Gemeenteraad
Zitting van 6 mei 2008
Aanwezigen : Jan Peeters - burgemeester en voorzitter
Ingrid Ryken, Wies Verheyden, Mien Van Olmen, Anne-Marie Hendrickx, Jan Bertels,
Jozef Schellens - schepenen
Marcel Leirs, Raf Liedts, Luc De Cat, Guy Paulis, Daniël Marcipont, Gunther Verlinden,
Martine Moriau, Bieke Beirinckx, Katrien Van den Broeck, Peter Bellens, Elke Van Dyck,
Christine Schaut, Lise Bergen, Roel Vervoort, Victor Vervloesem, François Vermeulen,
Marleen Geypens, Christel Heylen, Marijke Rombouts, Marcel Van Dingenen - raadsleden
Ria Van den Eynde, wnd.secretaris.
De openbare zitting begint om 20.00 u
--------------------------------------------------De ontwerp-notulen van vorige zitting worden aangepast als volgt:
- punt 33/13: Premie-aanvraag Eandis – openbaar bestuur: ’t Schaliken.
De zin “Raadslid Schaut zegt dat ze het toch wel spijtig vindt van de zonneboilers” wordt
vervangen door : “Raadslid Schaut vindt het eigenaardig dat de stad de huisvestingsmaatschappij verplicht zonneboilers te installeren terwijl de stad het zelf niet doet.”
De ontwerp-notulen van vorige zitting worden vervolgens goedgekeurd.
001 Gemeenterekening 2007
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Jaarlijks wordt de gemeenterekening besproken door de gemeenteraad.
Argumentatie
De gemeenteraad moet de gemeenterekening 2007 goedkeuren.
BESLUIT
De gemeenterekening 2007 wordt als volgt goedgekeurd.
totaal
gewone dienst buitengewone dienst
1. Vastgestelde rechten
42.288.598,34
20.744.093,42 63.032.691,76
Onverhaalbare
en
-1.746,40
0,00
-1.746,40
oninvorderbare
Netto-vastgestelde rechten
42.286.851,94
20.744.093,42 63.030.945,36
Vastleggingen
-36.629.076,35
-23.846.991,33 -60.476.067,68
Algemeen begrotingsresultaat
5.657.775,59
-3.102.897,91
2.554.877,68
2. Vastgestelde rechten
42.288.598,34
20.744.093,42 63.032.691,76
Onverhaalbare
en
-1.746,40
0,00
-1.746,40
oninvorderbare
Netto-vastgestelde rechten
42.286.851,94
20.744.093,42 63.030.945,36
Aanrekeningen
-35.619.631,78
-15.923.980,82 -51.543.612,60
Boekhoudkundig
resultaat
over te dragen naar volgend
6.667.220,16
4.820.112,60 11.487.332,76
dienstjaar
3. Vastleggingen
36.629.076,35
23.846.991,33 60.476.067,68
Aanrekeningen
-35.619.631,78
-15.923.980,82 -51.543.612,60
Over te dragen vastleggingen
1.009.444,57
7.923.010,51
8.932.455,08
De balans per 31.12.2007, wordt goedgekeurd als volgt :
ACTIVA
Rubr. Benaming van de rubriek
VASTE ACTIVA
I
IMMATERIELE VASTE ACTIVA
II
MATERIELE VASTE ACTIVA

Subtotaal

Totaal
127.927.970,05
126.642,40
109.149.920,18

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
III
A
B
C
D
IV
A
B
V
A
B

VI
VII
A
B
B1
B2
B3
B4
C
D
VIII
IX
A
B
C
X

Onroerend patrimonium
Niet bebouwde gronden en terreinen
Gebouwen en hun gronden
Wegen
Kunstwerken
Waterlopen en waterbekkens
Roerend patrimonium
Meubilair en materieel
Artistiek en divers patrimonium
Andere materiële vaste activa
Vaste activa in uitvoering
Onroerende goederen: erfpacht, opstalrecht
Goederen verworven door leasing
TOEGESTANE INVESTERINGSSUBSIDIES
Aan privé-ondernemingen
Aan gezinnen en vzw’s
Aan hogere overheden
Aan andere overheidsinstellingen
KREDIETEN EN LENINGEN
Te ontvangen van overheidsinstellingen
Toegestaan door de gemeente
FINANCIELE VASTE ACTIVA
Deelnemingen & vastrentende effecten
Gestorte waarborgen voor meer dan 1 jaar
VLOTTENDE ACTIVA
VOORRADEN
VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR
Debiteuren
Overige vorderingen
BTW en aanvullende belastingen
Subsidies, giften, legaten, leningen
Intresten, dividenden, ristorno's
Diverse vorderingen
Terugvordering van aflossingen
Terugvordering van leningen
BEWERKINGEN VOOR DERDEN
FINANCIELE REKENINGEN
Geldbeleggingen op ten hoogste 1 jaar
Liquide middelen
Betalingen in uitvoering
OVERLOPENDE REKENINGEN
TOTAAL ACTIEF

8.952.973,51
30.342.710,65
26.982.369,99
343.625,37
118.536,97
3.334.740,47
1.575.358,37
37.499.604,85
0,00
0,00
5.607.189,55
19.891,77
91.559,22
37.25
5.495.701,31
1.308.430,27
0,00
1.308.430,27
11.735.787,65
11.658.028,05
77.759,60
17.828.849,32
0,00
4.037.913,88
1.552.352,08
476.985,03
1.856.624,76
47.399,59
45.768,48
58.783,94
0,00
0,00
13.463.878,17
6.551.556,42
6.912.321,75
0,00
327.057,27
145.756.819,37

PASSIVA
I
II
III
A
B
C
IV
A
B

EIGEN VERMOGEN
BEGINKAPITAAL
GEKAPITALISEERDE RESULTATEN
OVERGEDRAGEN RESULTATEN
Van vroegere dienstjaren
Van vorig dienstjaar
Van het dienstjaar
RESERVES
Gewoon reservefonds
Buitengewoon reservefonds

107.806.868,34
50.371.447,15
30.593.233,76
10.307.279,71
0,00
4.452.530,87
5.854.748,84
361.556,92
0,00
361.556,92

V
A
B
C
D
VI

VII
A
B
C
D
E
F
G
VIII
A
A1
A2
A3
B
C
D
IX
X

ONTVANGEN
TOELAGEN,
SCHENKINGEN,
LEGATEN
Van privé-ondernemingen
Van gezinnen, vzw's, andere organen
Van hogere overheden
Van andere overheden
VOORZIENINGEN VOOR RISICO’S EN LASTEN
SCHULDEN
SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR
Leningen ten laste van de gemeente
Leningen ten laste van hogere overheden
Leningen ten laste van derden
Erfpacht en leasing
Openbare leningen
Diverse schulden op meer dan 1 jaar
Ontvangen waarborgen - meer dan 1 jaar
SCHULDEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR
Financiële schulden
Aflossingen van leningen
Financiële kosten van leningen
Leningen op korte termijn
Leveranciers
Schulden voor belastingen, bezoldiging, sociale
lasten
Overige schulden
BEWERKINGEN VOOR DERDEN
OVERLOPENDE REKENINGEN
TOTAAL PASSIEF

16.173.350,80
958.752,88
669.100,18
10.304.171,36
4.241.326,38
0,00
37.949.951,03
29.800.666,40
29.385.399,15
0,00
415.267,25
0,00
0,00
0,00
0,00
7.455.695,26
3.600.051,32
3.204.092,45
395.958,87
2.318.421,90
1.091.715,68
445.506,36
0,00
693.589,37
145.756.819,37

Onthouden zich bij de stemming: Liedts, Paulis, Marcipont, Schaut, Vervoort, Geypens,
Heylen en Rombouts.
002 AGB Herentals: definitieve jaarrekening 2006. Kennisname van het verslag hierover
opgesteld door het college van commissarissen.
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Het directiecomité van het autonoom gemeentebedrijf AGB Herentals besliste op 6/6/2005
het voeren van en de controle op de boekhouding van het autonoom gemeentebedrijf AGB
Herentals uit te besteden aan het kantoor Afidac BVBA. Dit kantoor maakte een ontwerpjaarrekening op voor het autonoom gemeentebedrijf AGB Herentals per 31/12/2006.
De raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf AGB Herentals heeft op 5/6/2007 de
ontwerpjaarrekening 2006 vastgesteld en overgemaakt aan het college van commissarissen.
Het college van commissarissen heeft op 11/7/2007 een ontwerpverslag opgemaakt bij de
ontwerpjaarrekening 2006. Het autonoom gemeentebedrijf AGB Herentals ontving dit verslag
op 8/8/2007.
Op 28/8/2007 stelde de raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf AGB Herentals
de jaarrekening definitief vast en maakte deze over aan het college van commissarissen
voor nazicht en het opmaken van een definitief verslag
Het directiecomité van het autonoom gemeentebedrijf AGB Herentals besliste op 11/3/2008
het definitief verslag van het college van commissarissen voor te leggen aan de raad van
bestuur van het autonoom gemeentebedrijf AGB Herentals voor kennisname.
De raad van bestuur bezorgt dit verslag aan het college van burgemeester en schepenen
voor mededeling aan de gemeenteraad.
De raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf AGB Herentals heeft kennis

genomen van het verslag van het college van commissarissen op 8/4/2008.
Het college van burgemeester en schepenen vroeg op 15/4/2008 de voorzitter het verslag
van het college van commissarissen over de definitieve jaarrekening 2006 van het autonoom
gemeentebedrijf AGB Herentals ter mededeling voor te leggen aan de gemeenteraad.
Juridische grond
Artikel 38 van de statuten van het autonoom gemeentebedrijf AGB Herentals bepaalt dat de
raad van bestuur de jaarrekening vaststelt en overmaakt aan het schepencollege voor
mededeling aan de gemeenteraad.
Artikel 43 van de statuten van het autonoom gemeentebedrijf AGB Herentals bepaalt onder
andere dat de commissaris-revisor of zijn afgevaardigde aanwezig moet zijn op de gemeenteraadszitting waarop het verslag van het college van commissarissen wordt meegedeeld.
Artikel 263quater van de nieuwe gemeentewet bepaalt het volgende:
“Het toezicht op de financiële toestand en op de jaarrekeningen van de autonome
gemeentebedrijven wordt opgedragen aan een college van drie commissarissen, die door de
gemeenteraad worden gekozen buiten de raad van bestuur van het gemeentebedrijf en
waarvan ten minste één lid is van het Instituut voor Bedrijfsrevisoren.
Met uitzondering van deze laatste zijn de leden van het college van commissarissen allen lid
van de gemeenteraad.”
Argumentatie
Het college van commissarissen geeft een verklaring zonder voorbehoud over de definitieve
jaarrekening 2006 van het autonoom gemeentebedrijf AGB Herentals.
BESLUIT
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag zonder voorbehoud van het college van
commissarissen over de definitieve jaarrekening 2006 van het autonoom gemeentebedrijf
AGB Herentals.
003 AGB Sport en Recreatie Herentals: definitieve jaarrekening 2006. Mededeling van de
verslagen hierover opgesteld door:
- college van commissarissen bedrijfsrevisoren;
- commissaris gemeenteraadslid Bieke Beirinckx;
- commissaris gemeenteraadslid Christine Schaut.
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Het directiecomité van het autonoom gemeentebedrijf AGB Sport en Recreatie Herentals
besliste op 17/5/2005 het voeren van en de controle op de boekhouding uit te besteden aan
Van der Linden - Favril BVBA. Dit kantoor heeft de jaarrekening per 31/12/2006 voor het
autonoom gemeentebedrijf AGB Sport en Recreatie Herentals opgesteld.
De beheerder van het Netepark heeft een voorstel van activiteitenverslag 2006 opgemaakt.
De raad van bestuur stelde de ontwerpjaarrekening per 31/12/2006 vast op 7/6/2007.
Het college van commissarissen stelde op basis van deze ontwerpjaarrekening op
15/10/2007 een voorlopig verslag op.
Het boekhoudkantoor paste de ontwerpjaarrekening aan in functie van de opmerkingen van
het verslag van het college van commissarissen.
Op 4/12/2007 stelde de raad van bestuur de jaarrekening definitief vast en maakte deze over
aan het college van commissarissen voor nazicht en het opmaken van een definitief verslag.
Elk van de leden van het college van commissarissen maakte een eigen verslag op bij de
definitieve jaarrekening 2006.
Het directiecomité besliste op 11/3/2008 het verslag van het college van commissarissen
bedrijfsrevisoren, het verslag van Bieke Beirinckx en het verslag van Christine Schaut voor te
leggen aan de raad van bestuur voor kennisname.
De raad van bestuur heeft op 8/4/2008 kennis genomen van het verslag van het college van
commissarissen bedrijfsrevisoren, het verslag van Bieke Beirinckx en het verslag van
Christine Schaut. De raad van bestuur bezorgt deze verslagen aan het college van
burgemeester en schepenen voor mededeling aan de gemeenteraad.
Het college van burgemeester en schepenen vroeg op 15/4/2008 de voorzitter het dossier
voor te leggen ter mededeling aan de gemeenteraad.

Juridische grond
Artikel 38 van de statuten van het autonoom gemeentebedrijf AGB Sport en Recreatie
Herentals bepaalt dat de raad van bestuur de jaarrekening vaststelt en overmaakt aan het
schepencollege voor mededeling aan de gemeenteraad.
Artikel 43 van de statuten van het autonoom gemeentebedrijf AGB Sport en Recreatie
Herentals bepaalt onder andere dat de commissaris-revisor of zijn afgevaardigde aanwezig
moet zijn op de gemeenteraadszitting waarop het verslag van het college van commissarissen wordt meegedeeld.
Artikel 263quater van de nieuwe gemeentewet bepaalt het volgende:
“Het toezicht op de financiële toestand en op de jaarrekeningen van de autonome
gemeentebedrijven wordt opgedragen aan een college van drie commissarissen, die door de
gemeenteraad worden gekozen buiten de raad van bestuur van het gemeentebedrijf en
waarvan ten minste één lid is van het Instituut voor Bedrijfsrevisoren.
Met uitzondering van deze laatste zijn de leden van het college van commissarissen allen lid
van de gemeenteraad.”
Argumentatie
Het college van commissarissen bedrijfsrevisoren levert een verklaring over de jaarrekening
af zonder voorbehoud maar met toelichtende paragraaf.
Commissaris gemeenteraadslid Bieke Beirinckx keurt de jaarrekening goed mits in de toekomst aan bepaalde voorwaarden tegemoet gekomen wordt.
Commissaris gemeenteraadslid Christine Schaut verleent geen goedkeuring aan de jaarrekening.
De VVSG schrijft dat volgens hen slechts één verslag van het college van commissarissen
zou mogen ingediend worden. Het lijkt de VVSG wel mogelijk dat een collegelid in dat
verslag een afwijkende mening laat notuleren.
Het is de bedoeling dat de gemeenteraad op een eenduidige manier betrouwbare informatie
krijgt over het financiële reilen en zeilen van de autonome gemeentebedrijven die ze heeft
opgericht, waarmee ze een beheersovereenkomst heeft afgesloten en die ze voor een
belangrijk stuk financiert.
BESLUIT
De gemeenteraad neemt kennis van de verslagen over de definitieve jaarrekening 2006 van
het autonoom gemeentebedrijf AGB Sport en Recreatie opgesteld door:
- het college van commissarissen bedrijfsrevisoren,
- commissaris gemeenteraadslid mevrouw Beirinckx,
- commissaris gemeenteraadslid mevrouw Schaut.
004 Retributie zakken PMD-afval: 2008-2013
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De gemeenteraad stemde op 18/12/2007 een retributie voor het permanent ter beschikking
stellen van containers en andere recipiënten voor een periode welke eindigt op 30/6/2008.
In dit reglement zit ook de retributie voor het ter beschikking stellen van plastiekzakken dienstig voor het ophalen van PMD-afval. De gemeente wil deze zakken ook na 30/6/2008 ter
beschikking stellen van de bevolking. Bijgevolg moet hiervoor een retributiereglement opgemaakt worden.
Openbaar onderzoek
Dit reglement zal worden afgekondigd en bekendgemaakt volgens de bepalingen van artikel
186 en 187 van het Gemeentedecreet.
Er wordt aangaande dit reglement geen onderzoek de commodo et incommodo gehouden.
Adviezen
Het schepencollege stelt voor ook na 30/6/2008 een retributie te vorderen voor het ter beschikking stellen van PMD-afvalzakken aan de prijs van 5,00 euro per rol.
Juridische grond
Gemeentedecreet.
Argumentatie

De ophaling van PMD-afval gebeurt in de gemeente Herentals door het ter beschikking
stellen van plastiekzakken. Dit brengt voor de gemeente een financiële kost met zich mee en
het college is van oordeel hiervoor een financiële vergoeding te vragen, ook na 30/6/2008.
BESLUIT
Artikel 1.
Met ingang van 1 juli 2008 en voor een termijn, eindigend op 31 december 2013, heft de
gemeente een retributie van 5,00 euro voor het ter beschikking stellen van een rol van 24
plastiekzakken, dienstig voor het ophalen van PMD-afval.
Artikel 2.
De ontvangsten van de rechten geschieden door de stadsontvanger of zijn afgevaardigde.
Stemmen tegen: Liedts, Paulis, Marcipont, Schaut, Vervoort, Geypens, Heylen en
Rombouts.
Onthoudt zich bij de stemming: Vermeulen.
005 Lokaal Pact - toetreding
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Bij beslissing van de Vlaamse Regering van 1/2/2008 werden de krijtlijnen van het lokaal
pact met de gemeenten vastgelegd.
Dit pact is een politiek akkoord tussen de Vlaamse Regering en de Vlaamse Gemeenten en
Provincies.
Via onderlinge afspraken willen de Vlaamse Regering, de gemeenten en de provincies met
dit pact bijdragen tot een beter evenwicht tussen enerzijds de maatschappelijke bekommernissen en de financiële noden van de verschillende bestuursniveaus in Vlaanderen en
anderzijds de zorg van bedrijven en gezinnen voor hun verdere ontwikkeling.
Juridische grond
Gemeentedecreet.
Beslissing van de Vlaamse Regering van 1/2/2008 waarbij de definitieve versie van het
lokaal pact met de gemeenten werd vastgesteld.
Financiële gevolgen
Bedrag schuldovername
- Totaal aantal inwoners Herentals op 1/1/2007 volgens Belgisch Staatsblad: 26.152
- Berekening: 26.152 inwoners x 100 euro per inwoner = 2.615.200 euro
Het maximaal over te nemen bedrag van de leningen voor Herentals bedraagt dus
2.615.200,00 euro.
Verhoging Vlaams Gemeentefonds / extra compensatie afschaffen Elia-taks
Alleen gemeenten die toetreden tot het lokaal pact ontvangen een deel uit de extra dotatie in
het Vlaams Gemeentefonds van 25 miljoen euro. Indien Herentals toetreedt, ontvangt het
voor 2008 een extra dotatie van 120.733,71 euro.
Compensatie vrijstelling onroerende voorheffing nieuw materieel en outillage
De Vlaamse Regering compenseert de gemeenten voor 100 % voor de gederfde opcentiemen op de onroerende voorheffing tengevolge de vrijstelling van de onroerende voorheffing
op nieuw materieel en outillage. Deze compensatie zal niet mee evolueren met de indexatie
gelet op de feitelijke desindexatie van de kadastrale inkomens van materieel en outillage.
Compensatie vermindering onroerende voorheffing voor lage energie- en zeer lage energiewoningen gedurende 10 jaar
De Vlaamse Regering zal de gemeenten en provincies voor 100 % compenseren voor de
gederfde opcentiemen op de onroerende voorheffing tengevolge deze vermindering.
Wederbeleggingsvergoeding overgenomen leningen
De Vlaamse overheid neemt leningen over van de gemeenten, gerangschikt en geselecteerd
op basis van een minimale wederbeleggingsvergoeding, bij een maximale marktwaarde (de
zogenaamde markt-to-market) van deze leningen. Niettegenstaande het streefdoel, zal de
Vlaamse overheid een eventuele andere keuze van de lokale overheid respecteren.
In principe neemt de Vlaamse overheid de contractueel voorziene wederbeleggingsvergoeding ten laste, evenwel beperkt tot het resultaat dat hierna beschreven is.

Het verschil wordt gemaakt tussen enerzijds de berekende wederbeleggingsvergoeding op
basis van de rentevoet zoals voorzien in het contract en een tweede berekening waarbij
deze rentevoet vervangen wordt door de IRS-rentevoet voor een looptijd gelijk aan de
renteherzieningsperiode of (bij afwezigheid van een renteherziening) de looptijd van de
lening. Deze IRS-rentevoet zal verhoogd worden met 0,15 %.
Er is een maximale begrenzing van de tussenkomst van de Vlaamse overheid. De rentevoet
die voor deze berekening gebruikt wordt, is de IRS-rentevoet op 5 jaar, zoals gepubliceerd
op Reuters pagina ISDAFIX2 kolom Frankfurt om 11 uur op 15//.2008, met een maximum
van 4,5 %.
Binnenl@nd mailde op 16/4/2008 dat deze rentevoet 4,194 % bedraagt.
De lokale overheid zal, indien nodig, in haar budget voor 2008 de nodige uitgavenkredieten
voor het betalen van de wederbeleggingsvergoedingen ten hare laste, inschrijven. De stad
Herentals kan dit indien nodig doen bij budgetwijziging 2.
Wegvallen kapitaalaflossingen en intrestlasten overgenomen leningen
Voor de leningen die worden overgenomen door de Vlaamse overheid, vallen de kapitaalaflossingen en intrestlasten weg voor de lokale overheid. De precieze grootte van de
sommen die hiermee gemoeid zijn, kan eerst berekend worden wanneer geweten is welke
leningen wanneer worden overgenomen.
Fiscaliteit
De gemeente verbindt zich tot het nemen van volgende maatregelen inzake fiscaliteit:
- met betrekking tot het aanslagjaar 2009 geen enkele nieuwe belasting in te voeren en de
aanslagvoeten of tarieven van de belastingen niet te verhogen ten opzichte van de
aanslagvoeten of tarieven die voor het aanslagjaar 2008 van toepassing waren,
- geen nieuwe forfaitaire gezinsbelastingen in te voeren tot en met het aanslagjaar 2012,
- een bedrijfsvriendelijke en transparante fiscaliteit te voeren.
De stad Herentals vordert geen forfaitaire belasting op het huisvuil, noch een belasting op
tewerkgesteld personeel, noch een belasting op kantoorruimten. Deze hoeven dus niet
afgeschaft te worden voor het aanslagjaar 2009.
De stad Herentals maakt haar gemeentebelastingen en retributies al bekend via haar
website onder de rubriek “Economie en mobiliteit”.
Overdracht provinciewegen
Op het grondgebeid van de stad Herentals zijn geen provinciewegen. Er kan dus geen
overdracht gebeuren van provinciewegen naar de lokale overheid.
Argumentatie
De Vlaamse regering gaat in het kader van het lokaal pact met de gemeenten volgende
engagementen aan:
• In 2008 zal de Vlaamse Regering overgaan tot de overname van uitstaande leningschulden van gemeenten en/of OCMW’s voor een maximaal bedrag van 612 miljoen
euro.
De vaststelling van de over te nemen schulden gebeurt in overleg tussen de gemeente
en/of het OCMW van die gemeente, en het departement Financiën en Begroting van het
ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, op voorstel van de gemeente.
Per individuele gemeente bedraagt het maximaal over te nemen bedrag aan schulden van
de gemeente en het OCMW samen 100 euro per inwoner. Voor de bepaling van het
aantal inwoners per gemeente geldt het aantal op 1/1/2007 zoals gepubliceerd in het
Belgisch Staatsblad op 6/8/2007.
De operatie schuldovername zal worden voorbereid in een werkgroep bestaande uit het
departement Financiën en Begroting van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap,
de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten en de banken. De minister bevoegd
voor Financiën en Begroting zal hiertoe het initiatief nemen.
In het kader van de maatregel schuldovername wordt erop toegezien dat de gezamenlijke
schuld van de gemeenten in 2008 op macroniveau niet zal aangroeien.
• De Vlaamse Regering zal de in het decreet met betrekking tot het Vlaams Gemeentefonds voorziene aanvullende dotatie van 83 miljoen euro ter compensatie van de
afschaffing van de Elia-taks als volgt verhogen:
- in 2008 een verhoging met 25,0 miljoen euro tot 108 miljoen euro;
- in 2009 een verhoging met 41,5 miljoen euro tot 124,5 miljoen euro (te indexeren)

- in 2010 een verhoging met 41,5 miljoen euro tot 124,5 miljoen euro (te indexeren)
De verdeling van de bijkomende middelen onder de gemeenten die toetreden tot het
globaal pact gebeurt in overeenstemming met hun decretaal voorziene aandeel
(percentage) in de aanvullende dotatie ter compensatie van de afschaffing van de Eliataks.
Na 2010 zal de totale Elia-compensatie minstens 83 miljoen euro bedragen (te
indexeren).
• De Vlaamse Regering zal nieuw materieel en outillage vrijstellen van onroerende voorheffing. De Vlaamse Regering zal de gemeenten en provincies voor 100 %
compenseren voor de gederfde opcentiemen op de onroerende voorheffing
tengevolge de vrijstelling van de onroerende voorheffing op nieuw materieel en
outillage. Het totaal bedrag van deze maatregel wordt geraamd op 75 miljoen euro in
2013, waarna de maatregel opnieuw zal worden geëvalueerd.
De compensatie voor de vrijstelling van onroerende voorheffing voor nieuw materieel en
outillage wordt individueel per gemeente en provincie berekend rekening houdend met de
reële en individuele inkomstenderving.
Voor de berekening van de compensatie zal het gedeelte van het kadastraal inkomen in
aanmerking genomen worden dat ingevolge de nieuwe maatregel wordt vrijgesteld. Het
gedeelte van het kadastraal inkomen dat vrijgesteld is ingevolge reeds bestaande maatregelen wordt niet mee in aanmerking genomen. Met andere woorden: het gedeelte van
het kadastraal inkomen dat de drempelwaarde, bepaald op 1/1/1998, niet overschrijdt zal
de basis voor de compensatie vormen.
De compensatie zal mee evolueren met de door de gemeente en provincie bepaalde
opcentiemen.
De compensatie zal niet mee evolueren met de indexatie van de kadastrale inkomens,
gelet op de bestaande feitelijke desindexatie van de kadastrale inkomens van materieel
en outillage.
• De Vlaamse Regering zal voor lage energie- en zeer lage energiewoningen een
vermin-dering op de onroerende voorheffing toekennen gedurende tien jaar. De
verminderingen worden als volgt bepaald:
- lage energiewoningen (max. E60) : een vermindering van 20 %
- lage energie niet-residentiële gebouwen (max. E70) : een vermindering van 20 %
- zeer lage energiewoningen en –gebouwen (max. E40) : een vermindering van 40 %
De Vlaamse Regering zal de gemeenten en provincies voor 100 % compenseren voor de
gederfde opcentiemen op de onroerende voorheffing tengevolge deze vermindering. Het
totaal bedrag van deze maatregel bedraagt 10 miljoen euro op kruissnelheid.
De compensatie voor de vermindering van onroerende voorheffing wordt individueel per
gemeente en provincie berekend rekening houdend met de reële en individuele
inkomstenderving.
Voor de berekening van de compensatie zal het gedeelte van het kadastraal inkomen in
aanmerking genomen worden dat ingevolge de maatregel wordt vrijgesteld.
De compensatie zal mee evolueren met de door de gemeente en provincie bepaalde
opcentiemen en met de indexatie van de kadastrale inkomens.
• Het Vlaams Gewest zal via Aquafin een groter aandeel van de kosten, verbonden aan
te nog te leveren rioleringsinspanningen, op zich nemen.
In het Belgisch Staatsblad van 6/8/2007 wordt het bevolkingscijfer voor Herentals op
1/1/2007 vastgesteld op 26.152 zodat het maximaal over te nemen bedrag van de leningen
voor Herentals 2.615.200,00 euro bedraagt.
Elke gemeente kan desgewenst kosteloos gebruik maken van een aangeboden analyseinstrument. Finance Active is aangesteld als opdrachtnemer om de Vlaamse overheid bij te
staan. Via een toepassing van deze opdrachtnemer kan elke gemeente de noodzakelijke
gegevens invoeren die nuttig zijn voor de analyse van haar schuldportefeuille, meer specifiek
voor de waardebepaling ervan.
BESLUIT
Artikel 1.
De stad Herentals treedt toe tot het lokaal pact met de Vlaamse regering zoals dat door de
Vlaamse Regering definitief werd uitgetekend bij beslissing van 1 februari 2008.

Artikel 2.
De stad Herentals stemt in met de overname door de Vlaamse Regering van schulden van
de gemeente voor een bedrag van 2.615.200,00 euro, onder de voorwaarden uiteengezet in
het schrijven van 21 maart 2008 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur,
Stedenbeleid, Wonen en Inburgering.
Het college van burgemeester en schepenen staat in voor de nadere uitvoering van de
overname, onder de voorwaarden bepaald in het voormeld schrijven.
Artikel 3.
De gemeente verbindt zich tot het nemen van volgende maatregelen inzake fiscaliteit:
1. met betrekking tot het aanslagjaar 2009 geen enkele nieuwe belasting in te voeren en de
aanslagvoeten of tarieven van de belastingen niet te verhogen ten opzichte van de
aanslagvoeten of tarieven die voor het aanslagjaar 2008 van toepassing waren, eventueel
met uitzondering van:
- een niet-forfaitaire huisvuilbelasting volgens het principe “de vervuiler betaalt” ter
vervanging van een afgeschafte forfaitaire huisvuilbelasting;
- een nieuwe belasting ten laste van bedrijven of een verhoging van een bestaande
belasting ten laste van bedrijven, ten gevolge van een beslissing die, eventueel in het
kader van de meerjarenplanning, genomen werd voor 1 januari 2008 tot rationalisering
van de bedrijfsbelastingen, en waarbij meerdere bestaande bedrijfsbelastingen worden
afgeschaft en waarbij de totale geraamde inkomsten van de nieuwe belasting of van de
verhoging van de bestaande belasting, niet hoger zijn dan deze van de afgeschafte
belastingen
- een gemeentelijke leegstandheffing ter vervanging van de Vlaamse leegstandsheffing
- een belasting ter vervanging van een door een vonnis of arrest vernietigde belasting
waarvan de inkomsten niet hoger zijn dan die van de vernietigde belasting
- een verhoging van de aanvullende belasting of van het aantal opcentiemen op de
onroerende voorheffing tot maximaal de normen opgelegd in artikel 11 van het decreet
tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams
Gemeentefonds
Retributies ter vergoeding van een door de gemeente geleverde dienst of prestatie op
verzoek van een belanghebbende vallen buiten dit engagement, evenals de gemeentelijke waterzuiveringbijdrage.
2. geen nieuwe forfaitaire gezinsbelastingen in te voeren tot en met het aanslagjaar 2012;
3. een bedrijfsvriendelijke en transparante fiscaliteit te voeren door:
- over nieuwe belastingen of over de verhoging van tarieven van bestaande belastingen
ten laste van bedrijven te beslissen minstens twaalf maanden voor de datum waarop zij
van kracht worden, met uitzondering van de opcentiemen op de onroerende
voorheffing, en dit gedurende gans de legislatuur eindigend op 31 december 2012;
- op de gemeentelijke website een overzicht op te nemen van alle belastingverordeningen, samen met de volledige tekst van de verordening;
- een overzicht van de aanslagvoeten en van de basisbepalingen van alle belastingen
op te lijsten volgens een in overleg tussen de Vereniging van Vlaamse Steden en
Gemeenten en het Agentschap voor Binnenlands Bestuur vastgesteld model, zodat dit
zowel via de gemeentelijke website als via de website van het Agentschap voor
Binnenlands Bestuur ter beschikking kan worden gesteld;
- de weblocatie van de volledige teksten van de verordeningen aan het Agentschap voor
Binnenlands Bestuur te bezorgen.
Gemeentebesturen die niet beschikken over een weblocatie publiceren hun belastingbepalingen via de website van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur
Artikel 4.
De stad Herentals wenst gebruik te maken van het door de Vlaamse overheid aangeboden
analyse-instrument voor de analyse van haar schuldportefeuille. Hiervoor stuurt de stad
Herentals een mail op het volgende mailadres: gemeenteleningen@vlaanderen.be.
Gelijktijdig met deze mail duidt de gemeente 3 personen aan die toegang zullen krijgen tot
de toepassing.
In aansluiting met de bepaling van artikel 2 staat het college van burgemeester en
schepenen ook in voor de nadere uitvoering hiervan.

Artikel 5.
Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
Onthouden zich bij de stemming: Paulis en Schaut.
006 Deelname aan de kapitaalsverhoging PUBLI-T via IKA
MOTIVERING
De gemeente is aangesloten bij IKA en heeft via IKA deelgenomen in de oprichting van
Publi-T.
Artikel 3 van de statuten van IKA bepaalt dat de deelnemers de mogelijkheid hebben om IKA
op te dragen voor hun rekening aandelen te verwerven in het maatschappelijk kapitaal van
openbare en privé-maatschappijen.
IKA schrijft op 15/4/2008 dat de stad Herentals een mogelijkheid heeft tot deelname aan een
kapitaalverhoging in Publi-T.
Adviezen
Financiële dienst
Wanneer deelname aan de kapitaalverhoging geen invloed heeft op de budgetten, is er in
principe geen reden om hier niet op in te gaan.
Vanuit die optiek drukt de financiële dienst wel haar voorkeur uit voor de tweede versie van
artikel 2, nl. “… de aandelen te onderschrijven op basis van het aan de stad Herentals
toewijsbaar deel, voor zover er middelen ter beschikking zijn in de schoot van IKA.”
Juridische grond
- Het Vlaamse decreet van 6/7/2001 betreffende intergemeentelijke samenwerking.
- Het Gemeentedecreet.
- De statuten van IKA.
Visum ontvanger
In uitvoering van art. 94 en 160 §2 van het gemeentedecreet verleende de stadsontvanger
op 18/4/2008 zijn visum aan dit voorstel. Het ondertekende visum is bijgevoegd als bijlage.
Argumentatie
De deelname aan de kapitaalverhoging Publi-T via IKA heeft geen rechtstreekse invloed op
de gemeentebegroting. Er moeten geen bijkomende kredieten worden voorzien aangezien
IKA met beschikbare middelen instaat voor de financiering ervan.
BESLUIT
Artikel 1
De gemeenteraad beslist IKA opdracht te geven voor rekening van de stad Herentals deel te
nemen aan de kapitaalverhoging Publi-T voor 206 aandelen voor een bedrag van 93.754,72
euro.
Artikel 2
Voor zover niet alle deelnemers van IKA, noch vennoten van Publi-T de hun toegewezen
Publi-T aandelen wensen te onderschrijven, beslist de gemeenteraad IKA opdracht te geven
voor rekening van de stad Herentals maximaal bijkomende Publi-T aandelen te onderschrijven op basis van het aan de stad Herentals toewijsbaar deel, voor zover er middelen
ter beschikking zijn in de schoot van IKA.
Artikel 3
Aan IKA opdracht te geven in te staan voor de financiering van deze kapitaalverhoging met
de middelen ter beschikking in overgedragen winst en reserves.
Artikel 4
De gemeenteraad gelast het college van burgemeester en schepenen met de uitvoering van
onderhavige beslissing.
Artikel 5
Onderhavige beslissing voor te leggen aan de toezichthoudende overheid in overeenstemming met de wettelijke bepalingen ter zake en er kennis van te geven aan IKA, p/a
Ravensteingalerij 3 bus 6, 1000 Brussel.
Onthouden zich bij de stemming: Paulis en Schaut.

007 IKA: goedkeuring agenda en aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervan-ger
algemene vergadering 16/6/2008
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De stad is aangesloten bij het intergemeentelijk samenwerkingsverband “de cvba Investeringsintercommunale voor de gemeenten van de Kempen en het Antwerpse’, afgekort tot
IKA.
De stad wordt opgeroepen deel te nemen aan de Algemene Vergadering van IKA op
16/6/2008.
In de oproepingsbrief staat volgende agenda met bijgevoegde documenten:
1. Afsluiting boekjaar 2007
- Verslag van de Raad van Bestuur
- Goedkeuring jaarrekening, balans per 31/12/2007 en winstverdeling
- Verslag van de commissaris
- Kwijting van de bestuurders
- Kwijting van de commissaris
• Kapitaalverhoging Publi-t
• Verslaggeving mbt GeFIN
• Verslaggeving VID
• Statutaire benoemingen
Juridische grond
Het decreet van 6/7/2001 over de intergemeentelijke samenwerking.
Argumentatie
Het verslag van de Raad van Bestuur is een getrouwe weergave van de activiteiten die IKA
in 2007 heeft ontwikkeld en deze activiteiten zijn in overeenstemming met het ondernemingplan van IKA dat door de Algemene Vergadering van 22/6/2007 is goedgekeurd.
De jaarrekening 2007 en de balans per 31/12/2007 is een getrouwe weergave van de financiële resultaten voor het boekjaar 2007, de commissaris heeft een verslag opgemaakt over
zijn controlewerkzaamheden, zonder voorbehoud.
De winstverdeling is een getrouwe uitvoering van de statutaire bepalingen.
De bijkomende verwerving van aandelen Elia door de overheden is een uitvoering van de
Pax Electrica, de kapitaalsverhoging van Publi-T is een financieringswijze voor deze bijkomende investering, de financiële situatie van IKA laat toe om deze bijkomende investering
met eigen middelen te financieren en geen beroep te doen op externe financiering of
bijkomende financiering door de deelnemers en deze bijkomende financiering is een
financieel voordelige actie.
De benoeming en vaststelling van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger
moet voor elke vergadering herhaald worden.
Het stadsbestuur duidt één vertegenwoordiger en één plaatsvervanger aan.
De gemeenteraad stemt geheim over de aanduiding van de vertegenwoordiger. De stembus
bevat 27 stembrieven, gelijk aan het aantal stemmers. De stemopneming geeft volgend
resultaat:
- Van den Broeck Katrien krijgt
20 stemmen
- blanco-stembiljetten
6
- ongeldig stembiljet
1
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
20 stemmen
- Vervoort Roel krijgt
1 stem
- neen-stemmen
1
- blanco-stembiljetten
5
Luc De Cat heeft de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen verkregen.
BESLUIT

Artikel 1.
De gemeenteraad keurt de dagorde van de algemene vergadering van IKA van 16 juni 2008
en elk van de afzonderlijke punten van de dagorde goed na onderzoek van de documenten
die bij de oproeping van 14 april 2008 gevoegd zijn:
1. Afsluiting boekjaar 2007
- Verslag van de Raad van Bestuur
- Goedkeuring jaarrekening, balans per 31/12/2007 en winstverdeling
- Verslag van de commissaris
- Kwijting van de bestuurders
- Kwijting van de commissaris
2. Kapitaalverhoging Publi-t
3. Verslaggeving mbt GeFIN
4. Verslaggeving VID
5. Statutaire benoemingen
Artikel 2.
De gemeenteraad keurt het verslag van de Raad van Bestuur, de jaarrekening 2007, de
balans per 31 december 2007 en de winstverdeling goed en beslist kwijting te verlenen aan
de bestuurders en de commissaris voor hun werkzaamheden gedurende het boekjaar 2007.
Artikel 3.
De gemeenteraad bekrachtigt de beslissing van de Raad van Bestuur om in te tekenen op
de kapitaalsverhoging van Publi-T voor 4.194 aandelen en deze investering te financieren
met eigen middelen.
Artikel 4.
De gemeenteraad duidt mevrouw Katrien Van den Broeck, gemeenteraadslid, die woont te
2200 Herentals, Molenstraat 66/A, aan als vertegenwoordiger van de stad om deel te nemen
aan de zitting van de jaarvergadering van IKA op maandag 16 juni 2008.
De gemeenteraad duidt de heer Luc De Cat, gemeenteraadslid, die woont te 2200 Herentals,
Keinigestraat 15, aan als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de stad om deel te
nemen aan de zitting van de jaarvergadering van IKA op maandag 16 juni 2008.
Zij worden opgedragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in
onderhavig raadsbesluit.
Artikel 5.
Het college van burgemeester en schepenen geeft kennis van deze beslissing aan het
secretariaat van het intergemeentelijk samenwerkingsverband IKA, p/a Ravensteingalerij 3
bus 6, 1000 Brussel, t.a.v. de heer Lieven Ex.
Raadslid Heylen verlaat de zitting.
008 IOK: goedkeuring agenda algemene vergadering 20/5/2008
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
20/5/2008 om 11.00 uur in zaal “Den Eyck”, Houtum 36, 2560 Kasterlee.
In de oproepingsbrief staat volgende agenda:
2. Goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2007
• Verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar 2007
• Resultaatsbestemming 2007
• Goedkeuring van de jaarrekeningen over het boekjaar 2007, afgesloten per 31
december 2007
• Kwijting te geven afzonderlijk aan de bestuurders en commissaris-revisor over de
uitoefening van hun mandaat in 2007
• Varia

Juridische grond
- Het decreet van 6/7/2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.
- De statuten van IOK.
- De omzendbrief van 11/1/2002 over de toepassing van het decreet intergemeentelijke
samenwerking.
Argumentatie
De volgende documenten worden voor kennisname voorgelegd aan de gemeenteraad:
- het verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2007
- de jaarrekening over het boekjaar 2007, houdende de balans, de resultatenrekening en
het voorstel van bestemming van het resultaat evenals de ter zake vereiste wettelijke
toelichtingen
- het verslag van de commissaris-revisor.
Aan deze verslagen die het ontwerp uitmaken van de klassieke agenda van de gewone
algemene vergadering kan goedkeuring worden verleend.
Om die reden kan kwijting worden gegeven afzonderlijk aan de bestuurders en de
commissaris-revisor voor de uitoefening van hun mandaat in 2007.
BESLUIT
Artikel 1.
De gemeenteraad verleent eenparig goedkeuring aan het verslag van de Raad van Bestuur
over het boekjaar 2007.
Artikel 2.
De gemeenteraad verleent eenparig goedkeuring aan de jaarrekening over het boekjaar
2007, afgesloten per 31 december 2007, houdende de balans, de resultatenrekening en het
voorstel van bestemming van het resultaat evenals de ter zake vereiste wettelijke
toelichtingen.
Artikel 3.
De gemeenteraad verleent eenparig goedkeuring aan de kwijting, afzonderlijk aan de
bestuurders en de commissaris-revisor voor de uitoefening van hun mandaat in 2007.
Raadslid Heylen neemt opnieuw deel aan de zitting.
009 IOK: aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de algemene vergadering van 20/5/2008
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
20/5/2008 om 11.30 uur in zaal “Den Eyck”, Houtum 36, 2560 Kasterlee.
Juridische grond
- Het decreet van 6/7/2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking: artikel 44
bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke vergadering.
- De statuten van IOK.
- De omzendbrief van 11/1/2002 over de toepassing van het decreet 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. Conform de wettelijke en statutaire bepalingen heeft elke
vennoot bij IOK recht op één volmachtdrager.
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:
- Bellens Peter krijgt
1 stem

- Verlinden Gunther krijgt
20 stemmen
- blanco-stembiljetten
6
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 27 stembrieven, gelijk aan het aantal stemmers. De stemopneming
geeft volgend resultaat:
- Van Dingenen Marcel krijgt
20 stemmen
- Verheyden Wies krijgt
2 stemmen
- neen-stemmen
1
- blanco-stembiljetten
4
Marcel Van Dingenen heeft de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen
verkregen.
BESLUIT
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 op 20 mei 2008.
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 op 20 mei 2008.
De gemeenteraad mandateert de vertegenwoordiger of plaatsvervanger om op deze
vergadering te handelen en te beslissen conform de besluiten die door de gemeenteraad zijn
genomen over de agendapunten van de algemene vergadering van IOK van 20 mei 2008.
Het college bezorgt de beslissing aan IOK, Antwerpseweg 1, 2440 Geel.
010 IOK Afvalbeheer: goedkeuring agenda algemene vergadering 20/5/2008
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 20/5/2008 om 11.30 uur in zaal “Den Eyck”, Houtum 36, 2560 Kasterlee.
In de oproepingsbrief staat volgende agenda:
3. Goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2007
• Verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar 2007
• Resultaatsbestemming 2007
• Goedkeuring van de jaarrekeningen over het boekjaar 2007, afgesloten per 31
december 2007
• Kwijting te geven afzonderlijk aan de bestuurders en commissaris-revisor over de
uitoefening van hun mandaat in 2007
• Varia
Juridische grond
- Het decreet van 6/7/2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.
- De statuten van IOK Afvalbeheer.
- De omzendbrief van 11/1/2002 over de toepassing van het decreet intergemeentelijke
samenwerking.
Argumentatie
De volgende documenten worden voor kennisname voorgelegd aan de gemeenteraad:
- het verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2007
- de jaarrekening over het boekjaar 2007, houdende de balans, de resultatenrekening en
het voorstel van bestemming van het resultaat evenals de ter zake vereiste wettelijke
toelichtingen
- het verslag van de commissaris-revisor.
Aan deze verslagen die het ontwerp uitmaken van de klassieke agenda van de gewone algemene vergadering kan goedkeuring worden verleend.
Om die reden kan kwijting worden gegeven afzonderlijk aan de bestuurders en de

commissaris-revisor voor de uitoefening van hun mandaat in 2007.
BESLUIT
Artikel 1.
De gemeenteraad verleent goedkeuring aan het verslag van de Raad van Bestuur over het
boekjaar 2007.
Artikel 2.
De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de jaarrekening over het boekjaar 2007,
afgesloten per 31 december 2007, houdende de balans, de resultatenrekening en het voorstel van bestemming van het resultaat evenals de ter zake vereiste wettelijke toelichtingen.
Artikel 3.
De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de kwijting, afzonderlijk aan de bestuurders en
de commissaris-revisor voor de uitoefening van hun mandaat in 2007.
Onthouden zich bij de stemming: Liedts, Marcipont, Vervoort, Geypens en Heylen.
011 IOK Afvalbeheer: aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de algemene
vergadering van 20/5/2008
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 20/5/2008 om 11.30 uur in zaal “Den Eyck”, Houtum 36, 2560 Kasterlee.
Juridische grond
- Het decreet van 6/7/2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking: artikel 44
bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke vergadering.
- De statuten van IOK Afvalbeheer.
- De omzendbrief van 11/1/2002 over de toepassing van het decreet 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. Conform de wettelijke en statutaire bepalingen heeft elke
vennoot bij IOK Afvalbeheer recht op één volmachtdrager.
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:
- Verheyden Wies krijgt
22 stemmen
- blanco-stembiljetten
5
Wies Verheyden 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:
- Van Dingenen Marcel krijgt
21 stemmen
- neen-stemmen
1
- blanco-stembiljetten
5
Marcel Van Dingenen heeft de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen
verkregen.
BESLUIT
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 op 20 mei 2008.
De gemeenteraad duidt de heer Van Dingenen Marcel, gemeenteraadslid, die woont te 2200
Herentals, Heesveld 17, aan als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de stad voor

deelname aan de algemene vergadering van IOK Afvalbeheer op 20 mei 2008.
De gemeenteraad mandateert de vertegenwoordiger of plaatsvervanger om op deze
vergadering te handelen en te beslissen conform de besluiten die door de gemeenteraad
zijn genomen over de agendapunten van de algemene vergadering van IOK Afvalbeheer van
20 mei 2008.
Het college bezorgt de beslissing aan IOK Afvalbeheer, Antwerpseweg 1, 2440 Geel.
012 Aanpassing subsidiereglement hergebruik hemelwater en infiltratievoorzienin-gen
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Op 7/2/2006 keurde de gemeenteraad het gemeentelijk subsidiereglement voor het plaatsen
van hemelwaterinstallaties en infiltratievoorzieningen goed. Dit reglement kadert binnen het
streven van de stad om het hemelwater en afvalwater zoveel mogelijk te scheiden en binnen
de samenwerkingsovereenkomst 2005-2007. Voor elke subsidie die de stad uitkeerde,
betaalde ook de Vlaamse overheid een subsidie van maximum hetzelfde bedrag.
In de samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 heeft de Vlaamse overheid de voorwaarden
verbonden aan beide installaties gewijzigd. In het kader van de nieuwe overeenkomst zou de
gemeente de volledige subsidie moeten uitbetalen aan de burger en krijgt ze nadien een
deel terugbetaald van de Vlaamse overheid, nl. 250,00 euro. Voorwaarde is wel dat de
gemeentelijke premie minstens 500,00 euro bedraagt.
Gemeenten die aan derden subsidies uitkeren voor de aanleg van een hemelwaterinstallatie
of een infiltratievoorziening, kunnen hiervoor zelf ook een subsidie ontvangen van de
Vlaamse Overheid, op voorwaarde dat het gemeentelijk subsidiereglement goedgekeurd
wordt door de Vlaamse Overheid.
Gemeenten die beschikken over een subsidiereglement uit de vorige samenwerkingsovereenkomst, moeten het reglement aanpassen op basis van nieuwe bepalingen.
Op 4/3/2008 besliste de gemeenteraad om de samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 met
de Vlaamse overheid te ondertekenen.
Op 1/10/2004 keurde de Vlaamse regering bovendien een besluit houdende vaststelling van
een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater goed.
Het bestaande gemeentelijk reglement moet enerzijds aangepast worden aan de nieuwe
samenwerkingsovereenkomst en anderzijds moeten nog enkele aanpassingen in het kader
van de stedenbouwkundige verordening gebeuren.
Argumentatie
In 2006 werden al een aantal aanpassingen gedaan aan het gemeentelijk reglement om het
af te stemmen op de stedenbouwkundige verordening. Nu heeft de Vlaamse overheid beslist
dat onder andere ook de berekeningmethode voor de infiltratievoorzieningen uit de stedenbouwkundige verordening mag overgenomen worden. Vroeger moest een erg ingewikkelde
formule toegepast worden volgens de code van goede praktijk.
De nieuwe voorwaarden die de Vlaamse overheid stelt aan het uitbetalen van een subsidie
voor een hemelwaterinstallatie, zijn:
- De hemelwaterinstallatie werd aangelegd bij woningen of lokalen waarvoor een
bouwvergunning verkregen is hetzij vóór 7/9/1999, hetzij vóór de datum van inwerkingtreden van een gemeentelijke verordening die de aanleg van hemelwaterputten bij
nieuwbouw verplicht indien deze reeds vóór 7/9/1999 van toepassing was.
- De hemelwaterinstallatie is na 1/1/2008 gebouwd volgens, of is na 1/1/2008 in overeenstemming gebracht met de technische voorschriften van de code van goede praktijk voor
hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen en voldoet eveneens aan de technische
voorschriften van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater
en hemelwater van 1/10/2004.
- Er werd door de gemeente een subsidie van minimum 500 euro uitbetaald in het kader
van een gemeentelijk premiereglement voor de aanleg van hemelwaterinstallaties.
- De bouw van de hemelwaterinstallatie is niet verplicht volgens de gewestelijke stedenbouwkundige verordening.

De voorwaarden die de Vlaamse overheid stelt aan het uitbetalen van een subsidie voor een
infiltratievoorziening, zijn:
- Het gaat om de aanleg van een infiltratievoorziening bij woningen of lokalen waarvoor een
bouwvergunning is verkregen voor 1/2/2005.
- Er werd door de gemeente een subsidie van minimum 500 euro uitbetaald in het kader
van een gemeentelijk premiereglement voor de aanleg van infiltratievoorzieningen.
- De infiltratievoorziening is gebouwd na 1/1/2008 volgens de technische voorschriften van
de code van goede praktijk voor hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen én voldoet
in tweede instantie aan de technische voorschriften van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater van 1/10/2004.
- De bouw van de infiltratievoorziening is niet verplicht volgens de gewestelijke stedenbouwkundige verordening.
Het gemeentelijk reglement beantwoordt reeds aan de voorwaarden die de Vlaamse overheid stelt. Hier en daar is een beperkte aanpassing wenselijk voor de duidelijkheid. Enkel het
bedrag en de berekening van de grootte van de infiltratievoorziening vereisen een aanzienlijke aanpassing.
De gemeente heeft verschillende mogelijkheden voor het aanpassen van het gemeentelijk
reglement:
- De gemeente betaalt het maximum subsidiebedrag zoals totnogtoe bestaat, nl. 750,00
euro. Vermits de terugbetaling van de Vlaamse overheid beperkt wordt tot 250,00 euro,
wordt het aandeel van de gemeente groter.
- De gemeente geeft een subsidie van maximum 625,00 euro. Hierdoor blijft het aandeel
van de gemeente hetzelfde als totnogtoe, nl. 375,00 euro. Het aandeel van de Vlaamse
overheid is 250,00 euro.
- De gemeente kiest er, net als de Vlaamse overheid, voor om het subsidiebedrag te
verlagen tot 250,00 euro. Dit brengt het totale bedrag voor de burgers op 500,00 euro.
Gezien de financiële toestand van de gemeente is het niet wenselijk om het gemeentelijk
aandeel in de subsidie op te drijven. De stad wil het hergebruik van hemelwater en de
infiltratie ervan toch verder promoten. Het behoudt van de gemeentelijke subsidie van
maximum 375,00 euro is in deze de gulden middenweg. Het bedrag dat dus door de
gemeente eerst wordt uitbetaald wordt dan maximum 625,00 euro, hiervan trekt de stad
250,00 euro terug. Dit geldt zowel voor de hemelwaterinstallatie als voor de infiltratievoorziening.
Vermits een trapsgewijze subsidie moeilijker is (hoe meer plaatsen waarvoor het water
gebruikt wordt, hoe hoger de subsidie), moet de stad ook nagaan wat er minimum moet
aangesloten zijn aan de hemelwaterinstallatie om te kunnen genieten van de subsidie. De
milieudienst stelt voor om hiervan minstens 1 toilet en een extra kraantje te maken. Niet
iedereen heeft immers een tweede toilet of een wasmachine.
Zowel de technische dienst als de stedenbouwkundige dienst geven een gunstig advies voor
het ontwerp van het nieuwe subsidiereglement.
BESLUIT
De gemeenteraad beslist het subsidiereglement voor hemelwaterhergebruik en infiltratievoorzieningen, goedgekeurd door de gemeenteraad van7 februari 2006, in te trekken en te
vervangen door volgende bepalingen.
Artikel 1: Voor de toepassing van deze premieregeling gelden volgende definities.
- dakoppervlakte: horizontale projectie van de buitenafmetingen van het dak;
- hemelwater: verzamelnaam voor regen, sneeuw en hagel, met inbegrip van dooiwater;
- hemelwaterput - hemelwatertank: reservoir voor het opvangen en stockeren van hemelwater;
- infiltratievoorziening: voorziening voor het doorsijpelen van hemelwater in de bodem;
- bestaande woning: woning waarvoor een bouwvergunning werd verkregen voor 7 september 1999, d.w.z. 10 dagen na publicatie in het Belgische staatsblad van de algemene
bouwverordening inzake hemelwaterputten;
- hemelwaterinstallatie: de volledige installatie nodig voor opvang en hergebruik van het
hemelwater;
- kunstmatige afvoerweg voor hemelwater: de greppels, grachten, duikers en leidingen

bestemd voor het afvoeren van hemelwater, bodemwater, grondwater, bemalingswater en
desgevallend ook afvalwater, behandeld conform de van toepassing zijnde wetgeving;
- code van goede praktijk: de omzendbrief van de Vlaamse minister van Leefmilieu en
Tewerkstelling van 23 maart 1999, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 28 april
1999, met betrekking tot de vaststelling van de code van goede praktijk voor hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen;
- gewestelijke stedenbouwkundige verordening: het besluit van de Vlaamse regering van 1
oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden
lozing van afvalwater en hemelwater;
Artikel 2: Premie.
§ 2.1 Binnen de perken van de jaarlijks op de begroting voorziene en goedgekeurde
kredieten, verleent het college van burgemeester en schepenen voor bestaande
woningen een premie voor de aanleg van een hemelwaterinstallatie indien de bouw
ervan niet verplicht is volgens de gewestelijke stedenbouwkundige verordening of de
stedenbouwkundige vergunning voor de woning. Deze hemelwatervoorziening dient te
voldoen aan de voorwaarden in § 3.1 a, b, c en §3.2.
§ 2.2 Binnen de perken van de jaarlijks op de begroting voorziene en goedgekeurde
kredieten, verleent het college van burgemeester en schepenen voor bestaande
woningen een premie voor de installatie van een infiltratievoorziening indien de bouw
ervan niet verplicht is volgens de gewestelijke stedenbouwkundige verordening of de
stedenbouwkundige vergunning van de woning. Deze infiltratievoorziening dient te
voldoen aan de voorwaarden in § 3.3.
Enkel installaties en voorzieningen die na 1 januari 2008 gebouwd zijn of na 1 januari 2008
in overeenstemming gebracht met onderstaande voorschriften, komen in aanmerking voor
een subsidie.
Artikel 3: Toekenningsvoorwaarden voor premie.
De hemelwaterinstallatie en de infiltratievoorziening zoals bedoeld in artikel 2 dienen te
voldoen aan de richtlijnen zoals bepaald in "Krachtlijnen voor een geïntegreerd rioleringsbeleid in Vlaanderen" meer bepaald de “code van goede praktijk voor hemelwaterputten en
infiltratievoorzieningen” én voldoen in tweede instantie aan de technische voorschriften van
de gewestelijke stedenbouwkundige verordening.
§ 3.1 De voornaamste voorwaarden voor de hemelwaterinstallatie zijn :
o Het volume van de hemelwatertank dient in overeenstemming te zijn met de
aangeslo-ten dakoppervlakte, met een minimum van 3.000 l. Uitzondering
wordt gemaakt voor appartementen met een aangesloten horizontale
dakoppervlakte kleiner dan 50 m², hier wordt een minimum volume van 1.000
l toegelaten.
Horizontale dakoppervlakte
Minimale tankinhoud
50 tot 60 m²
3.000 l
61 tot 80 m²
4.000 l
81 tot 100 m²
5.000 l
101 tot 120 m²
6.000 l
121 tot 140 m²
7.000 l
141 tot 160 m²
8.000 l
161 tot 180 m²
90.000 l
181 tot 200 m²
10.000 l
> 200 m²
5.000 l per 100 m²
o Het hergebruik van het in de hemelwaterput gecapteerde water is verplicht
door middel van een aangesloten pompinstallatie met een minimale
aansluiting van 1 wc of wasmachine en een bijkomend aftappunt. Een
pompinstallatie is niet verplicht indien de verschillende aftappunten gravitair
gevoed kunnen worden.
o De volledige dakoppervlakte is aangesloten op de hemelwaterput. Een
subsidie bij een onvolledig aangesloten dakoppervlakte is slechts toegestaan
mits grondige motivering.
o Er mag geen directe verbinding gecreëerd worden tussen het drinkwaternet

en het leidingennet aangesloten op de hemelwaterput. Hiertoe dient de
hemelwaterput met drinkwater bijgevuld te worden door middel van een
bijvulsysteem met onderbreking overeenkomstig de code van goede praktijk,
ofwel dient een afzonderlijk leidingen-circuit voorzien te worden voor
hemelwater en drinkwater.
§ 3.2 De overloop van de hemelwaterput wordt aangesloten op een infiltratievoorziening.
Hiervan kan enkel afgeweken worden in volgende gevallen:
A. Het hemelwater mag vertraagd afgevoerd worden via een afvoerbegrenzer met een
maximaal lozingsdebiet van 1.500 liter per uur en per 100 vierkante meter oppervlakte
van de verharding, in één van onderstaande gevallen:
 de aanvrager toont aan dat de doorlaatbaarheidsfactor kf van de bodem op de
plaats van de geplande infiltratievoorziening kleiner is dan 1.10-5 meter per seconde
 de aanvrager toont aan dat infiltratie onmogelijk is wegens voortdurend voorkomende hoge waterstanden.
Een buffervolume van 400 liter per begonnen 20 vierkante meter oppervlakte van de
verharding moet in dit geval worden aangelegd.
B. Het hemelwater moet vertraagd afgevoerd worden via een afvoerbegrenzer met een
maximaal lozingsdebiet van 1.500 liter per uur en per 100 vierkante meter oppervlakte
van de verharding, indien de geplande infiltratievoorziening in beschermingszone 1 of 2
van een drinkwaterwingebied ligt, zoals afgebakend ter uitvoering van het decreet van
24 januari 1984, houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer en het besluit
van de Vlaamse regering van 27 maart 1985 houdende nadere regelen voor de
afbakening van waterwingebieden en beschermingszones.
Een buffervolume van 400 liter per begonnen 20 vierkante meter oppervlakte van de
verharding moet in dit geval worden aangelegd.
C. Ingeval de oppervlakte van de verharding groter is dan 1.000 vierkante meter, mag het
hemelwater vertraagd afgevoerd worden met een maximaal afvoerdebiet van 1.500
liter per uur en per 100 vierkante meter oppervlakte van de verharding. Een buffervolume van 400 liter per begonnen 20 vierkante meter oppervlakte van de verharding
moet worden aangelegd.
De vrijstelling van de verplichtingen voor de aanleg van een infiltratievoorziening geldt
echter niet voor de eerste 1000 vierkante meter van de oppervlakte van de verharding.
D. De aanvrager toont aan dat er onvoldoende plaats is op het perceel om een infiltratievoorziening te plaatsen
De overloop van het buffervolume mag enkel in bovenstaande gevallen afgeleid
worden naar een openbare infiltratievoorziening voorziening, zijnde
1) een openbare infiltratievoorziening
2) een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater
3) een oppervlaktewater
4) een gescheiden rioleringstelsel (gedeelte bedoeld voor hemelwater)
5) een gemengde riolering.
De keuze voor aansluiting dient in die volgorde te gebeuren (eerste keuze is een
openbare infiltratievoorziening, laatste keuze is de gemengde riolering). De aanvrager
dient te motiveren waarom hij afwijkt van een betere keuze.
§ 3.3 Infiltratievoorzieningen moeten voldoen aan de volgende eisen:
A. Het buffervolume moet in verhouding staan tot het gerealiseerd infiltratiedebiet.
B. Het buffervolume van de infiltratievoorziening moet minimaal 300 liter per begonnen 20
m² aangesloten verharde oppervlakte (grondoppervlakte en dakoppervlakte) bedragen.
Wanneer waterdoorlatende klinkers worden gebruikt, kan de helft van de aangesloten
verharde oppervlakte in rekening worden gebracht om het buffervolume te bepalen.
C. De oppervlakte van de infiltratievoorziening moet minimaal 2 m² per begonnen 100 m²
aangesloten verharde oppervlakte bedragen.
D. Op de infiltratievoorziening wordt minstens 50 m² dakoppervlak of verharding
aangesloten.
§ 3.4 Een kopie van de gedragen kosten op basis van de facturen dient door de bouwheer
voorgelegd te worden.
Artikel 4: Premiebedrag.

De subsidie heeft geen betrekking op nieuwbouw. Subsidies voor hemelwaterinstallaties en
infiltratievoorzieningen zijn cumuleerbaar.
§ 4.1 Hemelwaterinstallaties
De subsidie bedraagt 100 % van de bewezen kosten met een maximum van 625,00
euro.
§ 4.2 Infiltratievoorzieningen.
De subsidie bedraagt 100 % van de bewezen kosten met een maximum van 625,00
euro.
De subsidie is cumuleerbaar met de subsidies voor een volledige scheiding van afval- en
hemelwater op privédomein voor wat betreft de onkosten die gepaard gaan met het gedeelte
dat instaat voor de afvoer van de overloop van de hemelwaterinstallatie, infiltratievoorziening
of combinatie van beiden. De totale steun voor het project mag niet meer dan 100 % van de
bruto kostprijs van het project bedragen.
Artikel 5: Controle.
Vooraleer over te gaan tot de uitbetaling van de premie zal de gemeente zich er van
vergewissen dat aan de toekenningsvoorwaarden voldaan is. Blijken deze voorwaarden niet
nageleefd, dan zal de premie niet uitgekeerd worden. Het is de eigenaar toegestaan om
binnen de twee jaar na (gedeeltelijke) afkeuring van de installaties de nodige aanpassingen
door te voeren om alsnog voor de toelage in aanmerking te komen.
Artikel 6: Aanvraag tot premie.
De aanvraag tot het bekomen van een premie wordt ingediend vóór de aanleg van de
installatie. Het college van burgemeester en schepenen kan hierop een afwijking toestaan.
Facturen ouder dan 1 jaar op datum van de aanvraag komen niet in aanmerking. Bij de
aanvraag stelt de gemeente de bouwheer een kopie van de “code van goede praktijk voor
hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen” ter beschikking.
Artikel 7.
Dit besluit treedt in werking op 6 mei 2008.
Artikel 8.
De premie wordt toegekend aan de bouwheer en wordt slecht éénmalig per woning
toegekend.
Artikel 9.
Een afschrift van dit besluit zal ter kennisgeving gezonden worden naar :
1) de provinciegouverneur
2) de Vlaamse overheid, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Milieuintegratie en –subsidiëringen, CAPLO, Afdelingshoofd, Koning Albert II-laan 20 bus 8,
1000 Brussel
Onthouden zich bij de stemming: Paulis en Schaut.
013 Oprichten van individuele dienstgebouwen - woonwagenpark Viaduct - W-005-2007:
gunning bij hoogdringendheid - akteneming
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Op 4/12/2007 heeft de gemeenteraad het definitief ontwerp voor het oprichten van 17 individuele dienstgebouwen voor het woonwagenpark Herenthoutseweg goedgekeurd.
Het college heeft op 21/4/2008 beslist, in toepassing van artikel 157§2 van het gemeentedecreet, om bij hoogdringendheid en zonder voorafgaande budgetwijziging en onder eigen
verantwoordelijkheid te voorzien in extra uitgaven en heeft beslist de opdracht voor het
oprichten van 17 individuele dienstgebouwen voor het woonwagenpark Herenthoutseweg te
gunnen aan de laagste geklasseerde, regelmatige inschrijver nl. nv Bouwbedrijf Dethier,
Kolmen 1107 uit 3570 Alken, voor de totale prijs van 769.165,33 euro inclusief btw, op
voorwaarde dat de meeruitgaven ten opzichte van de raming in aanmerking komen voor
subsidiëring door het Vlaamse Gewest.
Juridische grond
Artikel 157 van het nieuwe gemeentedecreet bepaalt dat de gemeenteraad zonder voorafgaande budgetwijziging kan voorzien in uitgaven die door dwingende en onvoorziene om-

standigheden 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 21 april 2008 over de
gunning van de opdracht voor het oprichten van 17 individuele dienstgebouwen voor het
woonwagenpark Herenthoutseweg.
Stemmen tegen: Paulis en Schaut.
014 Verbouwing en uitbreiding van voormalig gemeentehuis van Noorderwijk tot
bibliotheek en mini-gemeentehuis - verrekening nr. 21: akteneming
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Op 30/8/2005 keurde de gemeenteraad het definitief ontwerp voor de verbouwing van het
gemeentehuis van Noorderwijk goed.
Het wordt verbouwd tot mini-gemeentehuis en bibliotheek.
Op 24/7/2006 gunde het college de uitvoering van de werken aan aannemer Noordbouw nv
uit Herentals.
De aannemer heeft verrekeningsvoorstel 21 opgemaakt voor het plaatsen van afvoergeulen
in de garages.
Op 7/4/2008 heeft het college bij hoogdringendheid beslist te voorzien in de uitgaven voor
het uitvoeren van de werken, voorzien in verrekening nr. 21.
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 7 april 2008 over de
goedkeuring van verrekening nr. 21 bij de verbouwing en uitbreiding van het voormalig
gemeentehuis van Noorderwijk tot bibliotheek en mini-gemeentehuis.
Stemmen tegen: Paulis en Schaut.
Onthouden zich bij de stemming; Liedts, Marcipont, Vervoort, Geypens en Heylen.

015 Verbouwing en uitbreiding van voormalig gemeentehuis van Noorderwijk tot
bibliotheek en mini-gemeentehuis - verrekening nr. 28A: akteneming
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Op 30/8/2005 keurde de gemeenteraad het definitief ontwerp voor de verbouwing van het
gemeentehuis van Noorderwijk goed.
Het wordt verbouwd tot mini-gemeentehuis en bibliotheek.
Op 24/7/2006 gunde het college de uitvoering van de werken aan aannemer Noordbouw nv
uit Herentals.
De aannemer heeft verrekeningsvoorstel 28A opgemaakt voor het plaatsen van een funderingsplaat onder 3 regenwaterputten.
Op 7/4/2008 heeft het college bij hoogdringendheid beslist te voorzien in de uitgaven voor
het uitvoeren van de werken, voorzien in verrekening nr. 28A.
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 7 april 2008 over de
goedkeuring van verrekening nr. 28A bij de verbouwing en uitbreiding van het voormalig
gemeentehuis van Noorderwijk tot bibliotheek en mini-gemeentehuis.
Stemmen tegen: Paulis en Schaut.
Onthouden zich bij de stemming: Liedts, Marcipont, Vervoort, Geypens en Heylen.
016 Uitbreiding en herinrichting recyclagepark - W-023-2008: keuze gunningswijze en
vaststelling lastvoorwaarden
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De stad Herentals participeert vanaf 1/7/2008 in het Diftarproject van IOK Afvalbeheer. Ook
de fracties groenafval die worden binnengebracht op het recyclagepark zullen onder dit
systeem vallen. Het recyclagepark moet uitgebreid worden om een ruimtelijke scheiding te
creëren tussen de betalende en de niet-betalende fracties. De uitbreidings– en aanpassingswerken omvatten o.a. opbraak van verhardingen en draadafsluitingen, grondwerken in
afgraving en ophoging, aanleg van cementbetonverharding, plaatsen van draadafsluiting, ..
Juridische grond
De wet van 24/12/1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten en het Koninklijk Besluit van 8/1/1996 en het
Koninklijk Besluit van 26/9/1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten.
Financiële gevolgen
De technische dienst raamt de kosten voor deze werken op 154.562,98 euro (incl. btw).
Argumentatie
De technische dienst start de aanbestedingsprocedure op en stelt voor om de opdracht voor
de uitvoering van deze werken te gunnen via een openbare aanbesteding. Het bestek, de
meetstaat, de raming en de plannen zijn opgemaakt.

Aan de veiligheidscoördinator is gevraagd om een veiligheidsplan op te maken bij deze
werken.
BESLUIT
De gemeenteraad beslist de opdracht voor de uitbreiding en de herinrichting van het
recyclagepark te gunnen via een openbare aanbesteding.
De gemeenteraad keurt het bestek nummer W-023-2008 met bijhorende plannen en
meetstaat goed. De raming bedraagt 154.562,98 euro, incl. btw.
De nodige budgetten voor de uitvoering van deze werken zullen voorzien worden in de
eerstvolgende begrotingswijziging.
Stemmen tegen: Liedts, Paulis, Marcipont, Schaut, Vervoort, Geypens en Heylen.
017 Zoneringsplan: aanpassing definitief ontwerp
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De voorwaarden waaraan de lozing van afvalwater moet voldoen zijn opgenomen in Vlarem
II. Met de zoneringsplannen wordt een systeem uitgebouwd waarbij meer duidelijkheid wordt
gecreëerd naar de burger en de gemeente omtrent de wijze van inzameling, transport en zuivering van het huishoudelijk afvalwater, dit afhankelijk van de zone waarbinnen een woongelegenheid gevestigd is.
In een eerste fase heeft VMM een voorontwerp van zoneringsplan opgemaakt. De stad heeft
hieraan een aantal wijzigingen aangebracht.
Na het afsluiten van het openbaar onderzoek over dit ontwerp van zoneringsplan en
behandeling van de bemerkingen heeft de gemeenteraad op 8/4/2008 het ontwerp – versie
21/3/2008, als definitief plan goedgekeurd.
Juridische grond
- Het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 42.
- Het besluit van de Vlaamse Regering van 10/3/2006 houdende de vaststelling van de
regels voor de scheiding tussen de gemeentelijke en bovengemeentelijke saneringsverplichting en de vaststelling van de zoneringsplannen.
- Het decreet van 18/7/2003 betreffende het integraal waterbeleid.
Argumentatie
Op 24/4/2008 meldde VMM – afdeling Ecologisch Toezicht te Mechelen – dat de rode cluster
083-1016 op grondgebied Herentals een gebouw betreft dat ook op grondgebied
Grobbendonk is gelegen en aldaar is opgenomen in een groene cluster 083-5102. Een van
beide clusters moet bijgevolg geschrapt worden.
De voorgevel en toegang tot het gebouw is gelegen op grondgebied Grobbendonk. Het
gebouw is ingeschreven bij de gemeente Grobbendonk onder Herentalsesteenweg nr. 93 en
moet bijgevolg opgenomen worden in het zoneringsplan van de gemeente Grobbendonk.
Aangezien in cluster 083-1016 van Herentals geen enkel ander gebouw is opgenomen kan
deze cluster in het ontwerp van zoneringsplan geschrapt worden.
BESLUIT
De gemeenteraad beslist om het definitief ontwerp van zoneringsplan, goedgekeurd in zitting
van 8 april 2008, aan te passen en de rode cluster 083-1016 te schrappen.
Deze aanpassing zal samen met het oorspronkelijke besluit van 8 april 2008 overgemaakt
worden aan VMM te Erembodegem.
Stemmen tegen: Paulis en Schaut.
018 Heraanleg voetpaden dienstjaar 2008 - 2008/003: keuze gunningswijze en vast-stelling
lastvoorwaarden
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De verantwoordelijkheid voor het onderhoud van de gemeentelijke voetpaden ligt bij het
stadsbestuur.

De technische dienst maakt ieder jaar een lijst op van voetpaden waaraan onderhouds-,
herstellings- en verbeteringswerken moeten uitgevoerd worden. De lijst komt tot stand aan
de hand van controles door de technische dienst en meldingen of klachten van burgers.
Op 3/3/2008 keurde het college de lijst goed van de voetpaden waaraan in 2008 herstellingswerken moeten worden uitgevoerd: Tempels, Diesterbaan, Albertstraat, Leopoldstraat, Wipstraat, Ernest Claesstraat, Burchtstraat en Wolstraat.
Juridische grond
De wet van 24/12/1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten en het Koninklijk Besluit van 8/1/1996 en het
Koninklijk Besluit van 26/9/1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten.
Financiële gevolgen
De technische dienst raamt de kosten voor deze werken op 348.948,27 euro (incl. btw).
De uitgaven worden verricht op de buitengewone begroting, artikel nummer 42114/731/60.
Argumentatie
De technische dienst start de aanbestedingsprocedure op. De technische dienst stelt voor de
opdracht voor de uitvoering van deze werken te gunnen via een openbare aanbesteding. Het
bestek, de meetstaat, de raming en de plannen zijn opgemaakt.
Aan de veiligheidscoördinator is gevraagd om een veiligheidsplan op te maken bij deze
werken.
BESLUIT
De gemeenteraad beslist de opdracht voor de heraanleg van voetpaden in Tempels,
Diesterbaan, Albertstraat, Leopoldstraat, Wipstraat, Ernest Claesstraat, Burchtstraat en
Wolstraat te gunnen via een openbare aanbesteding.
De gemeenteraad keurt het bestek nummer 2008/003 met bijhorende plannen en meetstaat
goed. De raming bedraagt 348.948,27 euro, incl. btw.
De nodige budgetten voor de uitvoering van deze werken zijn voorzien in de gemeentebegroting 2008, artikel nummer 42114/731/60.
Onthouden zich bij de stemming: Paulis en Schaut.
019 Politie: bruikleenovereenkomst voor matrixborden en verkeersanalysetoestel-len:
goedkeuring
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De politieraad heeft op 12/3/2008 een bruikleenovereenkomst goedgekeurd voor matrixborden en verkeersanalysetoestellen. Dit zijn meettoestellen die gebruikt worden door de
politie om voertuigen te analyseren op snelheid, gewicht, grootte en dergelijke. De overeenkomst heeft als doel de gemeentes van de politiezone de mogelijkheid te geven preventief in
te spelen op de verkeersveiligheid.
Argumentatie
De bruikleenovereenkomst voor matrixborden en verkeersanalysetoestellen is reeds goedgekeurd door de politieraad. De overeenkomst kan pas in werking treden na goedkeuring
van de gemeenteraad.
BESLUIT
De gemeenteraad keurt de bruikleenovereenkomst voor matrixborden en verkeersanalysetoestellen van de politiezone Neteland goed als volgt;
“ Tussen:
- de politiezone Neteland, Molenvest 23 – 2200 Herentals, vertegenwoordigd door de
heer Jan Peeters, burgemeester-voorzitter politieraad-politiecollege en de heer Luc
Smeyers, hoofdcommissaris-korpschef;
hierna genoemd “partij enerzijds”;
en:
- het stadsbestuur Herentals, Augustijnenlaan 30 – 2200 Herentals, vertegenwoordigd
door de heer Jan Peeters, burgemeester, en de heer ir. Frans Van Dyck, secretaris;
hierna genoemd “partij anderzijds”;

is overeengekomen wat volgt:
Artikel 1 – Voorwerp.
Onderhavige overeenkomst omvat het bruikleen van de volgende apparatuur van partij
enerzijds aan partij anderzijds:
- matrixborden
- verkeersanalysetoestellen.
Artikel 2 – Modaliteiten.
- De operationele noodwendigheden van partij enerzijds hebben voorrang op deze van
partij anderzijds.
- De apparatuur wordt pas ter beschikking gesteld nadat partij anderzijds een verplichte
opleiding heeft gevolgd.
- De uitlening van de apparatuur bedraagt maximaal 14 dagen.
- Bijkomend dient de bijlage die aan deze overeenkomst wordt gevoegd volledig
ingevuld te worden en bezorgd aan de dienst verkeer van partij enerzijds op het
faxnummer 014 244 296.
- De verzekering van de apparatuur is opgenomen in een alle risico’s polis – elektronica
die werd afgesloten door partij enerzijds. De apparatuur is slechts tegen het risico
“diefstal” gewaarborgd voor zover ze zich bevindt binnen de omheining van een
gebouw of in een gesloten lokaal of bergruimte ondergebracht is, of door middel van
een ketting, wielklem of kabel op een degelijke wijze aan een vast voorwerp verankerd
is. Eenvoudige verdwijningen zijn uit de waarborg van de verzekering gesloten. De
waarborg is uitgebreid tot de risico’s vandalisme en kwaadwilligheid.
Indien partij anderzijds eender welke schade of diefstal vaststelt aan de ontleende
apparatuur moet zij onmiddellijk partij enerzijds schriftelijk op de hoogte brengen.
Hiervoor richt partij anderzijds een fax met een duidelijk omschrijving van de
gebeurtenis aan de dienst logistiek op het faxnummer 014 244 297.
Artikel 3 – Duur.
Onderhavige overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 1 jaar ingaand vanaf
de dag van ondertekening en is stilzwijgend hernieuwbaar voor telkens 1 jaar.
De opzegging dient te gebeuren ten laatste 3 maanden voor het einde van de jaarlijkse
periode dmv een aangetekend schrijven.
Artikel 4 – De vergoeding.
Deze overeenkomst is essentieel een overeenkomst om niet.
Artikel 5 – De wederzijdse rechten en verplichtingen.
De wederzijdse rechten en verplichtingen worden bepaald door de artikels 1875 tem 1891
van het Burgerlijk Wetboek.
Artikel 6 – Rechtskeuze.
Voor alle geschillen die zich in verband met de onderhavige overeenkomst zouden voordoen, zijn enkel de rechtbanken bevoegd van het gerechtelijk arrondissement Turnhout.”
Stemmen tegen: Paulis en Schaut.
020 Aanvullend verkeersreglement: Olenseweg: invoeren van 50 km/u
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De heer Frans Van den Eynden, Berkenstraat 5, 2250 Olen en de heer Fons Van Doninck,
Olenseweg 19, 2200 Noorderwijk hebben een brief en petitie opgestuurd om de overdreven
snelheid op de Olenseweg aan te kaarten. Op de mobiliteitscel van 12/11/2007 werd dit punt
besproken en werd beslist om een vergadering met de gemeente Olen te beleggen om een
gezamenlijk standpunt in te nemen. Op 7/1/2008 had een vergadering plaats met de
gemeente Olen. De dienst mobiliteit heeft de ongevallengegevens en de gegevens van het
verkeersanalysetoestel van de politie opgevraagd. Deze gegevens werden besproken op de
mobiliteitscel van 11/2/2008. Op 26/2/2008 heeft het college principieel beslist om 50 km/u in
te voeren op de Olenseweg. Het college heeft gevraagd om de beslissing van het gemeentebestuur van Olen af te wachten en daarna het dossier voor te leggen aan de gemeenteraad.
De gemeente Olen heeft op 17/3/2008 laten weten dat het schepencollege van de gemeente

Olen akkoord is gegaan met het voorstel om 50 km/u in te voeren op de Olenseweg en
Noorderwijkseweg.
Het college van 25/3/2008 heeft principieel beslist om 50 km/u in te voeren op de Olenseweg
en dit voor te leggen aan de eerstkomende gemeenteraad.
Juridische grond
Koninklijk Besluit van 16/3/1968 betreffende de politie over het wegverkeer artikel 2 tot 6.
Argumentatie
Op de Olenseweg wordt te snel gereden. Om de verkeersveiligheid te verbeteren wordt de
snelheid aangepast naar 50 km/u.
BESLUIT
De gemeenteraad keurt het aanvullend verkeersreglement goed over de snelheidsaanpassing op de Olenseweg.
Vanaf 2 juni 2008 mag er op de Olenseweg vanaf de Paradijsstraat tot net voorbij Hulseinde
50 km/u gereden worden. Het bord C43 met vermelding van 50 km/u wordt gebruikt om de
nieuwe maatregel aan te duiden.
Stemmen tegen: Paulis en Schaut.
021 Wijziging aanwervingsvoorwaarden van adjunct-stedenbouwkundige op het niveau B
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De gemeenteraad keurde op 1/7/1997 de statutaire personeelsformatie goed.
De gemeenteraad breidde op 6/5/2003 het statutair kader uit met één functie van adjunctstedenbouwkundige op niveau B en stelde de aanwervingsvoorwaarden, het examenprogramma en de samenstelling van de jury vast. De gemeenteraad van 28/8/2007 breidde
het statutair kader uit met een tweede functie van adjunct-stedenbouwkundige op niveau B.
De tweede functie van adjunct-stedenbouwkundige werd open verklaard door de gemeenteraad van 28/8/2007.
Het college nam op 11/12/2007 kennis van de kandidaturen en op 11/3/2008 kennis van het
eind-proces-verbaal. Hieruit blijkt dat slechts één kandidaat geslaagd is voor de aanwervingsproeven. Inge Vercammen werd door het college van 11/3/2008 op proef benoemd als
adjunct-stedenbouwkundige. Het college nam op 21/4/2008 kennis van de niet indiensttreding van Inge Vercammen. Er zal dus een nieuwe aanwervingsprocedure opgestart
moeten worden.
Juridische grond
- Het sectoraal akkoord voor het personeel van de provinciale en lokale besturen van de
Vlaamse Gemeenschap van 18/6/1993.
- Het nieuwe gemeentedecreet van 15/7/2005.
Argumentatie
Om een adjunct-stedenbouwkundige op niveau B aan te kunnen werven, moeten de aanwervingsvoorwaarden gewijzigd worden. De huidige aanwervingsvoorwaarden voor adjunctstedenbouwkundige zijn verouderd. Het gevraagde diploma dat in de huidige aanwervingsvoorwaarden is opgenomen, bestaat momenteel niet meer. Op het onderhandelingscomité
van 21/4/2008 werd er een akkoord bekomen over de nieuwe aanwervingsvoorwaarden voor
adjunct-stedenbouwkundige op het niveau B.
BESLUIT
4. De gemeenteraad stelt de aanwervingsvoorwaarden voor de functie van adjunctstedenbouwkundige vast als volgt:
- Een diploma hebben dat toegang geeft tot het niveau B en dat toegang geeft tot de
opleiding Master in de Stedenbouw of de opleiding Master in de Stedenbouw en
Ruimtelijke planning
- Of een diploma hebben dat toegang geeft tot het niveau B en het schakelprogramma
tot de opleiding Master in de Stedenbouw of de opleiding Master in de Stedenbouw en
Ruimtelijke planning volgen binnen de zes jaar. De proeftijd bedraagt één jaar en kan
telkens verlengd worden met één jaar tot een maximum van zes jaar. De vaste

benoeming wordt afhankelijk gesteld van het behalen van het schakelprogramma tot
de opleiding Master in de Stedenbouw of het diploma Master in de Stedenbouw en
Ruimtelijke Planning.
- Slagen voor een aanwervingsexamen.
2. De gemeenteraad stelt het examenprogramma voor de functie van adjunct-stedenbouwkundige vast als volgt:
A. Schriftelijk gedeelte (60 punten)
Onderdeel a (30 punten)
Toetsing van de kennis zoals voorzien in het profiel van de functiebeschrijving. De
kandidaten ontvangen bij de inschrijving voor de examens een gedetailleerde lijst van
de examenstof waarover ondervraagd zal worden.
Onderdeel b (30 punten)
Situatieschets: de kandidaat krijgt een probleemsituatie voorgelegd die zich tijdens de
latere uitoefening van de functie kan voordoen. De context wordt uitgebreid geschetst.
De kandidaat werkt een oplossing uit en geeft die weer in een verslag.
B. Mondeling gedeelte (40 punten)
Tijdens het mondelinge gedeelte gaat de jury na of het profiel van de kandidaat
overeenstemt met het profiel van de functie. De jury peilt ook naar de motivatie en de
interesse van de kandidaat voor de functie.
Om geslaagd te zijn moet de kandidaat 50 % van de punten behalen op elk onderdeel
van een examengedeelte en 50 % van de punten behalen op elke gedeelte afzonderlijk
en 60 % van de punten halen op het totaal van het examen
3. De gemeenteraad stelt de jury voor de functie van adjunct-stedenbouwkundige vast als
volgt:
- 3 stedenbouwkundige ambtenaren van het niveau A van andere gemeenten of
ambtenaren van de Vlaamse Gemeenschap of provinciebestuur die niet behoren tot de
toezichthoudende overheid.
- ten minste twee van de drie juryleden zijn niet van het eigen bestuur.
4. De gemeenteraad stelt de secretaris van de jury voor de functie van adjunctstedenbouwkundige vast als volgt:
- de gemeentesecretaris of zijn afgevaardigde treedt op als secretaris van de jury.
Stemmen tegen: Paulis en Schaut.
021/
1 Overlast met herrieschoppers Netepark
Raadslid Raf Liedts licht zijn agendapunt toe.
Reeds meerdere malen agendeerde ik dit punt. Blijkbaar zijn de problemen met enkele
heethoofden nog niet van de baan. Vaak gaat het om dezelfde jongeren en heel vaak zijn het
jongeren van allochtone afkomst die niet eens uit onze gemeente komen.
Concreet wil ik vragen hoe dikwijls de sanctie van toegangsverbod al werd toegepast?
Vorige gemeenteraad keurde het principe om toe te treden tot de GAS-sancties (gemeentelijke administratieve sancties) goed.
Kunnen we deze reglementen niet met spoed invoeren voor het Netepark, om ze zodoende
te kunnen gebruiken met de aankomende zomerperiode?
Is men klaar om deze problemen zoveel mogelijk in de kiem te smoren met de zomer en de
mogelijke zomerdrukte nu voor de deur?
De burgemeester antwoordt.
In 2007 werden 21 incidenten geregistreerd waarbij een interventie van de politie noodzakelijk was: 7 voor diefstal (waarvan 6 feiten konden worden opgelost), 10 wegens handtastelijkheden of zedenschennis (op een na konden alle daders worden aangewezen). Andere feiten
waren vandalisme, een geval van dronkenschap een vechtpartij en een bedreiging (telkens
konden de daders worden geïdentificeerd).
Het Netepark behoort tot de drukst bezochte zwembadencomplexen van België. Door de
zeer goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer kent het Park een grote aantrekkings-

kracht op mensen uit Antwerpen, Lier, Mechelen en Brussel. Dit is een troef maar betekent
ook dat er meer kans is op incidenten.
Binnen de beheerscommissie BLOSO-stadsbestuur werden initiatieven genomen voor een
globale benadering van de overlast- en veiligheidsproblematiek voor alle sport en recreatieinfrastructuur in Herentals.
Sinds 2005 werd een strategie uitgewerkt om zowel pro-actief als repressief op incidenten te
reageren in eerste instantie vooral naar de zwembaden:
- Het personeel krijgt training in conflicthantering, zelfbeheersing en interculturele communicatie. Hierdoor wordt gestreefd naar een uniforme manier van tussenkomst bij incidenten.
- Er is een publieksvriendelijke benadering van problemen.
- Er is overleg met externe partners voor een overkoepelende aanpak van de veiligheid
(politiezone Neteland, Bloso, dienst doelgroepregie stad Antwerpen, spoorwegpolitie).
- Er zijn voorlichtingsvergaderingen voor het personeel over de samenwerking met de
politiezone Neteland.
- Er is een register van overlastincidenten.
- Op een misdrijf wordt onmiddellijk en correct gereageerd.
- Het camerabewakingssysteem werd door aangifte bij de commissie voor privacy wettelijk
geregulariseerd, zodat de opgenomen beelden ook juridisch bruikbaar zijn.
- Bezoekers die oorzaak zijn van een overlastincident of een misdrijf krijgen via een
aangetekend schrijven een formeel toegangsverbod.
- 49 personen hebben tussen augustus 2006 en eind 2007 een toegangsverbod gekregen.
- De controle van het toegangsverbod gebeurt door aan de bezoekers te vragen om spontaan hun identiteitskaart voor te leggen, tot op heden heeft dat geen problemen gegeven.
- Deze strategie maakt onderdeel uit van overkoepelende afspraken voor de sporthallen en
het landschapspark Netepark.
Tussen 19 augustus en 31 december vond er geen enkel incident meer plaats wat aantoont
dat de strategie die in de voorgaande maanden werd uitgewerkt toch enig effect heeft.
Dit jaar werden vijf interventies met politieoptreden geregistreerd.
Als voorbereiding voor de zomerperiode krijgen alle nieuwe medewerkers een specifieke
opleiding conflicthantering en klantgericht werken. Medewerkers die de vorming al gevolgd
hebben, krijgen een opvolgingstraining.
Tegen de zomer zou voor de vijf gemeenten van politiezone Neteland de algemene GASsancties ingevoerd moeten zijn. Hierbij hoort de algemene aanpak van overlast. Daarna
voert elke gemeente de gemeentespecifieke zaken in. Tot dan blijft het huidige systeem
gelden.
Raadslid Liedts vraagt of de invoering van de gemeentelijke administratieve sanctie zal
geagendeerd worden op de gemeenteraad van juni.
Burgemeester Jan Peeters antwoordt dat de timing afhangt van de intercommunale dienst.
021/
2 Plotselinge verplaatsing kermisdatum meikermis Morkhoven
Raadslid Raf Liedts en raadslid Schaut hebben een punt toegevoegd over de kermis van
Morkhoven. Burgemeester Jan Peeters stelt voor om de twee punten samen te behandelen.
Raadslid Liedts licht zijn agendapunt toe.
Recent besliste het schepencollege plotseling om de meikermis van Morkhoven met meerdere weken te vervroegen. Volgens het college om de kermis te redden…
Was er voldoende communicatie om dit aan de bevolking kenbaar te maken?
Wat zit er structureel fout?
Welke tegemoetkoming zal er gedaan worden aan verenigingen die op de eigenlijke datum
van de meikermis een activiteit planden en deze activiteit nu noodgedwongen moeten laten
plaatshebben in een weekend waar in de verste verte geen kermis te bespeuren is?
Raadslid Christine Schaut licht haar agendapunt toe.

Tijdens het college van 15 april 2008 beslist u éénzijdig de kermis van Morkhoven te verplaatsen van 11-13 mei 2008 naar 20-22 april 2008.
Hierbij houdt u geen rekening met de bevolking en organisaties van Morkhoven die reeds
lang op voorhand activiteiten gepland en vastgelegd hebben rond het kermisweekend van
11- 13 mei 2008.
1. In de beslissing van het college wordt er gesproken over het samenvallen met andere
kermissen in andere gemeenten. Over welke kermissen/gemeenten heeft u het dan??
2. Hoe heeft u de bevolking/organisaties van Morkhoven op de hoogte gebracht van het feit
dat de kermis op een ander tijdstip plaatsvond??
3. Ik ben zelf ter plaatse gaan kijken – er stonden maar een paar kermisattracties (nog
minder dan de vorige jaren). Volgens uw argumentatie in het schepencollege van 15 april
2008 zou het niet zinvol zijn een kermis te organiseren met een paar kermisattracties.
Bedoelt u nu hiermee dat u de kermis in Morkhoven op termijn wil afschaffen?
4. Zou het evenwel niet kunnen zijn dat u gewoon te laat was met het contacteren van de
foornijveraars voor de kermis in Morkhoven en u zich daardoor tevreden moest stellen
met data waarop er toch nergens anders kermissen plaatsvonden?
Schepen Wies Verheyden antwoordt.
Omdat een aantal feestdagen dit jaar samenvallen, viel de normale meikermis in Morkhoven
samen met enkele grote pinksterforen. Dit zou als gevolg hebben dat er bijna geen kramen
zouden staan op de meikermis. De administratie heeft eerst nagekeken of er lokale
activiteiten zoals de fanfare, de jogging en het schoolfeest zouden georganiseerd worden en
dat bleek niet het geval, behalve de quiz, een nieuw initiatief. De administratie heeft dan in
overleg met en met de steun van het foorcomité voorgesteld de foor te verplaatsen. Het
college heeft voor deze minst slechte oplossing gekozen.
Schepen Verheyden beaamt dat het geen ideale oplossing was.
Dit jaar stonden er negen attracties, vorig jaar stonden er acht maar het blijft inderdaad een
kleine kermis.
Raadslid Liedts vraagt of een betere communicatie toch niet beter geweest was?
Schepen Verheyden antwoordt dat de wijziging van datum bekendgemaakt is via affiches bij
de lokale handelaars en strooibriefjes via de scholen.
021/
3 Verloedering speeltuin Diependaal
Raadslid Raf Liedts licht zijn agendapunt toe. Hij laat foto’s van de speeltuin rondgaan.
Reeds langere tijd is de speeltuin van Diependaal – achter het buurthuis – in erbarmelijke
staat.
Nochtans is het allemaal niet zo lang geleden dat we de investering deden om daar een
mooie, omheinde speeltuin te zetten.
Sommigen speeltoestellen zijn eigenlijk al veel te gevaarlijk voor kleine kinderen.
Is de gemeente niet verantwoordelijk voor het deftig onderhouden van deze speeltuin? Kan
de stad actie ondernemen om de speeltuin op te knappen?
Schepen Jan Bertels antwoordt.
Er bestaat inderdaad een actieplan en er zijn logboeken van de inspectie. Ons doel is om de
speeltuinen op te knappen tegen het speelseizoen dat ongeveer start in mei. De laatste
controle is gedaan op 28 november 2007. Er zijn toen afspraken gedaan met de fabrikant om
de nodige herstellingen te doen.
Er moet nog 1 veerfiguur weggenomen worden en nog 1 vastgezet worden. Het schilderen
gebeurt in de zomer. De loopbrug is afgebroken en moet hersteld worden. De container is
weg. De banken worden ook vervangen.
De planning van de werken is gedaan voor alle speelterreintjes, dus ook voor die van
Diependaal.
Raadslid Liedts vraagt wat er gaat gebeuren met de omheining.

Schepen Bertels antwoordt dat er een afspraak is met de buurtwerking over het openen en
sluiten van de poort. Het onderhoud van het bos, de vijver en de omheining er rond is voor
de buurt, het onderhoud van de speeltuin is voor de stad.
Raadslid Liedts vraagt of de poort op de foto (die vast is), de poort naar de speeltuin is?
Schepen Bertels meent dat het over een andere poort gaat.
Raadslid Schaut vraagt of het veertje al weg is?
Schepen Bertels antwoordt dat het nog moet weggenomen worden.
Raadslid Schaut maakt de vergelijking met de skateramp die meteen is weggenomen.
Schepen Bertels antwoordt dat de veiligheidsrisico's geval per geval beoordeeld worden en
dat in het geval van het veerfiguurtje geoordeeld is dat er geen acuut veiligheidsrisico is.
021/
4 Nonnenvest
Raadslid Guy Paulis licht zijn agendapunt toe.
Het voetgangers- en fietsersverbindingsstukje tussen de straten Nonnenvest en Bovenrij ligt
er al geruime tijd erg kaal en verwaarloosd bij.
Bijna twee jaar geleden werden de twee openbare betonnen trappen die op die plek naar de
achterkant van de huizen aan de Eigen Haard leiden, in zeven haasten verwijderd en even
snel vervangen door nieuwe, metalen exemplaren.
Bij die werken werden alle bomen in de ruime omgeving gekapt, ook alle andere begroeiing
werd drastisch met wortel en tak verwijderd.
De steile flanken naast de trappen werden aangevuld met aarde, die blijkbaar weinig kwalitatief is want zelfs zoveel later groeit er amper onkruid; de grond stroomt bij regenval tot op het
paadje en laat een slijkspoor na.
De omgeving ligt er onverzorgd bij, elke aanplanting of minimaal onderhoud door de stad
blijft uit. Het wegdek van het stukje straat is dan ook nog in slechte staat en er ontbreekt
verlichting.
Nochtans is dit voor velen een drukgebruikte dagelijkse route, maakt ze deel uit van elke
(historische) stadswandeling en zou het potentieel een aantrekkelijke verbinding kunnen zijn
tussen de parking rondom het administratief centrum en de winkelstraat Bovenrij.
Schepen Mien Van Olmen antwoordt dat het aanbrengen van worteldoek en de beplanting
voor het najaar van 2008 gepland zijn.
De stad onderhandelt met de eigenaar van het blauwe huis over het renovatieproject.
Intussen staan we kort bij een ontwerp waar het bestuur zich kan achter scharen.
Het onderhoud van de Nonnenvest is opgenomen in de planning van de reinigingsdienst en
is sindsdien al veel verbeterd.
Raadslid Paulis zegt dat dat goed nieuws is, hoewel twee jaar erg lang is voor een aanplanting. Hij zegt dat de stad de lat erg hoog legt voor het bouwproject.
Burgemeester Peeters zegt dat de leegstandsbelasting wordt geheven om langdurige leegstand tegen te gaan. De bezorgdheid is dezelfde, de stad kiest voor een kwalitatieve bewoning en wil niet opnieuw een probleempand optrekken. Zowel de stad als de provincie
hebben de vroegere plannen geweigerd. Dertien studio’s zijn niet haalbaar, de bewoningsdichtheid zou te groot zijn. De stad wil een nieuwbouw met maximum zeven woongelegenheden. Het gaat hier niet om perfectie na te streven maar om een kankerplek te voorkomen.
Bovendien steunt de buurt deze visie.
Raadslid Paulis zegt dat deze situatie intussen wel stoort. De hele buurt heeft nood aan een
opwaardering. Raadslid Paulis zegt dat hij in blijde verwachting is van de opwaardering van
de buurt.

021/
5 “Proefopstelling” Wuytsbergen
Raadslid Guy Paulis licht zijn agendapunt toe.
In de straat Wuytsbergen, ter hoogte van de afslag richting Ekelstraat, is er nu al sinds zeer
geruime tijd een proefopstelling van een reeks obstakels op de openbare weg (rood-witte
plastic waterbakken).
Wanneer (eind)evalueert het schepencollege deze "proefopstelling", op welke wijze gebeurt
dit dan, met welke belangen wordt er bij de analyse rekening gehouden, is het de bedoeling
bij die gelegenheid brede en open inspraak te organiseren?
Schepen Jos Schellens antwoordt.
De stad wil de straat Wuytsbergen heraanleggen. De plannen zijn in ontwerp. Er komt een
rotonde om de verkeersveiligheid te verzekeren.
Raadslid Paulis vraagt of er een timing staat op dit project.
Schepen Schellens antwoordt dat raadslid Paulis andermaal in blijde verwachting mag zijn.
021/
6 Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan: stand van zaken procedure
Raadslid Guy Paulis licht zijn agendapunt toe.
Welke exacte gevolgen heeft de huidige onderbreking van de geplande timing in de
procedure van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan?
Welke aangepaste timing stelt het schepencollege voorop?
Schepen Mien Van Olmen antwoordt.
Het college heeft kennisgenomen van het verloop van de procedure en heeft de timing
gevraagd aan de diensten. Op dit moment onderzoeken we of we de bezwaren van de
eerste procedure kunnen meenemen naar de nieuwe procedure. Hierover hebben we nog
geen duidelijkheid omdat we hierover tegenstrijdige adviezen gekregen hebben. We hebben
nu schriftelijk advies gevraagd bij de provincie.
Raadslid Raf Liedts vraagt of de mensen die bezwaar hebben ingediend, hiervan verwittigd
worden.
Schepen Van Olmen antwoordt bevestigend. Als het kan, worden zij verwittigd. Maar dat
hangt af van het advies. De dienst heeft verschillende pistes uitgewerkt maar het is nog
vaag.
Raadslid Paulis zegt dat hij zal wachten op het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.
Schepen Van Olmen betreurt de fout maar wil nu niet het risico lopen om nog eens
procedurefouten te maken.
021/
7 Kazerne Wolfstee
Raadslid Guy Paulis licht zijn agendapunt toe.
Nu het duidelijk is dat de plannen voor een gevangenis in kazerne Wolfstee aan de
Lierseweg federaal afgeblazen werden, ontstaan er nieuwe opportuniteiten op deze site.
Wil het Herentalse schepencollege toekomstgericht daadwerkelijk ijveren voor een andere,
meer gepaste stedenbouwkundige bestemming van deze terreinen en gebouwen?
Bestaat er al een visie of een actieplan?
Burgemeester Jan Peeters antwoordt.
Het provinciaal ruimtelijke uitvoeringsplan voor de realisatie van de gevangenis is gestart in
de provincie. De stad noch de provincie is officieel op de hoogte gebracht van de gewijzigde

planning van de federale overheid of van een eventuele stopzetting van de procedure voor
het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan.
Het domein is eigendom van defensie dus de federale regering moet een visie ontwikkelen
en duidelijkheid verschaffen. Het is nu nog voorbarig om als gemeente plannen te maken.
Raadslid Paulis stelt voor om als stad een bestemming te suggereren. Er zijn nog terreinen
die niet van de stad zijn maar waar de stad zich wel mengt in het debat over de bestemming
ervan.
021/
8 Graag een reactie vanwege het schepencollege over de organisatie en het ver-loop
van de Cellekes-fuif aan Kamergoor van vrijdag 2 mei
Raadslid Guy Paulis licht zijn agendapunt toe.
Tijdens de afgelopen maanden werd dit evenement door vele politieke fracties veelvuldig
besproken, dus een uitgebreide nabespreking op de eerste gemeenteraad na de fuif is
passend.
Burgemeester Jan Peeters antwoordt.
Het college heeft nog geen evaluatie gemaakt, die evaluatie zal binnen de veiligheidscel
gebeuren.
De mondelinge evaluatie van de brandweer en de politie was positief. Zij waren tevreden met
het verloop. Er heeft zich geen verkeerschaos voorgedaan en er stelden zich ook geen
bijzondere problemen met de ordehandhaving. Er was wel veel security aanwezig.
Er zijn nog geen geregistreerde klachten over lawaaihinder. De geluidsmetingen waren
trouwens binnen de normen.
De nieuwe locatie was meer geschikt voor de organisatie van de fuif. Met de gegevens die
we nu hebben, kunnen we stellen dat alles probleemloos verlopen is.
Raadslid Paulis vraagt of zoiets meerdere keren per jaar kan georganiseerd worden op dat
terrein.
Burgemeester Peeters antwoordt dat het een privéterrein gaat en dat die vraag nog nooit
gesteld is. Persoonlijk vindt hij één keer per jaar voldoende.
Raadslid Elke Van Dyck merkt op dat het sluitingsuur was vastgesteld op 5 uur in plaats van
om 3 uur. Jeugdverenigingen zijn vragende partij voor een verlaat sluitingsuur. Op welke
basis werd dit toegestaan? Er was dit jaar geen kermis maar wel een verlenging van het
sluitingsuur. Raadslid Van Dyck vraagt zich af of dit volgens de filosofie van de reglementering is. De letterlijke interpretatie volgt de filosofie niet. Dit creëert een schijn van ongelijkheid
en Jong CD&V betreurt dit.
Raadslid Van Dyck stelt voor om de reglementering opnieuw te bekijken om deze onduidelijkheid weg te werken met als doel de reglementering duidelijk te maken en zo toe te
passen. Zij stelt voor om een oproep te doen aan de jongerenafdelingen van de politieke
partijen om hieraan te werken.
Burgemeester Peeters zegt dat het eerste deel van het verhaal klopt. De data van de
kermissen zijn opgesomd en het reglement is toegepast.
De eerste afwijking was de paaskermis, de gidsen hebben toen ook een afwijking gekregen
van het sluitingsuur voor de organisatie van hun fuif.
Er zijn nog jeugdbewegingen die later muziek speelden op hun fuiven. De politie heeft hier
niet opgetreden, de politie grijpt alleen in bij overlast.
De bedoeling was om de Cellekesfuif geleidelijk af te sluiten. Wanneer drie- tot vijfduizend
mensen tegelijk naar huis gaan, krijgen we chaos. Daarom is de afbouw geleidelijk gebeurd.
Maar alle verenigingen die beroep doen op het reglement, worden gelijk behandeld.
Raadslid Van Dyck ziet wel het verschil maar er is geen kermis geweest dit jaar.
Wat gebeurt er met de verschoven kermis in Morkhoven. De filosofie is wel om langer te

kunnen fuiven tijdens de kermis. Nu is er toch een verschil in interpretatie. Die mogelijkheid
moet weg. Ze is gericht op het bevoordelen van een commerciële organisatie. Er is een
essentieel verschil tussen een gedoogbeleid en een beslissing over een afwijking.
Burgemeester Peeters antwoordt dat de organisator de kermis heeft afgeblazen, niet de
stad.
021/
9 Wachtrijen administratief centrum
Raadslid Daniël Marcipont licht zijn agendapunt toe.
Het is waarschijnlijk geen onbekend gegeven dat heel wat inwoners zich storen aan soms
lange wachttijden in het administratief centrum alvorens men wordt voortgeholpen door de
betrokken dienst. Hoofdzakelijk vormen deze problemen zich bij de dienst bevolking, onder
andere door extra drukte omwille van de invoering van de elektronische identiteitskaart.
Kan er een registratie gemaakt worden, eventueel tijdelijk, van het aantal wachtende personen en/of wachttijden en wil/kan men de personeelsbezetting aanpassen aan de noden?
Burgemeester Jan Peeters antwoordt.
Er zijn alleen wachtrijen op maandagavond. Het gaat niet om een structureel probleem maar
over de organisatie van de uitreiking van de elektronische identiteitskaart door het rijksregister. Het rijksregister heeft de oproepfrequentie van de elektronische identiteitskaart de
laatste maanden verdubbeld tot 400 per maand.
Herentals zit voor op het schema voor de uitreiking van de elektronische identiteitskaart. Van
maart tot juni worden er zelfs 800 in de plaats van 400 mensen verwacht omdat er zo’n 200
mensen zijn die hun kaart nog niet hebben afgehaald. Daarom is het nu drukker. Voor deze
korte periode is het ook niet zinvol om nieuwe mensen in te schakelen en op te leiden.
021/
10 AGB Sport en Recreatie - vragen
Raadslid Christine Schaut licht haar agendapunt toe.
Concreet heb ik momenteel 9 vragen aan burgemeester Jan Peeters - schepen van
financiën Jan Bertels en schepen van sport Wies Verheyden:
1. Wat is de grond van het verlies van 1.600.000 euro in 2006 (t.o.v. 500.000 euro volgens
het Financieel Plan)? Graag opsplitsing aan de hand van concrete cijfers + motivatie.
2. Wat zijn de financiële vooruitzichten op lange termijn? (2007 – 2008 – enz.…)
3. Waarom is er in de begroting 2008 slechts 1.056.268,38 euro verlies ingeschreven voor
2006, terwijl u bij de opstelling van de budgetten 2008 reeds wist dat er een verlies van
1.600.000 euro geboekt was in 2006?
4. Waarom past u ook de gebudgetteerde cijfers van 2007 en 2008 niet aan in uw begroting
2008?
5. Welke maatregelen heeft u voorzien om deze buitensporige verliezen terug te schroeven
naar de door u vooropgestelde gebudgetteerde verliezen (zie uw Financieel Plan)?
6. Zijn de nieuw geplande investeringen wel verantwoord in deze situatie?
7. Wat is de reden van de stijgingen van de personeelskosten van 990.000 euro in 2006,
naar 1.100.000 euro in 2007 en 1.220.000 euro in 2008?
8. Is er een analyse gemaakt van de bezettingsgraad tijdens de openingsuren?
9. Op basis van welke parameters is de inkomstenverhoging tot 935.000 euro in 2008
gebaseerd?
Burgemeester Jan Peeters antwoordt.
1. Het tekort dat Deloitte & Touche geraamd hebben in hun businessplan klopt niet omdat de
constructie nadien gewijzigd is op drie punten: de stad factureert nu het loon van de werknemers aan het AGB, de stad heeft het gebouw aan het AGB verkocht en tegelijk de
leningen overgedragen. Het Netepark is dus uit de balans en de rekeningen van de stad
gehaald. Daarom is vergelijken niet mogelijk.

2., 3., 4. In het budget van 2008 is 1,3 miljoen euro toelage voorzien, een vast bedrag dat
jaarlijks met 1,9 % kan stijgen zoals alle andere budgetten. Uit de rekening van 2007 blijkt
dat de stad in 2006 slechts 1,056 miljoen euro en in 2007 1,1 miljoen euro heeft betaald aan
het AGB. Daarom brengen we met budgetwijziging 1 van 2008 de toelage naar 1,3 miljoen,
zoals bedoeld. Het cijfer 1,3 miljoen op jaarbasis is ook opgenomen in de meerjarenplanning
van de stad.
5. Er zijn geen buitensporige verliezen, deze waren voorzien in het businessplan. De
uitgaven voor vb. energie zijn wel sterk gestegen, ondanks lager verbruik maar dit geldt ook
voor de stad. Deze verhoging van uitgaven wordt deels opgevangen door de verhoging van
de tarieven waar u tegen stemde.
6. Het AGB heeft een meerjarenplan voor investeringen. Dat moet ook. Een aantal zaken
moeten geregeld vervangen worden om de attractiviteit van de infrastructuur te behouden. Er
waren ook uitbreidingsinvesteringen via leasingformule (geur- en stoombaden) maar die is
winstgevend.
7. De personeelskosten stijgen door twee zaken:
- de normale baremieke verhoging. De eerste is na vier jaar en bijna alle werknemers
hebben die anciënniteit nu bereikt:
- extra werknemers die nu wel en voorheen niet doorgefactureerd werden, nl. de
seizoensarbeiders.
8. Algemeen dalen de bezoekersaantallen in het Netepark, hoewel we nog bij de top 5 van
Vlaanderen horen. De daling van het aantal bezoekers in 2007 is te wijten aan de slechte
zomer. Het rapport van de raad van Beheer van het AGB Sport en Recreatie maakt dit
duidelijk.
9. De inkomensverhoging in 2008 is gebaseerd op de verhoging van de toegangsprijzen
(gemiddeld tussen 5 en 15 %) op basis van een gelijkblijvend bezoekersaantal.
Raadslid Schaut vraagt, in verband met het businessplan, of de gebouwen van de stad zijn.
Burgemeester Peeters zegt dat hij het net omgekeerd gezegd heeft: het gebouw is eigendom
van het AGB. De stad heeft het verkocht voor 2,6 miljoen euro, de btw is gerecupereerd door
het AGB. Dat is een jaar na het rapport van Deloitte en Touche en de oprichting van het AGB
Sport en Recreatie is gebeurd op vraag van de toezichthoudende overheid.
021/
11 DIFTAR op het recyclagepark
Raadslid Christine Schaut licht haar agendapunt toe.
1. Het college besliste tijdens haar zitting van 15 april 2008:
Volgende afvalfracties enkel nog tegen betaling aan te nemen op het recyclagepark als de
inrichtingswerken klaar zijn:
- groenafval (0,212 €/kilogram)
- huisvuil ( (0,317 €/kilogram) – (opmerking: is de benoeming huisvuil niet foutief in dit
besluit en moet men dit vervangen door het woord “grofvuil”)
2. In de beslissing van het college wordt niet verwezen naar de toezegging die gebeurd is
tijdens de voorstelling van Diftar aan de bevolking, nl. dat éénmaal per jaar (voorjaar) het
groenafval gratis mocht aangeboden worden op het recyclage-/Diftarpark. Vervalt deze
toezegging of wordt dit nog verwerkt in het belastingreglement?
3. Wanneer treedt Diftar in voege op het recyclagepark (01/07/2008??) ??
4. Is de beslissing van het college niet in strijdt met de voorwaarden geldig voor de
toetreding tot het Lokaal Pact??

Schepen Mien Van Olmen antwoordt.
1. In uitzonderlijke omstandigheden kunnen de mensen hun huisvuil wel aanbieden op het
recyclagepark. Dit is nu ook zo, maar voortaan wordt dit beter geregeld.
Het grofvuil is niet betalend op het recyclagepark.
2. Het retributiereglement moet nog aangepast worden om de gratis periodes voor
groenafval te voorzien.
Raadslid Schaut wijst er op dat tijdens de infovergadering in Morkhoven alleen over een
gratis periode voor groenafval in het voorjaar is gecommuniceerd.
Schepen Van Olmen antwoordt dat deze kwestie toen nog in onderzoek was. Nu is het de
bedoeling voorjaar en najaar een periode te voorzien waarin de inwoners van Herentals met
hun groenafval gratis op het recyclagepark terechtkunnen.
3. Burgemeester Jan Peeters zegt dat Diftar in voege treedt op het recyclagepark na de
verbouwing van het park.
4. De burgemeester antwoordt dat het Diftarsysteem niet strijdig is met de voorwaarden voor
de toetreding tot het Lokaal Pact.
021/
12 Kermis Morkhoven 2008
Zie punt 21/2.
021/
13 Eikenprocessierupsen
Raadslid Christine Schaut licht haar agendapunt toe.
Wat was de totale kostprijs om de plaag van de processierupsen tegen te gaan in 2007?
Neemt het Herentalse stadsbestuur tijdig preventieve maatregelen om dit jaar opnieuw een
plaag van eikenprocessierupsen te voorkomen?
Schepen Mien Van Olmen antwoordt.
We hebben een evaluatie gemaakt voor 2007. Toen waren er 184 meldingen tegenover 13
of 18 de jaren er voor. In 2007 was er een budgetverhoging van 22.000 euro nodig om de
externe firma te betalen die ingezet is om de rupsen te bestrijden, maar er zijn ook extra
kosten geweest om brandweer, civiele bescherming en uitvoeringsdiensten in te zetten. In
totaal ramen we dat op zo'n 110.000 euro.
Voor 2008 bereidt de milieudienst een nota voor. Die komt volgende week op het schepencollege.
In de provincie Antwerpen coördineert het PIH de bestrijding van de eikenprocessierups. Zij
stellen dat er geen ‘beste’ manier is om de plaag te bestrijden: wegzuigen, wegbranden,
bespuiten van de bladeren. Spuiten kan alleen als de bomen blad hebben en de larven in
een bepaalde fase zitten. Op dit moment verwacht het PIH geen plaag.
Raadslid Schaut hoopt dat er deze week geen groen licht komt om te spuiten, want dan is de
stad te laat met haar besluit.
Schepen Van Olmen meldt dat het PIH heeft laten weten dat spuiten nog niet kan tijdens
deze of volgende week. Het PIH vindt spuiten niet de beste en ook niet de meest kostenefficiënte manier van bestrijden.
021/
14 Geluidsopnamen gemeenteraadszittingen
Raadslid Christel Heylen licht haar agendapunt toe.
Klopt het dat er geluidsopnames worden gemaakt van een gedeelte of de gehele gemeenteraadszitting?
Zo ja, waar staat de recorder en wie beslist om deze aan te zetten?

Indien ja, is het mogelijk een kopij van deze opnames op te vragen?
Burgemeester Jan Peeters antwoordt.
Artikel 33 van het huishoudelijk reglement bepaalt dat de secretaris geluidsopnamen van de
zitting mag maken om de notulering te vergemakkelijken.
In praktijk worden alleen de bijkomende punten opgenomen en gewist na de opmaak van de
notulen. Deze opnamen zijn dan ook geen bestuursdocument, wel een hulpmiddel voor de
opmaak van de notulen. Het is als het ware een digitale kladbrief, er kan niet naar verwezen
worden, heeft geen bewijskracht
Raadslid Schaut zegt dat ze een brief heeft gekregen waarin staat dat er geen opnames
gemaakt worden.
Burgemeester Peeters zegt dat met die zin bedoeld wordt dat niet de hele gemeenteraad
opgenomen wordt.
Door de raad,
Bij verordening;
De wnd. secretaris,

Ria Van den Eynde

De voorzitter
Het afdelingshoofd
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