbasis brengt
dit het aantal uren technisch beambte-schoonmaak in het contractueel kader op 24.779.
Door het contractueel kader uit te breiden met 2 voltijdse equivalenten technisch beambteschoonmaak zijn al de voorziene functies voor het cultuurcentrum in het kader opgenomen.
BESLUIT
De gemeenteraad beslist het contractueel kader met 2 voltijdse equivalenten of 3.952 uren
technisch beambte-schoonmaak uit te breiden op jaarbasis.
Onthouden zich bij de stemming: Liedts, Paulis, Marcipont, Schaut, Vervoort, Geypens en
Heylen.
027/
1 Motie: “Geen sevesobedrijven op Heirenbroek”
Raadslid Kris Peeters en raadslid Marijke Rombouts hebben een agendapunt toegevoegd
aan de gemeenteraad. Raadslid Kris Peeters licht hun motie toe.
Op het lokale niveau was er en, naar wij menen, is er een brede consensus over het feit dat
Sevesobedrijven of anderszins hinderlijke of gevaarlijke bedrijven op de ENA-zone
Heirenbroek ongewenst zijn. (zie ook ontwerp GRS, deel 1, blz. 7: “Er dienen beperkingen
naar aard van de activiteiten opgenomen te worden (geen Seveso, geen buurthinderende
activiteiten).”)
Wij verwijzen bijvoorbeeld naar de brief die op 10 juni 2003 namens het college van
burgemeester en schepenen verstuurd werd aan minister Dirk Van Mechelen en waarin
letterlijk staat: “De stad Herentals gaat (…) enkel akkoord met het zogenaamde scenario 1
voor Heirenbroek (36,5 hectare). En dit indien aan volgende voorwaarden wordt voldaan in
het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan:
- Een voldoende grote bufferzone met de aangrenzende woongebieden Sint-Janneke en
Krakelaarsveld-Lange Eerselstraat. Het betreft hier een wijk van honderden woningen,
waar nu nog volop gebouwd wordt door de Kleine Landeigendom. Deze wijk zal deel
uitmaken van het nog af te bakenen kleinstedelijk gebied. De woonkwaliteit moet dan ook
de allereerste bekommernis zijn en blijven. Vandaar een ruime bufferzone.
- In het gewestelijke RUP zouden al beperkingen moeten opgenomen worden naar het
soort industriële activiteit dat op Heirenbroek kan komen: geen Seveso-bedrijven, geen
buurthinderende bedrijven, gelet op de nabijheid van het kleinstedelijk gebied.
Uit de notulen van de vergadering van de Vlaamse Regering van 23 april 2004 blijkt
overigens dat met deze vraag rekening werd gehouden. De Regering besliste “de Vlaamse
minister, bevoegd voor de ruimtelijke ordening, te gelasten gewestelijke ruimtelijke
uitvoeringsplannen op te stellen voor de volgende projecten in het economisch netwerk
Albertkanaal: (…) watergebonden en gemengd regionaal bedrijventerrein ‘Heirenbroek te
Herentals volgens scenario 1, met aandacht voor inbuffering, de ontsluiting langs de
Lierseweg, de woonwagenproblematiek en het type van industrie (…)”.
Het is dan ook vreemd te moeten vaststellen dat door de huidige Vlaamse Regering blijkbaar
opdracht werd gegeven om te onderzoeken of de inplanting van Sevesobedrijven op
Heirenbroek zou kunnen.
Op de website over het Economisch Netwerk Albertkanaal staat een van 14 september 2007
daterend ruimtelijk veiligheidsrapport dat door de Dienst Veiligheidsrapportering van de
Vlaamse Overheid is goedgekeurd en waarin wordt vastgesteld dat Sevesobedrijven, mits
inachtname van een aantal afstands- en veiligheidsvoorwaarden, op Heirenbroek zouden
kunnen. Het hoeft geen betoog dat dit onrust creëert: waarom wordt onderzocht of er
Sevesobedrijven kunnen komen wanneer er vroeger al werd beslist dat er geen zouden
komen?
De Groen!Open fractie stelt voor om als gemeenteraad een krachtig signaal te geven door
goedkeuring van een motie gericht aan de Vlaamse Regering:
“De Herentalse gemeenteraad stelt met verbazing vast dat onderzoek werd gedaan naar de
mogelijkheid om Sevesobedrijven in te planten op de Ena-zone Heirenbroek, een zone die

letterlijk omringd is door een nog jonge woonwijk en die binnenkort ook een woonwagenpark
als naaste buur zal hebben. De Herentalse gemeenteraad wijst erop dat in het verleden
alleen akkoord werd gegaan met het zogenaamde scenario 1 in het gewestelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan:
- Een voldoende grote bufferzone met de aangrenzende woongebieden Sint-Janneke en
Krakelaarsveld-Lange Eerselstraat. Het betreft hier een wijk van honderden woningen,
waar nu nog volop gebouwd wordt door de Kleine Landeigendom. Deze wijk zal deel
uitmaken van het nog af te bakenen kleinstedelijk gebied. De woonkwaliteit moet dan ook
de allereerste bekommernis zijn en blijven. Vandaar een ruime bufferzone.
- In het gewestelijke RUP zouden al beperkingen moeten opgenomen worden naar het
soort industriële activiteit dat op Heirenbroek kan komen: geen Seveso-bedrijven, geen
buurthinderende bedrijven, gelet op de nabijheid van het kleinstedelijk gebied.
De Vlaamse Regering onderschreef op 23 april 2004 zowel scenario 1 als de eraan
verbonden voorwaarden.
“De Herentalse gemeenteraad verzoekt de verantwoordelijke minister, bevoegd voor
ruimtelijke ordening, deze beslissing te bevestigen en zich schriftelijk te engageren dat er
geen Seveso of anderszins gevaarlijke of hinderlijke bedrijven zullen worden ingeplant op
Heirenbroek zodat de ontstane onrust bij de buurtbewoners kan worden weggenomen.
De gemeenteraad geeft het college van burgemeester en schepenen de opdracht deze
motie aan de verantwoordelijke minister te bezorgen.”
Raadslid Peeters zegt dat er twee mogelijkheden zijn. Ofwel zijn ze van plan om die
Sevesobedrijven daar onder te brengen. Maar dat zou onsportief zijn want tegen de vroeger
gemaakte afspraken. Ofwel zijn ze het niet van plan maar hij vraagt zich af waarom er dan
geld geïnvesteerd wordt in een studie naar de mogelijkheden ervan.
Raadslid Peeters wil voor alle zekerheid de gemeenteraad laten bevestigen dat de
raadsleden tegen de komst van Seveso-bedrijven zijn. Hij vraagt de raad dan ook om zijn
motie goed te keuren en ze aan de Vlaamse Raad te versturen.
Schepen Mien Van Olmen antwoordt.
De Vlaamse Regering heeft voor het gebied Heirenbroek de adviezen van de stad Herentals
gevolgd. We waren dus redelijk gerust dat die voorwaarden werden opgenomen.
In de beslissing van 2004 is opgenomen dat er veiligheidsrapporten zouden worden
opgemaakt voor een dertiental gebieden, vooraleer er uitvoeringsplannen zouden voor
opgemaakt worden. Via de veiligheidsrapporten zou het ganse gebied in kaart gebracht
kunnen worden en zo krijgt men een beeld van waar men het best Sevesobedrijven zou
kunnen laten vestigen. Die veiligheidsrapporten zijn onlangs op de website verschenen.
Heirenbroek kadert in dat geheel. Het is geen onlogische beslissing om voor de opmaak van
ruimtelijke uitvoeringsplannen een veiligheidsrapport te maken om zo de mogelijke effecten
en de maatregelen die daar uit vloeien ook in de uitvoeringsplannen mee te kunnen
opnemen. Het gaat hier dus zeker niet alleen over Heirenbroek. Zowel Hannekenshoek als
Heirenbroek scoren slecht als mogelijke vestigingsplaats voor Sevesobedrijven daar ze
allebei in de nabijheid van woonwijken en natuurgebied liggen.
We zijn in de opmaak van dat plan maar heel beperkt betrokken ook al hebben we
herhaaldelijk via diverse kanalen geprobeerd om daarbij betrokken te worden. We blijven in
elk geval bij ons advies. We hebben ook nog geen enkel officieel advies ontvangen.
We hebben dan ook vernomen dat er in januari een plenaire vergadering wordt
georganiseerd en we zullen het standpunt van het college op die vergadering dan ook
duidelijk uiteenzetten.
Raadslid Kris Peeters zegt dat hij toch liever geen risico wil nemen en wil een duidelijk
signaal geven dat Herentals op zijn strepen staat. Hij vraagt om de motie toch te willen
goedkeuren. Hopelijk is het een overbodig signaal maar hij speelt liever op zeker.
Burgemeester Jan Peeters vult aan.
Hij beaamt dat het goed is om vanuit de raad een signaal te geven maar niet het signaal dat
raadslid Peters heeft neergeschreven. We moeten onze verbazing niet uitdrukken dat de

Vlaamse overheid die rapportage heeft gedaan en dat ze die rapporten publiceert. Dat is de
loutere uitvoering van de beslissing van april 2004 met de randvoorwaarden die de
gemeenteraad toen unaniem heeft goedgekeurd als motie. Hierin staat ook dat ze voor al die
gebieden een veiligheidsrapport moeten opstellen. Wanneer een regionaal bedrijventerrein
wordt ingeplant, moet volgens de wettelijke verplichtingen een veiligheidsrapportage
gebeuren voor Sevesobedrijven drempel 1 en drempel 2. Ze hebben dat voor elf terreinen
gedaan. En in die elf conclusies van die elf terreinen staat iedere keer letterlijk dat er een
Sevesobedrijf kan komen als er aan die en die voorwaarden voldaan wordt. Maar heel
belangrijk is dat ze er ook een eindconclusie over getrokken hebben waarin ze de
bedrijfsterreinen aanduiden die zij aanbevelen om Sevesobedrijven te gaan inplanten.
Heirenbroek staat daar pas op de achtste plaats van de elf. Hannekenshoek en Heirenbroek
zijn groen ingekleurd wat wil zeggen dat ze in de grootste risicogroep zitten voor mens en
milieu. Die conclusie bevestigt dus gewoon onze houding van 2003 en 2004 waaruit blijkt dat
die gebieden een veel beperkter invulling moeten krijgen dan de andere naast het
Albertkanaal waarvan er dus een aantal duidelijk gestimuleerd worden om Sevesobedrijven
toe te laten.
De raad moet niet meer beslissen dat we tegen de inplanting van Sevesobedrijven zijn want
dat hebben we al beslist. Ik stel voor dat de raad het college de opdracht geeft om tijdens de
volgende plenaire vergadering die vier randvoorwaarden waarover de gemeenteraad beslist
heeft, te laten opnemen in het RUP. Dat lijkt me een relevantere aanbeveling .
De burgemeester stelt voor dat de raad het college vraagt om de randvoorwaarden die de
gemeenteraad in de motie van 2003 vastgelegd heeft, tijdens de plenaire vergadering over
de opmaak van het gewestelijk RUP, te laten inschrijven in het RUP en ervoor te pleiten dat
men die uitvoert zoals de Vlaamse Regering in 2004 zelf beslist heeft.
Raadslid Schaut vraagt hierover een stemming.
Onthouden zich bij de stemming : Paulis en Schaut.
027/
2 Motie: “Extra spitsuurtreinen vanuit de Kempen naar Brussel”
Raadslid Kris Peeters en raadslid Marijke Rombouts hebben een agendapunt toegevoegd
aan de gemeenteraad. Raadslid Kris Peeters licht hun motie toe.
Sinds eind 2006 voeren de treinreizigers op de lijn Turnhout-Manage met wisselend succes
actie om de problemen op de enige rechtstreekse verbinding vanuit de Kempen aan te
klagen. De verbinding Turnhout-Brussel voldoet zeker niet aan de kwaliteit die de NMBS
voor haar lijnen voor ogen heeft. Elke dag heeft de trein vertraging, er zijn te weinig
zitplaatsen, er is slechts om het uur een verbinding en de reizigers worden onvoldoende
geïnformeerd bij vertragingen en problemen.
Concreet:
1. Vertragingen:
Volgens de treinregeling zou de trein die om 7.49 uur vertrekt om 8.35 uur moeten
aankomen in Brussel-Noord. Dit tijdstip wordt nooit gehaald. Dit is vooral vervelend voor
pendelaars die dan nog de bus, de metro of een andere trein moeten nemen. De trein is
niet alleen in Brussel te laat, ook in de tussenliggende stations (Lier en Mechelen) is de
trein bijna nooit op tijd.
2. Capaciteit:
Een tweede probleem is de capaciteit op deze verbinding. Waarom legt de NMBS
bijvoorbeeld soms 6,7 of 8 treinstellen in, terwijl er alleen bij 8 stellen voldoende plaats is?
De NMBS heeft zichzelf tot doel gesteld dat elke reiziger een zitplaats heeft. Blijkbaar
geldt dit niet voor deze lijn, want de trein richting Brussel zit vanaf Lier vol. Niet alle
Lierenaars kunnen zitten en diegene die in Mechelen moeten opstappen, moeten zeker
recht staan. Hetzelfde geldt voor de trein richting Herentals-Turnhout: In Brussel-Noord
opstappen, betekent voor vele reizigers een hele rit blijven staan. Een treinticket is niet
goedkoop en wordt elk jaar duurder. Mocht de kwaliteit nu ook mee evolueren…

Omdat de treinen alleen al door pendelaars vol zitten, zorgen boeken- en gezondheidsbeurzen, bouw- en autosalons voor overvolle treinen. Ook blijkt de NMBS nog altijd niet te
begrijpen dat op vrijdagnamiddag en –avond vele studenten de trein naar huis nemen.
3. Frequentie:
Er is slechts om het uur een rechtstreekse verbinding vanuit Herentals, Lier en Turnhout
naar Brussel. Vanuit deze steden vertrekken elke dag vele pendelaars. Samen met de
kleine capaciteit van de treinen is dit de reden voor de overvolle treinen. Je kunt dan ook
moeilijk spreken van een kwaliteitsvolle dienstverlening.
Ter vergelijking: tijdens de spits (tussen 6 en 8) rijden er zes rechtstreekse treinen tussen
Hasselt en Brussel. Tussen Turnhout en Brussel slechts twee. In de nieuwe regeling nog
steeds twee, maar de uurregeling is een aanfluiting van wat onder klantvriendelijkheid
mag worden verstaan.
Alle politieke partijen beweren de pendelaars echt te willen stimuleren om meer de trein te
nemen. De mogelijke toekomstige oranje-blauwe regering wil 25 % meer treinreizigers tegen
2011.
Tegelijk stellen we vast dat de E313, de ring rond Antwerpen en de E19 volledig verzadigd
zijn en dat de automobiliteit dus aan haar plafond zit.
De hoop van de reizigers dat de nieuwe uurregeling, die vanaf 9 december zal in voege
treden, de vertragings-, capaciteits- en frequentieproblemen zou oplossen, is na kennisname
van de uitgewerkte regeling de grond ingeslagen. De nieuwe uurregeling is eerder een
achteruitgang dan een vooruitgang.
Om al deze redenen stelt de Groen!Open fractie voor dat de gemeenteraad de volgende
motie aan de NMBS goedkeurt:
“De Herentalse gemeenteraad stelt vast dat de vertragings-, capaciteits- en
frequentieproblemen op de lijn Turnhout-Brussel ook met de nieuwe dienstregeling niet
opgelost worden, wel integendeel. De raad vraagt de NMBS met aandrang om op korte
termijn de problemen onder ogen te willen zien en de volgende acties te ondernemen:
1. Te onderzoeken of een rechtstreekse trein Herentals-Lier-Brussel kan ingelegd worden. In
Lier en Herentals stapt veruit het meeste volk op en Herentals wordt door de NMBS
gepositioneerd als knooppunt. Dit kan de door de reizigers gevraagde extra spitsuurtrein
zijn.
2. Dringend minstens één extra spitsuurtrein op de lijn Turnhout-Brussel (3430[IR]) in te
zetten.
3. Te voorzien in voldoende capaciteit om de pendelaars op een aangename manier te
vervoeren.
4. De nieuwe dienstregeling te willen evalueren in overleg met de treinreizigers.
Aan het college van burgemeester en schepenen wordt de opdracht gegeven deze
boodschap over te maken aan de NMBS.”
Burgemeester Jan Peeters antwoordt. Dit zijn zaken die de voorbije twee maanden door alle
partijen die hier in de raad vertegenwoordigd zijn op verschillende fora gesteld zijn en door
de verschillende fracties geformuleerd. Hij gelooft niet dat iemand daar tegen kan zijn. Wat
hem betreft kunnen de raadsleden daarover stemmen.
Onthouden zich bij de stemming : Paulis en Schaut.
027/
3 Scherpere controle op signalisatie van obstakels bij werkzaamheden
Raadslid Raf Liedts licht zijn agendapunt over een scherpere controle op signalisatie van
obstakels bij werkzaamheden toe.
Bij bouwwerkzaamheden komt het vaak voor dat vrachtwagens en containers de werf niet
meer opkunnen. Vaak parkeren ze die vrachtwagen of het obstakel gewoon langs de rijbaan.
Vaak doet men niet de moeite om de nodige signalisatie te vragen aan de bevoegde
gemeentelijke dienst. Recent gebeurde er op die manier een dodelijk ongeval in de
Molenstraat in Morkhoven.

Raadslid Liedts vraagt of er geen strengere controle kan gebeuren zodat men wel degelijk de
nodige signalisatie zou aanvragen bij de bevoegde gemeentelijke dienst? Hij vreest dat
indien er geen strengere controle komt op het zomaar neerplanten van obstakels langs de
openbare weg er nog veel ongevallen zullen gebeuren.
Schepen Jos Schellens zegt dat het inderdaad zeer betreurenswaardig is dat er op die
manier ongevallen gebeuren.
Wanneer een werf niet op de straat staat, is er niet dadelijk een vergunning nodig om te
laden en te lossen. Voor een werfafbakening moet men een vergunning aanvragen.
Er gebeurt ook regelmatig controle. Niet zo lang geleden zijn er werken in de Nonnenstraat
stil gelegd omdat er geen signalisatie aangebracht was. Die mensen zijn ook geverbaliseerd.
Er wordt dus wel degelijk gecontroleerd.
Het is ook niet verboden om bij het vaststellen van een gevaarlijke situatie de politie even te
verwittigen. Dat is onlangs gebeurd in de Stadspoortstraat.
Raadslid Liedts zegt dat in de Molenstraat in Morkhoven op het ogenblik heel wat
appartementsgebouwen gebouwd worden, wat soms voor heel onveilige situaties zorgt. Hij
hoopt dat de schepen zal aandringen op verdere controles in de Molenstraat zodat er niet
nog meer ongevallen gebeuren.
027/
4 Dringende maatregelen voor handelaars Herentals
Raadslid Raf Liedts en raadslid Roel Vervoort willen een agendapunt bespreken over de
dringende maatregelen die nodig zijn voor de Herentalse handelaars.
Raadslid Raf Liedts licht zijn agendapunt toe.
Heel wat handelaars zijn door de aanhoudende werken in en rond Herentals bijzonder
mistevreden. Er moeten dringend maatregelen gebeuren zoals onder andere een snelle
oplossing voor het tekort aan parkeerplaatsen.
Ook zou tijdens de werken de ‘verdwijnpaal’ buiten werking moeten gehouden worden zodat
de historische doorgang op de Markt kan openblijven. Raadslid Vervoort heeft een
honderdtal handelaars bezocht op de Grote Markt en in de Zandstraat. Die hebben op
enkele uitzonderingen na allemaal de petitie ondertekend om de verdwijnpaal tijdens de
werkzaamheden buiten werking te stellen. De handelaars vinden dat tijdens de werken de
bereikbaarheid moet gegarandeerd worden.
Raadslid Liedts vraagt een stemming op de raad over volgende tekst:
“Tijdens de werken in en rond Herentals zal de verdwijnpaal ter hoogte van café Druyts, vrije
doorgang verlenen”.
Burgemeester Jan Peeters zegt dat het college tijdens de werken de Bovenrij wil bereikbaar
houden via de doorsteek naar de Ernest Claesstraat en niet via een doorgang langs café
Druyts. Wat de parkeerplaatsen betreft, staan het college open voor realiseerbare
toverformules. De stad probeert gronden te verwerven in het binnengebied achter ’t
Schaliken om daar in de toekomst mogelijkheden te realiseren. Hiervoor is de bereidheid en
de bereidwilligheid van de huidige eigenaars nodig.
Raadslid Liedts vraagt of er mogelijkheden zijn om onder de Molenvest een ondergrondse
parking te bouwen via private investeerders.
Burgemeester Jan Peeters antwoordt dat het zeer moeilijk is om private investeerders te
vinden tenzij men de bovengrondse parkeerplaatsen zeer duur maakt. De investeerders
stellen dat soort van eisen. Met dat soort maatregelen doet de stad de handelaars geen
plezier.
Op langere termijn ligt de oplossing in het binnengebied achter ’t Schaliken. Maar dat vraagt
tijd. De stad is op dit moment met twee concrete eigenaars in gesprek naar aanleiding van
nieuwe bouwprojecten om een aankoop in den minne te kunnen doen. Maar dat is niet

simpel en niet evident. De burgemeester dringt dan ook aan op een consensus binnen de
raad om dat plan tot een goed einde te brengen.
Raadslid Kris Peeters zegt dat hij het geen goed idee vindt om de auto’s naar het
binnengebied te trekken.
Raadslid Liedts zegt dat klanten nu eenmaal graag zo dicht mogelijk bij de winkels parkeren.
Het is erg belangrijk dat het handelscentrum zo klantvriendelijk mogelijk ingericht wordt.
Raadslid Peeters verwijst naar een grote enquête van enkele jaren geleden waaruit bleek dat
de meeste klanten voor autovrije winkelstraten kiezen.
Burgemeester Peeters rondt af. Al die werken in het centrum zijn uiteraard niet gemakkelijk
voor handelaars en dat heeft niemand ooit ontkend. Maar we hebben op dit ogenblik vier
bouwaanvragen voor commerciële ruimtes in de Zandstraat. De handelaars zien het opnieuw
zitten voor de toekomst.
De burgemeester legt de tekst: ‘Tijdens de werken in en rond Herentals zal de verdwijnpaal
vrije doorgang verlenen’ voor ter stemming.
Stemmen tegen : Peeters Jan, Ryken, Verheyden, Van Olmen, Hendrickx, Bertels,
Schellens, Leirs, Peeters Kris, De Cat, Moriau, Beirinckx, Van den Broeck, Bellens, Van
Dyck, Bergen, Vervloesem, Rombouts en Van Dingenen.
Onthouden zich bij de stemming: Vanhencxthoven en Vermeulen.

027/
5 Tijdelijke verbindingsweg voor autoverkeer: ringlaan - E.Claesstraat
Raadslid Guy Paulis licht zijn vraag toe. Eerder kondigde het schepencollege aan steunende
partij te zijn voor een tijdelijke verbindingsweg voor autoverkeer (in de vorm van een inrit
en/of uitrit) ter hoogte van de ringlaan met de Ernest Claesstraat, en dit zolang de
Stadspoortstraat als invalsweg van het Herentalse centrum afgesloten wordt ten gevolge van
de werken aan en om “Prima Lux”/Aarschotseweg. Vooral op vrijdag zullen er nog
bijkomende immobiliteitsproblemen opduiken.
Is er over de tijdelijke verbindingsweg voor autoverkeer tussen de ringlaan en de Ernest
Claesstraat intussen zekerheid over intenties en toezeggingen?
Burgemeester Peeters merkt vooreerst op dat raadslid Paulis de vorige vijf jaar zelf
ingestemd heeft met de wegenwerken.
Raadslid Paulis beaamt dat het om goede wegenwerken gaat in het Lantaarnpad, zelfs de
werken aan Prima Lux zullen uiteindelijk zeker goede resultaten hebben. Maar hij heeft wel
problemen met de timing. Volgens hem hadden de werken kunnen uitgesteld worden.
Burgemeester Peeters zegt dat de stad woensdag 5 december vergadert met AWV over de
bypass naar de ringlaan. Het gaat om een in- en uitrit. Dan wordt de praktische regeling en
alles rond signalisatie besproken.
Raadslid Paulis vraagt of er een alternatief is voor op vrijdag?
Burgemeester Peeters zegt dat de verdwijnpaal op vrijdag open is.
Raadslid Paulis vraagt of er nog andere maatregelen getroffen worden op vrijdag?
Burgemeester Peeters zegt dat hij een concrete praktische planning verwacht van het
Vlaams gewest.

Raadslid Kris Peeters zegt dat de mensen van de Ernest Claesstraat de enigen zijn die in
deze discussie voorbij gegaan worden. Volgens hem wordt een doodlopende straat
omgegooid in een Ernest Raasstraat.
Burgemeester Peeters zegt dat als raadslid Peeters de huidige Stadspoortstraat een
autosnelweg noemt, hij een raar concept van autosnelweg heeft. Hij zegt dat hij dat deel van
de stad bereikbaar wil houden, ook voor de lokale bewoners. Het alternatief loopt via andere
woonstraten namelijk de St.-Waldetrudisstraat, de Boerenkrijglaan en de Zavelstraat. Het
lokale bestemmingsverkeer moet mogelijk blijven.
Raadslid Paulis wil nog opmerken dat er parkeerplaatsen bijgekomen zijn in de
Nonnenstraat, simpel door een witte lijn te schilderen. Hij vindt dat een goed voorbeeld van
hoe je op een pijnloze manier extra parkeerplaatsen kan creëren.
Burgemeester Peeters antwoordt dat die plaatsen vroeger niet konden gebruikt worden
omdat er toen in de buurt een vrachtwagen moest kunnen uitrijden.
027/
6 Cadeaucheques
Raadslid Christine Schaut licht haar agendapunt toe.
Tijdens een vergadering in de maand april met de plaatselijke middenstandsvereniging
“Thals vzw” heeft zij het idee geopperd om in samenwerking met de stad het principe van de
“cadeaucheque” uit te werken. Via invoering van deze cheques kan de lokale middenstand
verder gepromoot worden. Deze cheques van 5, 10, 20 of 50 euro worden uitgeschreven en
verdeeld door de stad en kunnen verbruikt worden in de aangesloten Herentalse winkels. Dit
systeem wordt al geruime tijd succesvol toegepast in de naburige gemeenten Mol en
Turnhout.
Raadslid Schaut heeft dit punt nog eens extra aangehaald in de gemeenteraad van mei
2007. Zij verheugt zich ten zeerste dat het schepencollege dit systeem op korte termijn wil
uitwerken. Liefst natuurlijk nog voor de drukke eindejaarsperiode zodat de mensen deze
cadeaucheque onder de kerstboom kunnen leggen.
Om deze cadeaucheques bij het grote publiek bekend te maken, stelt zij volgende extra
punten voor:
1. vermelding op de website van stad Herentals (zie voorbeeld stad Turnhout)
2. vermelding op de website van stad Herentals van alle deelnemende handelaars (+ up
to date houden) – zie voorbeeld stad Turnhout
3. vermelden in de Stadskrant
4. deze cheques ook te gebruiken als prijs bij verschillende wedstrijden of voor
promotionele acties (bijvoorbeeld eindejaarscadeau personeel enz. – zie uitleg
wettelijke bepalingen eindejaarsgeschenken in bijlage)
5. promoten van cadeaucheque bij bedrijven (bijvoorbeeld via mailing, met vermelding
wettelijke bepalingen eindejaarsgeschenken)
Zij vraagt het college om rekening te houden met deze punten en ze in het concept te
verwerken.
Burgemeester Peeters zegt dat het concept cadeaucheques niet door het schepencollege
wordt uitgewerkt maar wel door de vzw Thals. De stad verleent hierbij logistieke ondersteuning op het gebied van communicatie en door middel van verkoop op de dienst toerisme.
De cadeaucheques zijn op 4 december voorgesteld en zijn vanaf 5 december operationeel.
Alle andere punten die raadslid Schaut voorstelt, zijn uitgevoerd.
Raadslid Schaut vraagt of die vermelding al op de website staat?
Burgemeester Peeters antwoordt dat dat in de loop van de volgende dagen gebeurt. De
stadskrant van december heeft het bestaan van de cadeaucheque vermeld. In de volgende
stadskrant wordt het hele concept uitgebreid voorgesteld. Al die punten zijn door de

middenstand uitgewerkt en zijn al lang operationeel.
027/
7 Parkeerproblemen op de Grote Markt te Herentals
Raadslid François Vermeulen licht zijn agendapunt toe.
Raadslid Vermeulen zou het op prijs stellen als het bestuur enige duidelijkheid zou kunnen
scheppen over de parkeerproblemen op de Grote Markt. Met lede ogen zien de handelaars
van het centrum dat er te pas en te onpas geverbaliseerd wordt. Dit terwijl er absoluut geen
duidelijke situatie heerst. Moet de gemeente niet de hand in eigen boezem steken? Met de
komende feestdagen en de bijkomende drukte stellen de handelaars zich hierover terecht
vragen. De koperen noppen, die niet reglementair zijn aangebracht, zijn erg slecht zichtbaar.
Aan de kant van Delhaize ontbreken er zelfs noppen en staan de wagens in drie rijen
geparkeerd. Volgens de politie wordt er ook niet geverbaliseerd omdat ze niet wettelijk in
orde zijn.
Raadslid Vermeulen wil graag enige verduidelijking over hoe en wanneer dit euvel zal
verholpen worden zodat we klaarheid kunnen scheppen voor onze burgers.
Burgemeester Peeters zegt dat er iets niet klopt. Ofwel wordt er geverbaliseerd ofwel niet.
Hij zegt dat er wel geverbaliseerd wordt op basis van een ander artikel uit de verkeerswet
dan waar vorig jaar over gediscussieerd is. Die discussie ging toen over de kleur van de
aanduiding van de parkeerplaatsen. Tot vorige week was er inderdaad een probleem op de
noordkant van de markt waar er door de werfzone van ’t Schaliken nog geen noppen
aangebracht waren. Nu de werf weg is, brengt de aannemer die noppen aan.
De discussie over de wettelijkheid van de noppen is vorig jaar reeds gevoerd. Volgens de
burgemeester vergist die politieagent zich want er wordt wel geverbaliseerd op basis van
parkeren op een voetgangerszone. Het aanduiden van parkeerplaatsen met metalen noppen
is niet uniek in Herentals. Verschillende steden en gemeenten in Vlaanderen gebruiken dat
systeem. De noordkant van de Markt is nog niet volledig afgewerkt. Hier wordt de
voetgangerszone ook met paaltjes afgebakend zoals we dat op de zuidkant gedaan hebben.
We hebben nog steeds geen uitsluitsel ten gronde van de hogere overheid of de aanduiding
van de parkeerplaatsen voldoende is. De parlementaire vragen zijn gesteld, we wachten op
het antwoord.
Schepen Schellens en raadslid Liedts verlaten de zitting.
Door de raad,
Bij verordening;
De secretaris,
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