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GAS-ambtenaar Ann Heylen geeft een toelichting bij haar werking.
018 Goedkeuring voorlopig GAS-reglement
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Op 15/1/2008 is het college principieel akkoord gegaan om gemeentelijke administratieve
sancties in te voeren en heeft het beslist een aanvraag tot toetreding over te maken aan het
beheerscomité van de interlokale vereniging Bureau GAS.
Op 8/4/2008 heeft de gemeenteraad de toetreding van de stad Herentals tot de interlokale
vereniging Bureau Gemeentelijke Administratieve Sancties en de statuten goedgekeurd.
Vooraleer de stad effectief kan starten met de GAS, moet de gemeenteraad een GAS-reglement goedkeuren waardoor inbreuken op de politiereglementen en hinderlijke gedragingen
kunnen bestraft worden met gemeentelijke administratieve sancties.
Sanctionerend ambtenaar, mevrouw Ann Heylen, heeft een model van GAS-reglement opgemaakt.
Juridische grond
- 13/05/1999 - Wet tot invoering van gemeentelijke administratieve sancties.
- 07/01/2001 - Koninklijk Besluit tot vaststelling van de procedure tot aanwijzing van de
ambtenaar en tot inning van de boetes in uitvoering van de wet van 13/5/1999 betreffende
de invoering van gemeentelijke administratieve sancties.
- 07/05/2004 - Wet tot wijziging van de wet van 8/4/1965 betreffende de jeugdbescherming
en de nieuwe gemeentewet.
- 17/06/2004 - Wet tot wijziging van de nieuwe gemeentewet.
- 17/06/2004 - Wet tot wijziging van de nieuwe gemeentewet Erratum.
- 05/12/2004 - Koninklijk Besluit houdende vaststelling van de minimumvoorwaarden waaraan de gemeenteambtenaren moeten voldoen, zoals bepaald in artikel 119bis, § 6, tweede lid, 1° van de nieuwe gemeentewet.
- 03/01/2005 - Omzendbrief OOP 30bis aangaande de uitvoering van de wetten van
13/5/1999 tot invoering van gemeentelijke administratieve sancties, van 7/5/2004 tot wijziging van de wet van 8/4/1965 betreffende de jeugdbescherming en de nieuwe gemeentewet en van 17/6/2004 tot wijziging van de nieuwe gemeentewet.
- 17/03/2005 - Koninklijk Besluit tot vaststelling van de inwerkingtreding van de wet van
17/6/2004 tot wijziging van de nieuwe gemeentewet.
- 20/07/2005 - Wet houdende diverse bepalingen.
- 10/11/2005 - Omzendbrief OOP 30ter waarbij uitleg verschaft wordt bij de wijziging van
artikel 119bis van de Nieuwe Gemeentewet krachtens de wet van 20/7/2005 houdende
diverse bepalingen.
Argumentatie
Het is de bedoeling dat de stad de politiereglementen en -verordeningen volledig actualiseert

en aanpast aan de nieuwe wetgeving, ze opneemt in een politiecodex en de overtreding
ervan bestraft met GAS. Omdat dit proces veel tijd in beslag neemt, keurt de gemeenteraad,
in afwachting van een uitgewerkte politiecodex met GAS, een beperkt politiereglement met
GAS goed.
Mevrouw Ann Heylen heeft voor de gemeenten van politiezone Neteland een model van
(voorlopig en beperkt) GAS-reglement opgemaakt.
Dit (voorlopig en beperkt) GAS-reglement zou dan van toepassing worden in alle gemeenten
van zone Neteland. Elke gemeente kiest uit de volledige lijst van politiereglementen de
meest prioritaire en laat die opnemen in het GAS-reglement. De reglementen blijven voorlopig behouden in hun oude vorm, de strafbepaling met politiestraffen wordt telkens vervangen
door een sanctionering met een administratieve sanctie. Voor de stad worden volgende
politiereglementen opgenomen:
- Geluidshinder
politiereglement geluidshinder van 11/6/1979 en gewijzigd op 18/12/1989
- Sluitingsuur
politiereglement sluitingsuur van 29/12/1983 en gewijzigd op 2/12/1989
- Afval
politiereglement in verband met huishoudelijke afvalstoffen van 29/1/2008
- Honden
politiereglement op de honden van 2/7/1996 en gewijzigd op 31/8/1999
- Fuiven
fuifreglement van 28/6/2007
Tenslotte wordt specifiek voor de stad een artikel 10bis ingevoegd in het GAS-reglement, dat
de openbare rust en de openbare veiligheid in het Netepark sanctioneert.
BESLUIT
De gemeenteraad keurt volgend GAS-reglement goed:
Hoofdstuk I. Toepassingsgebied
Artikel 1
De gemeenteraad kan politiestraffen of administratieve sancties bepalen voor overtredingen
van zijn reglementen of verordeningen, tenzij voor dezelfde overtredingen een wet, decreet
of ordonnantie reeds heeft voorzien in een strafsanctie of administratieve sanctie.
Dit reglement is van toepassing op alle politiereglementen en/of verordeningen van de stad
Herentals die aanleiding kunnen geven tot een administratieve sanctie en die voor de
bestraffing expliciet verwijzen naar dit reglement dat de administratieve sancties regelt.
Dit reglement is tevens van toepassing op de politiereglementen en overtredingen vermeld in
hoofdstuk II.
De procedure zal verlopen conform de artikelen 119 bis en 119ter van de Nieuwe
Gemeentewet.
Artikel 2
In afwijking van artikel 1 kan de gemeenteraad in zijn politiereglementen en verordeningen
voorzien in een administratieve sanctie, voor een strafbaar feit genoemd in boek II, titel X
van het Strafwetboek en in de artikelen 327 tot 330, 398, 448, 461, 463, 526, 537 en 545,
559,1°, 561,1°, en 563,2° en 3° van het Strafwetboek.
Artikel 3
De bemiddelingsprocedure zoals bedoeld in artikel 119 ter van de nieuwe Gemeentewet,
wordt ingevoerd, ook voor meerderjarigen.
Hoofdstuk II. Toepassingen
1. Bestaande politiereglementen
Artikel 4
Dit reglement is van toepassing op de volgende gemeentelijke politiereglementen of –
verordeningen, goedgekeurd door de gemeenteraad :
*geluidshinder
- Politiereglement geluidshinder dd. 11/6/1979 en latere wijzigingen
* sluitingsuur
- Politiereglement sluitingsuur dd. 29/12/1983 en latere wijzigingen
* Afval
- Politiereglement betreffende afvalstoffen dd. 29/1/2008

* Honden
- Politiereglement op de honden dd. 2/7/1996 en latere wijzigingen
* fuiven
- Fuifreglement dd. 28/6/2007 en latere wijzigingen
De in deze reglementen opgesomde inbreuken waarop een politiestraf werd bepaald,
kunnen voortaan enkel gestraft worden met een administratieve sanctie voorzover wetten,
decreten, besluiten, algemene en provinciale reglementen of verordeningen niet in andere
straffen voorzien.
2. Overtredingen
Artikel 5
Worden gestraft met een administratieve geldboete van maximum 250 euro:
1° Zij die nalaten de straten of doorgangen te reinigen in de gemeente.
2° Zij die buiten noodzaak of zonder verlof van de bevoegde overheid, straten, pleinen of
enig ander deel van de openbare weg belemmeren, hetzij door er materialen, steigers of
om het even welk andere voorwerpen achter te laten, hetzij door er uitgravingen te doen.
3° Zij die nalaten of weigeren gehoor te geven aan de aanmaning van de administratieve
overheid om gebouwen die bouwvallig zijn, te herstellen of te slopen.
4° Zij die voorwerpen op de openbare weg neerwerpen, plaatsen of achterlaten, die door hun
val of op andere wijze kunnen schaden.
5° Zij die voorwerpen op een onvoorzichtige wijze naar iemand werpen, die kunnen
belemmeren of bevuilen.
6° Zij die kwaadaardige of woeste dieren, die onder hun bewaring staan, laten rondzwerven.
7° Zij die hun honden aanhitsen of niet terughouden, wanneer deze voorbijgangers aanvallen of vervolgen, zelfs als er geen kwaad of schade uit volgt.
8° Zij die stenen of andere voorwerpen die kunnen bevuilen of beschadigen, tegen verende
voertuigen, huizen, gebouwen en afsluitingen werpen, of in tuinen en besloten erven van
een ander.
9° Zij die de dood of een zware verwonding van dieren of vee, aan een ander toebehorend,
veroorzaken door het laten rondzwerven van kwaadaardige of woeste dieren of door de
snelheid, het slecht besturen of het overmatig laden, van voertuigen of dieren.
10° Zij die door onvoorzichtigheid of gebrek aan voorzorg onopzettelijk de dood of zware
verwonding van dieren of vee, aan een ander toebehorend veroorzaken door het werpen
van harde lichamen of van om het even welke stoffen
11° Zij die onopzettelijk de dood of zware verwonding van dieren of vee, aan een ander
toebehorend veroorzaken door ouderdom, bouwvalligheid, gebrek aan herstelling of
onderhoud van huizen of gebouwen of door een belemmering of uitgraving of enig ander
werk op of nabij openbare wegen, zonder de voorgeschreven of gebruikelijke voorzorgsmaatregelen of waarschuwingstekens.
12° Zij die zonder toestemming aarde, graszoden, stenen of materialen van plaatsen die tot
het openbaar domein behoren wegnemen.
Artikel 6
Worden gestraft met een administratieve geldboete van maximum 250 euro zij die zich
schuldig maken aan op de openbare weg of zichtbaar vanaf de openbare weg urineren,
tenzij op plaatsen of accommodaties die speciaal hiervoor zijn ingericht.
Wildplassen en braken tegen of in publieke gebouwen en hun aanhorigheden, woningen en
hun aanhorigheden,vaste constructies of voertuigen is verboden.
Inbreuken worden gestraft met een administratieve geldboete van maximum 250 euro.
Artikel 7
Worden gestraft met een administratieve geldboete van maximum 250 euro zij die een
activiteit uit oefenen op het openbaar domein of op plaatsen die toegankelijk zijn voor het
publiek, welke activiteit de openbare veiligheid, rust of de veilige en vlotte doorgang in het
gedrang kan brengen.
Artikel 8
Onverminderd de bepalingen in het bosdecreet van 13 juni 1990 en het veldwetboek van 7
oktober 1886, is het verboden opzettelijk schade aan te richten, andere dan bedoeld onder
artikel 34, aan planten en bomen in openbare parken, openbare plantsoenen en bloembakken op het openbaar domein.

Inbreuken worden gestraft met een administratieve geldboete van maximum 250 euro.
Artikel 9
1° Worden gestraft met een administratieve geldboete van maximum 250 euro:
Zij die wettig aangebrachte aanplakbiljetten kwaadwillig aftrekken, scheuren, bevuilen of
bedekken.
2° Worden gestraft met een administratieve geldboete van maximum 250 euro:
Zij die opschriften, affiches, beeld- en fotografische voorstellingen, vlugschriften, plakbriefjes, zelfklevers, tags aanbrengen op de openbare weg, op bomen, aanplantingen,
plakborden, voor- en zijgevels, muren, omheiningen, pijlers, palen, zuilen, bouwwerken,
monumenten en andere langs de openbare weg of in de onmiddellijke nabijheid liggende
opstanden, op andere plaatsen dan die welke door de gemeenteoverheid tot aanplakking
bestemd zijn of dan die welke vooraf en schriftelijk werden vergund door de eigenaar of
door de gebruiksgerechtigde.
Deze dienen op eerste politiebevel verwijderd worden.
Artikel 10 - Parken, plantsoenen en speelpleinen
10.1 Dit artikel is van toepassing op alle terreinen door de gemeente bijzonder ingericht als
parken, plantsoenen en speelterreinen voor kinderen, zelfs indien deze gemeentelijke
nutsvoorziening slechts bestaat uit één of meerdere speeltuigen of -inrichtingen en niet
omheind is..
In dit laatste geval is dit besluit van toepassing op de speeltuigen - inrichtingen en hun
onmiddellijke omgeving.
10.2 De speeltuigen of -inrichtingen mogen slechts gebruikt worden door kinderen beneden
de 14 jaar.
De gemeente duidt de toestellen aan die door andere leeftijdsgroepen mogen gebruikt
worden.
De andere aanwezigen mogen in geen geval de kinderen het ongestoord gebruik van
de speeltuigen en - inrichtingen hinderen.
De speeltuigen of -inrichtingen mogen slechts gebruikt worden voor de specifieke
doeleinden waarvoor zij ontworpen en geplaatst zijn.
De speelpleinen zijn verboden voor honden.
10.3 De speelpleinen zijn verboden voor honden.
In parken en plantsoenen is het verplicht honden aan de leiband te houden.
10.4 Zijn verboden in parken, plantsoenen en speelpleinen:
a) Beplantingen te betreden. Tenzij anders aangeduid, mogen de grasvelden betreden
worden, op een wijze dat geen schade aan het gras wordt toegebracht.
b) Spelen of sport te beoefenen die hinderlijk is voor andere bezoekers, of die schade
kunnen toebrengen aan de beplantingen.
c) Elektronische toestellen die geluid produceren toe te laten. Dit geldt niet voor
apparaten waarvan het geluid alleen door de gebruiker wordt waargenomen.
d) Graafwerken uit te voeren.
e) Samenscholingen te veroorzaken, de doorgang te belemmeren, het publiek te
hinderen, evenals onbetamelijke kledij of gedrag.
f) Zich voort te bewegen met voertuigen.
Dit verbod geldt niet voor:
- voertuigen (in de meer uitgebreide zin van het woord) aangewend voor het
onderhoud van het park en de plantsoenen en dienstvoertuigen;
- voertuigen bestemd voor het vervoer van zieken en mensen met een handicap.
Fietsen dienen te worden geplaatst in de daarvoor voorziene fietsenstalling buiten
het speelplein.
g) Bloemen, vruchten, zwammen of fruit te plukken of vernietigen, takken af te snijden,
gewassen uit te trekken, scheuten of takken af te breken, bomen en beplantingen te
beschadigen, of op om het even welke wijze schade te veroorzaken aan wegen,
gebouwen, installaties, uitrustingen en afsluitingen.
h) Gevaarlijke of hinderlijke stoffen binnen te brengen.
i) In de bomen te klimmen; eieren of nesten te roven, of op andere wijze schade toe te
brengen aan de vogelrijkdom en andere fauna.
j) Papier, afval, vuilnis of op om het even welke voorwerpen neer te leggen, achter te

laten of weg te werpen, elders dan in de speciaal daartoe bestemde afvalbakken.
k) In bedoeld park en plantsoenen publiciteit te voeren.
l) Vuur te maken in de plantsoenen en het park.
m) Voorwerpen tot algemeen nut en tot verfraaiing aangebracht, te gebruiken voor een
doel waarvoor zij niet bestemd zijn, ze te beschadigen of te vernielen.
n) Afsluitingen te beklimmen, erdoor te kruipen of ze te beschadigen.
o) In het park te overnachten of te kamperen.
p) Geschriften of druksels van welke aard ook neer te leggen, aan te plakken, te
verkopen of uit te delen.
q) Om het even wat te verkopen of aan te bieden, te leuren, te collecteren, om het
even welke handelsactiviteit uit te voeren.
r) Alcoholische dranken binnen te brengen en te gebruiken.
s) Gelijk welk afval van eten, papier, flessen of andere voorwerpen achter te laten dan
in de daartoe bestemde afvalbakken.
t) Deze te betreden buiten de openingsuren
10.5 Indien noodzakelijk, kunnen bepaalde personen voor kortere of langere termijn, het
recht ontzegd worden deze plaatsen te betreden.
10.6 Afwijkingen van dit artikel kunnen toegestaan worden bij besluit van de burgemeester.
Artikel 10 bis Netepark
Worden gestraft met een administratieve geldboete van maximum 250 euro:
1° Zij die in recreatiedomein het Netepark samenscholingen veroorzaken of de doorgang
belemmeren.
2° Zij die in recreatiedomein het Netepark bezoekers en baders lastig vallen, opzettelijk
hinderen of intimideren via ongepaste aanrakingen en/of beledigingen.
3° Zij die in recreatiedomein het Netepark het personeel hinderen bij het toezicht.
4° Zij die in recreatiedomein het Netepark op om het even welke wijze schade veroorzaken
aan gebouwen, installaties, uitrustingen en beplantingen.
Artikel 11 Woonwagens
11.1 Op het ganse grondgebied is het verboden te verblijven in woonwagens, al dan niet
voorzien van wielen, op openbaar terrein, voor een tijdsduur die de 24 uur te boven
gaat, met uitzondering van:
- de erkende kampeerterreinen
- op een erkend woonwagenpark
- tijdens de kermisperiode: voor deze die hun standplaats hebben op de plaatselijke
kermissen.
11.2 Het is verboden met een woonwagen of met één of meer bij de woonwagen behorende
voertuigen een andere staanplaats in te nemen dan die door de burgemeester of zijn
afgevaardigde is aangewezen.
De toelating tot het innemen van een standplaats hetzij op het permanent hetzij op het
niet-permanent terrein is nominatief en beperkt, en het kan niet uitgebreid, overgedragen, noch verkocht, verhuurd, gedeeld , geruild of uitgeleend worden aan derden,
tenzij mits voorafgaandelijke toelating van de burgemeester en na advies van het
woonwagenkomité.
3. Bijzondere bepalingen uit het Strafwetboek
Artikel 12
Onderstaande gedragingen, zoals beschreven in het strafwetboek, kunnen, mits inachtneming van art. 119bis, §8 NGW, bestraft worden met de respectievelijke straffen bepaald in
het strafwetboek of met een administratieve geldboete van maximum 250 euro.
1° Vernielen, neerhalen, verminken of beschadigen van:
- grafsteden, gedenktekens of grafstenen;
- monumenten, standbeelden of andere voorwerpen die tot algemeen nut of tot openbare versiering bestemd zijn en door de bevoegde overheid of met haar machtiging zijn
opgericht;
- monumenten, standbeelden, schilderijen of welke kunstvoorwerpen ook, die in kerken,
tempels of andere openbare gebouwen zijn geplaatst (art. 526 Sw).
2° Kwaadwillig een of meer bomen omhakken of zodanig snijden, verminken of ontschorsen
dat zij vergaan, of een of meer enten vernielen (art. 537 Sw).

3° Geheel of ten dele grachten dempen, levende of dode hagen afhakken of uitrukken,
landelijke of stedelijke afsluitingen, uit welke materialen ook gemaakt, vernielen; grenspalen, hoekbomen of andere bomen, geplant of erkend om de grenzen tussen
verschillende erven te bepalen, verplaatsen of verwijderen (art. 545 Sw).
4° Buiten de gevallen omschreven in boek II, titel IX, hoofdstuk III, van dit wetboek,
andermans roerende eigendommen opzettelijk beschadigen of vernielen (art. 559,1° Sw).
5° Zich schuldig maken aan nachtgerucht of nachtrumoer, waardoor de rust van de inwoners
kan worden verstoord en dit tussen 22u-07u (art. 561,1° Sw).
6° Stedelijke of landelijke afsluitingen, uit welke materialen ook gemaakt, opzettelijk
beschadigen (art. 563,2° Sw).
7° Daders van feitelijkheden of lichte gewelddaden, mits zij niemand gewond of geslagen
hebben en mits de feitelijkheden niet tot de klasse van de beledigingen behoren; in het
bijzonder zij die opzettelijk, doch zonder het oogmerk om te beledigen, enig voorwerp op
iemand werpen dat hem kan hinderen of bevuilen(art. 563,3° Sw).
8° Hij die zonder toestemming graffiti aanbrengt op roerende of onroerende goederen (art.
534bis Sw).
9° Hij die opzettelijk andermans onroerende eigendommen beschadigt (art. 534ter Sw).
Hoofdstuk III. Slot – en opheffingsbepalingen
Artikel 13
Wordt opgeheven en vervangen vanaf inwerkingtreding van dit reglement:
*geluidshinder
- Politiereglement geluidshinder dd. 11/06/1979 en latere wijzigingen
Artikel 7 wordt opgeheven en vervangen als volgt: “Elke overtreding van dit reglement,
niet onderworpen aan een hogere wet, decreet of ordonnantie, wordt bestraft met een
administratieve sanctie”.
* sluitingsuur
- Politiereglement sluitingsuur dd. 29/12/1983 en latere wijzigingen
Artikel 4 wordt opgeheven en vervangen als volgt: “Elke overtreding van dit reglement,
niet onderworpen aan een hogere wet, decreet of ordonnantie, wordt bestraft met een
administratieve sanctie”.
* Afval
- Politiereglement betreffende de huishoudelijk afvalstoffen dd. 29/01/2008
Artikel 59 wordt opgeheven en vervangen als volgt: “Elke overtreding van dit reglement,
niet onderworpen aan een hogere wet, decreet of ordonnantie, wordt bestraft met een
administratieve sanctie”.
* Honden
- Politiereglement op de honden dd. 02/07/1996 en latere wijzigingen
Artikel 5 wordt opgeheven en vervangen als volgt: “Elke overtreding van dit reglement,
niet onderworpen aan een hogere wet, decreet of ordonnantie, wordt bestraft met een
administratieve sanctie”.
* fuiven
- Fuifreglement dd. 28/06/2007 en latere wijzigingen
Artikel 40 wordt opgeheven en vervangen als volgt: “Elke overtreding van dit reglement,
niet onderworpen aan een hogere wet, decreet of ordonnantie, wordt bestraft met een
administratieve sanctie”.
Artikel 14
Dit besluit valt onder toepassing van de artikelen 252 en volgende, over het algemeen
bestuurlijk toezicht, van het gemeentedecreet van 15 juli 2005.
Deze verordening treedt in werking de dag waarop zij wordt bekendgemaakt.
Artikel 15
Deze beslissing over te maken aan:
- Dhr Provinciegouverneur en de leden van de Bestendige Deputatie
- Dhr Griffier der Rechtbank van 1° Aanleg te Turnhout
- Dhr Griffier der Politierechtbank Turnhout
- Dhr Hoofdcommissaris van de Politiezone Neteland
Stemmen tegen: Paulis en Schaut.

Raadslid Paulis verlaat de zitting.
001 OCMW: kennisname jaarrekening en jaarverslag 2007
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van Herentals heeft de jaarrekening en
het jaarverslag 2007 van het OCMW goedgekeurd. Het OCMW legt de documenten voor aan
de gemeenteraad.
Juridische grond
Organieke wet van 8/7/1976: artikel 89.
Argumentatie
De gemeenteraad neemt kennis van de jaarrekening en het jaarverslag 2007 van het OCMW
van Herentals, binnen de 50 dagen na ontvangst van de documenten:
- de geconsolideerde balans per 31/12/2007 wordt afgesloten, aangevend in de activa en
de passiva een totaal van 69.907.967,00 euro
- de geconsolideerde resultatenrekening 2007 sluit af met een negatief saldo van
-3.377.341,00 euro
- de gemeentelijke bijdrage wordt vastgesteld op 3.007.232,17 euro wat een overschot van
181.832,83 euro geeft op de in het budget opgenomen gecumuleerde gemeentelijke
bijdragen van 2.902.860,00 euro van het eigen dienstjaar en 286.205,00 euro van de
vorige dienstjaren.
BESLUIT
De gemeenteraad neemt kennis van de jaarrekening en het jaarverslag 2007 van het OCMW
van Herentals.
002 Kerkfabrieken Herentals: advies rekeningen 2007
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De Centrale Kerkraad legt de rekeningen 2007 van de verschillende kerkfabrieken voor
advies voor aan de gemeenteraad.
Argumentatie
De boekhouding van de kerkfabrieken werd in 2007 nog gevoerd volgens het oude systeem,
de rekeningen werden opgemaakt volgens de oude modellen. Het toezicht op de rekeningen
zal wel uitgevoerd worden volgens de regels van het nieuwe decreet, de rekeningen worden
door de gouverneur goedgekeurd en niet langer door de bestendige deputatie.
Bij nazicht van de rekeningen werden volgende opmerkingen gemaakt:
- kerkfabriek Sint-Bavo: bij het overnemen van de cijfers van de begroting 2007 werd het
vermoedelijk overschot 2006 (artikel 19/20 ontvangsten) niet ingevuld. Door de penningmeesterwissel kan niet gevraagd worden aan de nieuwe penningmeester om de rekening
aan te passen, daarom wordt de opmerking bij het advies van de gemeenteraad gezet
zodat de provinciegouverneur er rekening mee kan houden.
De rekeningen 2007 zijn besproken op de commissie van financiën van 29/5/2008.
De rekeningen 2007 van de kerkfabrieken worden voor advies voorgelegd aan de gemeenteraad binnen een termijn van 50 dagen na ontvangst.
BESLUIT
De gemeenteraad geeft eenparig een gunstig advies over de rekeningen 2007 van de
verschillende kerkfabrieken van Herentals.
ontvangsten
uitgaven
saldo
St.-Waldetrudis
620.829,72
620.797,36
32,36
St.-Jan de Doper
40.404,46
25.224,97
15.179,49
St.-Antonius van Padua
28,890,79
23.287,79
5.603,00
O.-L.-Vrouw
39.804,96
36.605,02
3.199,94
St.-Niklaas
21.951,61
21.951,61
0,00
St.-Bavo
386.237,05
299.912,98
86.324,07

Bij de rekening 2007 van de kerkfabriek Sint-Bavo vermeldt de gemeenteraad bij het gunstig
advies de volgende opmerking: bij het overnemen van de cijfers van de begroting 2007 werd
het vermoedelijk overschot 2006, 4.761,00 euro (artikel 19/20 bij ontvangsten) niet ingevuld.
Hierdoor verandert het totaal van de buitengewone en de totale ontvangsten en het saldo
van de begroting 2007 ook.
Raadslid Paulis neemt opnieuw deel aan de zitting.
003 Kennisname goedkeuring rekening 2006
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Bij besluit van 7/5/2008 keurde de gouverneur de jaarrekening 2006 van de stad Herentals
goed. Enkele opmerkingen werden met een apart schrijven medegedeeld.
BESLUIT
De gemeenteraad neemt kennis van de goedkeuring van de rekening 2006 bij besluit van de
gouverneur.
004 Vervroegde terugbetaling lening 1706 bij Dexia
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De ontvanger stelt voor om lening 1706 bij Dexia vervroegd terug te betalen.
Lening 1706 werd aangegaan in 2005 voor het buitengewoon onderhoud van diverse straten
en betonwegen. Het bedrag van de lening bedroeg 275.000,00 euro. Het ongebruikte saldo
bedraagt 46.029,89 euro.
Adviezen
De technische dienst adviseert gunstig omdat het resterende saldo inderdaad ongebruikt zal
blijven.
Juridische grond
Artikel 27 van het Algemeen Reglement op de Gemeentelijke Comptabiliteit, goedgekeurd
werd bij het KB van 2/8/1990.
BESLUIT
De gemeenteraad beslist eenparig de lening 1706 die de stad in 2005 heeft aangegaan bij
Dexia voor het buitengewoon onderhoud van diverse straten en betonwegen voor het bedrag
van 46.029,89 euro vervroegd terug te betalen.

005 Aanbesteding van leningen ter financiering buitengewone uitgaven, dienstjaar 2008:
keuze gunningswijze en goedkeuring bestek
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
In het budget 2008 zijn verschillende werken opgenomen welke gefinancierd worden bij
middel van een lening. Om deze leningen te kunnen aangaan moet de keuze van gunningswijze en het bestek vastgesteld worden door de gemeenteraad.
Juridische grond
De wet van 24/12/1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor
aannemingen van werken, leveringen en diensten en de uitvoeringbesluiten dienaangaande.
Financiële gevolgen
Het totaal van de aan te gane leningen wordt geraamd op 5.087.069,00 euro.
Argumentatie
De financiële dienst start de aanbestedingsprocedure op en stelt voor de opdracht voor het
aangaan van leningen te gunnen via een openbare aanbesteding. De opdracht wordt verdeeld in drie percelen welke afzonderlijk worden toegewezen. Het bestek terzake werd opgemaakt en ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

BESLUIT
De gemeenteraad beslist:
Artikel 1.
Het bestek LEN2008/01 met het bijgevoegd inschrijvingsformulier, met betrekking tot het
aangaan van leningen ter financiering van buitengewone uitgaven voor het dienstjaar 2008,
wordt goedgekeurd.
Artikel 2.
De raming voor het aangaan van leningen bedraagt:
- perceel I looptijd van 5 jaar
462.398,00 euro
- perceel II looptijd van 10 jaar
565.839,00 euro
- perceel III looptijd van 20 jaar
4.058.832,00 euro
Het totaal van de percelen bedraagt 5.087.069,00 euro.
Artikel 3.
De opdracht wordt gegund bij openbare aanbesteding.
Onthouden zich bij de stemming: Paulis en Schaut.
006 Keuze gunningswijze en vaststelling lastvoorwaarden voor de aanstelling van een
ontwerper voor het project “herwaardering stationsomgeving” - O-007-2008
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Het bestuur wenst de stationsomgeving te herwaarderen. In het kader van dit project zal de
wegverharding in de omliggende straten vernieuwd worden. Op 10/6/2008 heeft het college
het projectgebied afgebakend.
Voor de opmaak van de studie en het ontwerp van de werken moet een studiebureau aangesteld worden.
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 kosten van deze studieopdrachten worden geraamd op meer dan 67.000 euro, exclusief
btw. In de gemeentebegroting dienstjaar 2008 is onder artikel nummer 42105/733/60 een
budget ingeschreven van 150.000 euro.
Argumentatie
De technische dienst heeft een bestek opgemaakt voor aanstelling van een ontwerper en
stelt voor de opdracht te gunnen via een algemene offerteaanvraag.
BESLUIT
De gemeenteraad beslist de dienstenopdracht tot aanstelling van een ontwerper voor de
studie en het ontwerp van het project “herwaardering stationsomgeving” te gunnen via een
procedure van algemene offerteaanvraag en keurt het bestek nummer O-007-2008 hiertoe
goed. De uitgaven verbonden aan deze studieopdracht worden verricht op de buitengewone
begroting, artikel nummer 42105/733/60.
Onthouden zich bij de stemming: Liedts, Paulis, Marcipont, Schaut, Vervoort en Heylen.
007 Keuze gunningswijze en vaststelling lastvoorwaarden voor de aankoop van
presentatie- en signalisatiemateriaal voor cc ‘t Schaliken - 2008/077
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
’t Schaliken mist nog zichtbaarheid van op de Grote Markt en in de Zandstraat. Er moeten
structurele oplossingen komen om de promotie op dat vlak te verbeteren. Ook een degelijk
systeem om de eigen activiteiten en die van receptieve gebruikers te kunnen aankondigen
ontbreekt.

Juridische grond
- De wet van 24/12/1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten en het desbetreffende 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.
- Artikel 17§2,1° van de wet van 24/12/1993 betreffende de overheidsopdrachten waarbij
bepaald wordt dat opdrachten voor geringe bedragen mogen gegund worden via een
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.
- Het Gemeentedecreet, artikel 57§3.
Financiële gevolgen
De kosten verbonden aan deze aankoop worden geraamd op 11.000 euro, btw inclusief. Voldoende budgetten zijn opgenomen in de gemeentebegroting onder artikel nummer
7753/724/60 van de buitengewone dienst.
Argumentatie
De cultuurdienst wenst presentatie- en signalisatiemateriaal aan te kopen voor ’t Schaliken.
De technische dienst heeft het bestek voor deze aankoop opgemaakt. De opdracht wordt
verdeeld over verschillende percelen en wordt gegund via een onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking.
BESLUIT
De gemeenteraad beslist de opdracht voor aankoop van presentatie- en signalisatie voor ’t
Schaliken te gunnen via een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking en het bestek nummer 2008/077 hiervoor goed te keuren.
Stemmen tegen: Paulis en Schaut.
Onthouden zich bij de stemming: Liedts, Marcipont, Vervoort en Heylen.
Raadslid Van Dyck verlaat de zitting.
008 Realiseren van een laad- en losruimte in het centrum ter hoogte van de Kloos-terstraat
- 2008/075: keuze gunningswijze en vaststelling lastvoorwaarden
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Ter hoogte van de Kloosterstraat kan momenteel niet reglementair geparkeerd of gestationeerd worden.
Op 9/7/2007 besliste het college om ter hoogte van het KBC-gebouw een laad- en loszone in
te richten.
Juridische grond
Wet van 24/12/1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en het KB van 8/1/1996 en het KB van
26/9/1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor
werken, leveringen en diensten.
Financiële gevolgen
De realisatie van een laad- en loszone wordt geraamd op 10.297,05 euro, exclusief btw.
Op 4/2/2008 besliste het college om de budgetten te gebruiken die in de begroting zijn ingeschreven onder verkeersveiligheid, artikel nummer 4214/731/60, buitengewone begroting.
Argumentatie
De procedure voor het aanstellen van de aannemer die de werken zal uitvoeren, wordt opgestart.
De opdracht zal gegund worden door een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking.
Bestek 2008/075 met bijhorende meetstaat is opgemaakt.
BESLUIT
De gemeenteraad beslist om de opdracht voor het inrichten van een laad- en loszone ter
hoogte van het KBC-gebouw in de Kloosterstraat te gunnen door een onderhandelingsproce-

dure zonder voorafgaande bekendmaking.
Het bestek 2008/075 en de bijhorende meetstaat worden goedgekeurd.
Stemmen tegen: Kris Peeters, Paulis, Schaut, en Rombouts.
Onthouden zich bij de stemming: Liedts, Marcipont, Vervoort en Heylen.
Raadslid Van Dyck neemt opnieuw deel aan de zitting.
Raadslid De Cat verlaat de zitting.
009 Herinrichting recyclagepark - aankoop van prefab keerwandblokken voor de bouw van
sorteerbakken voor het groenafval - 2008/076: 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. Voor de opslag van het afval worden 4 sorteerbakken voorzien, die gebouwd
zullen worden in prefab keerwandblokken.
De keerwandblokken moeten aangekocht worden.
Juridische grond
Wet van 24/12/1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten en het KB van 8/1/1996 en het KB van
26/9/1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor
werken, leveringen en diensten.
Financiële gevolgen
De kosten voor de aankoop van de keerwandblokken worden geraamd op 7.144,98 euro,
exclusief btw. De uitgaven worden verricht op de buitengewone begroting, dienstjaar 2008,
artikel nummer 8762/725/60.
Argumentatie
In de stedelijke werkplaatsen zijn al stapelplaatsen en opslagboxen die gebouwd zijn met
prefab keerwandblokken. De technische dienst stelt voor om de nieuw te bouwen sorteerbakken op dezelfde manier te realiseren.
De procedure voor het aanstellen van de leverancier van de keerwandblokken wordt opgestart.
De opdracht zal gegund worden door een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking.
Meetstaat 2008/076 is opgemaakt.
BESLUIT
De gemeenteraad beslist om de opdracht voor het leveren van prefab keerwandblokken voor
de realisatie van sorteerbakken voor de opslag van groenafval te gunnen door een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.
De keerwandelementen zijn van het type “Masterbloc” of gelijkwaardig.
Meetstaat 2008/076 wordt goedgekeurd.
Stemmen tegen: Kris Peeters, Liedts, Paulis, Marcipont, Schaut, Van Hencxthoven,
Vervoort, Vermeulen, Heylen en Rombouts.
010 Verkeersveiligheid - afbakeningspaaltjes Grote Markt: keuze gunningswijze en
vaststelling lastvoorwaarden - 2008/018
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Met de heraanleg van het centrum werd aan de westzijde van de Grote Markt, aansluitend
aan het voetpad, een obstakelvrije wandelzone gecreëerd. Auto’s maken bij het zoeken naar
een parkeerplaats vaak misbruik van deze zone.

Op 3/3/2008 heeft het college beslist om de obstakelvrije zone over de volledige lengte af te
bakenen met wegneembare paaltjes.
De paaltjes moeten nu aangekocht worden. De plaatsing ervan gebeurt in eigen beheer.
Juridische grond
Wet van 24/12/1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en het KB van 8/1/1996 en het KB van
26/9/1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor
werken, leveringen en diensten.
Financiële gevolgen
De kosten voor de aankoop van wegneembare paaltjes worden geraamd op 58.564,00 euro,
inclusief btw.
De uitgaven worden verricht op de buitengewone begroting, artikel nummer 4214/731/60.
Argumentatie
De procedure voor het aanstellen van de leverancier van de paaltjes wordt opgestart.
De opdracht zal gegund worden door een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking.
Bestek 2008/018 is opgemaakt.
BESLUIT
De gemeenteraad beslist om de opdracht voor het leveren van wegneembare paaltjes voor
de afbakening van de obstakelvrije wandelzone op de Grote Markt te gunnen door een
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.
Het bestek 2008/018 wordt goedgekeurd.
Stemmen tegen: Kris Peeters, Liedts, Paulis, Marcipont, Schaut, Vervoort, Heylen, en
Rombouts.
Onthouden zich bij de stemming: Van Hencxthoven en Vermeulen.
Raadslid De Cat neemt opnieuw deel aan de zitting.
Schepen Verheyden en raadslid Marcipont verlaten de zitting.
011 Bouwproject nv Eigen Haard, St.-Jobsstraat 138 en 138+: goedkeuring wegtracé
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Door nv Eigen Haard, Augustijnenlaan 28/6 te 2200 Herentals wordt een aanvraag ingediend
tot het bouwen van 6 sociale woningen en 6 appartementen op het binnengebied tussen de
St.-Jobsstraat en de Blaasbalgstraat. De enige mogelijkheid om dit binnengebied te ontsluiten voor gemotoriseerd verkeer is via de St.-Jobsstraat.
Argumentatie
Deze nieuwe ontsluitingsweg wordt aangelegd door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal
Wonen, Afdeling Gesubsidieerde Infrastructuur.
Het ontwerp werd opgemaakt door Grondmij nv, Raghenopark, Hanswijkvaart 51 te 2800
Mechelen.
Het bestaande pleintje wordt opgewaardeerd als “groen parkje”. De bestaande ontsluiting
naar de Gareelmakersstraat wordt ingericht als fiets- en voetpad.
BESLUIT
De gemeenteraad keurt het tracé van de nieuwe ontsluitingsweg vanuit de St.-Jobsstraat
naar het bestaande pleintje goed.
Het schepencollege zal de bouwheer vragen de stoepen ter hoogte van de St.-Jobsstraat
door te trekken zodat voetgangers voorrang hebben op het verkeer dat uit de toegangsweg
komt.
Onthouden zich bij de stemming: Paulis en Schaut.

012 Verkoop voorliggende grond St.-Jobsstraat 119 aan aanpalenden
BESLUIT
De gemeenteraad beslist eenparig dit punt van de agenda af te voeren.
Schepen Verheyden neemt opnieuw deel aan de zitting.
013 Aanvullend verkeersreglement: Dopheidestraat en Ekelenberg: verplichte richting
BESLUIT
De gemeenteraad gaat akkoord met het voorstel van raadslid Kris Peeters om het voorliggende voorstel af te voeren en het college te vragen een nieuw voorstel voor te leggen
aan de gemeenteraad waarbij de stad geen rotonderegeling invoert maar eenrichtingsverkeer voor auto’s en tweerichtingsverkeer voor fietsers..
Raadslid Marcipont neemt opnieuw deel aan de zitting.
014 Iveka: uitbreiden openbare verlichting in de Kerkstraat
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De heraanleg van de Kerkstraat is fase 4b van de heraanleg van het centrum.
Ook de openbare verlichting wordt vernieuwd.
Iveka heeft een kostenraming opgemaakt.
Financiële gevolgen
De kostprijs voor het leveren en plaatsen van de verlichtingspalen, de gevelsteunen en de
armaturen bedraagt 7.739,41 euro, incl. btw.
De uitgaven worden voorzien op de buitengewone begroting, dienstjaar 2008, artikel nummer 426/732/54.
Visum ontvanger
In uitvoering van art. 94 en 160 §2 van het gemeentedecreet verleende de stadsontvanger
op 3/6/2008 zijn visum aan dit voorstel.
Argumentatie
Iveka doet 2 voorstellen voor de uitbreiding van de verlichting:
- voorstel 1: een combinatie van 4 palen en 2 gevelsteunen
- voorstel 2: 6 palen
De straat wordt een éénrichtingsstraat, behalve voor de bussen van de Lijn. Zij moeten elkaar kunnen kruisen en daarom moet de straat een minimale breedte hebben. Hierdoor worden de stoepen op sommige plaatsen erg smal, vooral ter hoogte van Den Engel en wijnhuis
Vinhmm. Volgens het lichtplan dat is opgemaakt voor de stad, moeten er ter hoogte van
deze panden verlichtingspunten komen. Als hier echter palen gezet worden, wordt er nog
eens 30 cm van de stoep ingenomen. De veiligheid van de voetgangers kan dan niet meer
gegarandeerd worden. Daarom stelt de technische dienst voor om te opteren voor voorstel 1.
Aan de gevels van Den Engel en wijnhuis Vinhmm worden dan gevelarmaturen geplaatst.
BESLUIT
De gemeenteraad beslist om voorstel 1 van de offerte van Iveka voor de uitbreiding van de
openbare verlichting in de Kerkstraat goed te keuren. De uitbreiding is een combinatie van 4
verlichtingspalen en 2 gevelarmaturen (ter hoogte van Den Engel en wijnhuis Vinhmm).
De gemeenteraad gunt Iveka de uitvoering van de werken voor de totale prijs van 7.739,41
euro, incl. btw.
Artikelnummer Omschrijving aankoop
Bedrag Beschikbaar Vastlegging
inclusief krediet na
btw
vastlegging
426 732 54
uitbreiden OV Kerkstraat
7.739,41 156.153,11 2008002379
Stemmen tegen: Kris Peeters en Rombouts.

Onthouden zich bij de stemming: Liedts, Paulis, Marcipont, Schaut, Vervoort en Heylen.
015 Woonwagens aan viaduct over de Herenthoutseweg - tijdelijk gemeenschappe-lijk
gebruik van water en elektriciteit
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Aan de viaduct over de Herenthoutseweg gaat het stadsbestuur een residentieel woonwagenterrein aanleggen. Op deze plaats staan er momenteel woonwagens en vaste
constructies. Opdat de aannemer zou kunnen starten met de werken kregen de bewoners
het bevel om tegen 1/6/2008 dit terrein te ontruimen. Sommige bewoners keren later terug
naar het nieuwe definitieve woonwagenterrein.
Adviezen
Advies financiële dienst:
Tijdens de werken op het woonwagenterrein aan de viaduct over de Herenthoutseweg
kunnen de huidige woonwagenbewoners daar niet blijven staan. Ze verhuizen naar een
aanpalend terrein waarop momenteel geen aansluiting is voor water, noch voor elektriciteit.
Het stadsbestuur zorgt gedurende de werken aan het woonwagenterrein voor een tijdelijke
aansluiting op het water en de elektriciteit. De stad zal bijgevolg de facturen voor het water
en het elektriciteitsverbruik gedurende deze periode toegestuurd krijgen. Het is niet meer
dan logisch dat de verbruikers deze uitgaven zouden terugbetalen aan het stadsbestuur.
Het bestaande retributiereglement op het gebruik van de elektriciteitskasten kan niet gebruikt
worden. Dit reglement richt zich namelijk specifiek tot foorkramers, verenigingen of inrichters
van manifestaties. Woonwagenbewoners vallen daar dus duidelijk niet onder.
Er bestaat geen reglement om waterverbruik te recupereren.
Een retributiereglement kan trouwens nooit ingaan met terugwerkende kracht.
Wanneer het stadsbestuur het tijdelijk gemeenschappelijk verbruik van water en elektriciteit
wenst te recupereren bij de woonwagenbewoners, zal het stadsbestuur met elk van hen een
overeenkomst ter zake moeten afsluiten.
Financiële gevolgen
Het stadsbestuur betaalt de verbruiks- en huurkosten voor gemeenschappelijk water- en
elektriciteitsverbruik en rekent ze door aan de individuele verbruikers.
Argumentatie
Tijdens de werken kunnen deze bewoners, tijdelijk naast de bouwwerf gaan staan. Om hen
water en elektriciteit te geven voorziet het stadsbestuur voor de duur der werken in één
gemeenschappelijk aansluiting voor water en één voor elektriciteit. De woonwagenbewoners
kunnen hierop aansluiten als zij delen in de kosten voor verbruik en huur. Hiervoor wordt met
hen een overeenkomst afgesloten.
Het schepencollege besliste op 21/4/2008 wie een plaats toegewezen zal krijgen op het
toekomstige woonwagenterrein “Viaduct”.
BESLUIT
De gemeenteraad beslist een overeenkomst af te sluiten met de woonwagenbewoners als
volgt:
“Tussen
- het stadsbestuur van Herentals, vertegenwoordigd door de heer Burgemeester Jan
Peeters en de Secretaris Ir. Frans Van Dyck,
hierna “stadsbestuur” genoemd, enerzijds
en
- de heer/mevr.
adres,
hierna “gebruiker” genoemd, anderzijds
sluiten voor het gemeenschappelijk huishoudelijk gebruik van water en elektriciteit aan de
viaduct over de Herenthoutseweg volgende overeenkomst af:
Artikel 1
Met gemeenschappelijk huishoudelijk gebruik wordt bedoeld: de verbruiks-, gebruiks- en
huurkosten voor huishoudelijk water en/of elektriciteit.
Artikel 2

Deze overeenkomst gaat in vanaf dat de gebruiker aansluit op het gemeenschappelijk water
en/of elektriciteitsafnamepunt dat het stadsbestuur op haar naam heeft laten installeren aan
de viaduct over de Herenthoutseweg. Dit is vanaf…………….en wordt bij ontkoppeling van
de desbetreffende nutsvoorziening, automatisch beëindigd. Ze kan per aangetekend
schrijven, door het stadsbestuur, zonder opzegperiode worden beëindigd. Ze wordt
automatisch ontbonden bij de ingebruikname van het residentieel woonwagenterrein
“Viaduct”. Delen van een maand worden omgezet naar een volledige maand.
Artikel 3
Het gebruik kan niet worden overgedragen of op enige andere wijze worden doorgegeven.
Artikel 4
De gebruiker meldt het schepencollege schriftelijk elke wijziging in zijn gezinssamenstelling,
af- of aankoppeling. Ze heeft uitwerking de 1e dag van de maand waarop deze melding op
het stadsbestuur is toegekomen.
Artikel 5
De kosten voor het gemeenschappelijk huishoudelijk gebruik worden op basis van het aantal
personen per gezin, door het stadsbestuur solidair verdeeld over alle gebruikers die
aangekoppeld zijn op datum van voorlegging van de facturen.
Artikel 6
Deze overeenkomst kan steeds door het schepencollege worden ontbonden en houdt geen
enkel recht noch verplichting in omtrent gebruik van standplaats(en).
Onthouden zich bij de stemming: Paulis en Schaut.
016 Huishoudelijk reglement GECORO: goedkeuring
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Op 2/10/2007 heeft de gemeenteraad de samenstelling van de gemeentelijke commissie
voor ruimtelijke ordening goedgekeurd.
Op 8/11/2007 werd het besluit van de gemeenteraad tot benoeming van de leden van de
GECORO goedgekeurd door de Bestendige Deputatie van de provincie Antwerpen.
De gemeenteraad keurt het huishoudelijk reglement van de GECORO goed.
Juridische grond
- Het decreet van 18/5/1999 en latere wijzigingen betreffende de organisatie van de
ruimtelijke ordening.
- Besluit van de Vlaamse Regering van 19/5/2000 tot vaststelling van nadere regels voor de
samenstelling, de organisatie en de werkwijze van de provinciale en gemeentelijke
commissies voor ruimtelijke ordening.
Argumentatie
Het huishoudelijk reglement van de GECORO werd door de GECORO in vergadering van
28/5/2008 goedgekeurd.
BESLUIT
De gemeenteraad beslist het huishoudelijk reglement van de Gemeentelijke Commissie voor
Ruimtelijke Ordening van Herentals goed te keuren:
“ Juridische grond:
- Artikel 9 van het decreet van 18 mei 1999 over de organisatie van de ruimtelijke ordening.
- De gemeenteraadsbeslissing van 6 februari 2007 over de samenstelling van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) - aanduiding maatschappelijke geledingen.
- De gemeenteraadsbeslissing van 2 oktober 2007 betreffende de benoeming van de
voorzitter, de leden, de plaatsvervangers en de vaste secretaris van de GECORO.
- Het besluit van de Vlaamse Regering van 19 mei 2000 tot vaststelling van nadere regels voor de samenstelling, de organisatie en de werkwijze van de provinciale en
gemeentelijke commissies voor ruimtelijke ordening.
Dit huishoudelijk reglement regelt de interne werking van de Gemeentelijke Commissie
voor Ruimtelijke Ordening (hierna de GECORO genoemd), overeenkomstig het decreet

over de organisatie van de ruimtelijke ordening van 18 mei 1999 en het uitvoeringsbesluit
van de Vlaamse regering van 19 mei 2000 tot vaststelling van nadere regels voor de
samenstelling, de organisatie en de werkwijze van de GECORO.
Artikel 1: Definities
§ 1 GECORO
Adviesraad voor ruimtelijke ordening op het niveau van de gemeente. De adviesraad bestaat uit deskundigen inzake ruimtelijke ordening en vertegenwoordigers van
de voornaamste maatschappelijke geledingen binnen de gemeente en een voorzitter en een vaste secretaris. De adviesraad voor ruimtelijke ordening - GECORO
genoemd - wordt voor een periode van 6 jaar benoemd door de gemeenteraad.
§ 2 Commissieleden
Alle leden die deelnemen aan de adviesraad voor ruimtelijke ordening - GECORO.
Dit zijn de voorzitter, vaste secretaris, de deskundigen inzake ruimtelijke ordening,
de leden en plaatsvervangers welke benoemd worden door de gemeenteraad.
§ 3 Leden
Alle door de gemeenteraad benoemde deelnemers aan de gemeentelijke
commissie voor ruimtelijke ordening.
§ 4 Plaatsvervangers
Alle leden, buiten de voorzitter en vaste secretaris, die niet kunnen deelnemen aan
de adviesraad worden vervangen door de door de gemeenteraad aangeduide
plaatsvervangers.
§ 5 Uitgenodigde deskundigen
De uitgenodigde personen die toelichtingen geven of een bespreking bijwonen om
bijzondere vraagstukken te verduidelijken.
§ 6 Open en gesloten vergadering
De GECORO vergadert in besloten vorm. Publiek dat geen lid is van de commissie,
en niet uitgenodigde vertegenwoordigers worden niet toegelaten tot de zitting van
de commissie voor ruimtelijke ordening.
Artikel 2: Doelstelling
§ 1 De GECORO beoogt het behoud, de verbetering en de uitwerking van een goede
ruimtelijke ordening binnen de gemeente.
§ 2 De GECORO adviseert vanuit een gefundeerd ruimtelijk analytisch standpunt.
§ 3 De adviezen van de GECORO hebben steeds tot doel de kwaliteit van de ruimtelijke
ordening binnen de gemeente te waarborgen.
§ 4 De GECORO moet de haar door het decreet opgedragen taken naar behoren uitvoeren.
§ 5 De GECORO kan advies geven, opmerkingen maken of voorstellen doen over alle
aangelegenheden met betrekking tot de gemeentelijke ruimtelijke ordening, op eigen initiatief of op verzoek van het college van burgemeester en schepenen, de gemeenteraad of de stedenbouwkundige ambtenaar.
Artikel 3: De voorzitter
§ 1 De voorzitter organiseert alle activiteiten van de GECORO en van de eventuele
werkgroepen.
§ 2 De voorzitter roept de GECORO samen, opent, leidt en sluit de vergaderingen met
voor ieder agendapunt de toelichting, de bespreking, de beraadslaging en de stemming.
§ 3 Wanneer de voorzitter de vergadering van de commissie of de werkgroepen niet bijwoont zoals voorzien, opent, leidt en sluit de ondervoorzitter de vergadering.
§ 4 Wanneer de voorzitter de vergadering van de commissie of de werkgroepen niet bijwoont zoals voorzien, neemt de ondervoorzitter de functie van voorzitter waar. Bij
afwezigheid van de voorzitter en de ondervoorzitter kan de vergadering een waarnemend voorzitter aanwijzen. De keuze van de waarnemend voorzitter moet eerst
onder de aanwezige deskundigen en daarna onder de aanwezige plaatsvervangende deskundigen, gebeuren.
Artikel 4: De secretaris
§ 1 De secretaris bereidt de vergaderingen en activiteiten van de commissie en van de
eventuele werkgroepen voor.

De secretaris adviseert daarbij de voorzitter en verzamelt alle stukken die nodig zijn
voor een optimale agenda, oproeping en vergadering.
§ 2 De secretaris kan toelichtingen geven bij de agendapunten, deelnemen aan de besprekingen en de beraadslagingen. De secretaris is aanwezig bij de stemmingen,
maar is niet stemgerechtigd.
§ 3 De secretaris kan zich laten bijstaan door een personeelslid van de gemeentelijke
administratie die hij/zij zelf kan aanstellen.
§ 4 De secretaris stelt de notulen van de vergaderingen op en draagt zorg voor het bijhouden ervan.
§ 5 In het geval dat de secretaris de vergadering van de commissie of de werkgroepen
niet bijwoont zoals voorzien, kan de vergadering een waarnemend secretaris aanwijzen. Een personeelslid van de gemeentelijke administratie dat de secretaris bijstaat, vervolgens de aanwezige deskundigen en tenslotte de aanwezige plaatsvervangend deskundigen genieten de voorkeur om als waarnemend secretaris aangewezen te worden.
Artikel 5: De oproeping
§ 1 De voorzitter roept de GECORO bijeen.
§ 2 De oproeping tot een vergadering gebeurt schriftelijk en aan huis bij gewone brief,
ten minste 7 kalenderdagen voor de zitting en moet ondertekend zijn door de voorzitter en de vaste secretaris.
§ 3 De oproeping vermeldt de agenda, datum, uur en plaats van de zitting.
§ 4 De agendapunten moeten voldoende duidelijk omschreven zijn. Eventueel worden
per brief en/of per elektronische post bijkomende documenten verdeeld. Deze mogen in geen geval gebruikt of vermeerderd worden voor andere doeleinden.
§ 5 Het tijdstip van een vergadering wordt in principe telkens in een voorafgaande vergadering vastgesteld.
§ 6 De vertegenwoordiger van elke politieke fractie in de gemeenteraad, het college van
burgemeester en schepenen en de eventueel uitgenodigde deskundigen krijgen een
afschrift van de oproepingsbrief en dezelfde stukken als de leden en de plaatsvervangende leden.
§ 7 De leden en de plaatsvervangers krijgen het ontwerp van verslag van de vorige vergadering bij de oproeping.
§ 8 De voorzitter kan beslissen een dringende vergadering op kortere termijn bijeen te
roepen. Indien op het moment van de vergadering minimum twee derde van de
stemgerechtigde leden aanwezig is, en indien bij meerderheid de hoogdringendheid
wordt bevestigd, dan kan de GECORO geldig vergaderen en stemmen. Het is voldoende dat dergelijke oproeping door de voorzitter ondertekend is. Zij vermeldt de
hoogdringendheid en de reden ervan.
§ 9 De commissieleden moeten actief deelnemen aan de vergaderingen, beraadslagingen en het formuleren en motiveren van het uiteindelijke advies.
§ 10 Commissieleden die naast de schriftelijke oproeping aan huis, deze ook elektronisch
willen ontvangen, vragen dit aan de secretaris.
§ 11 De dossiers liggen ter inzage van de leden en de plaatsvervangende leden vanaf de
dag van het versturen van de oproepingen tijdens de openingsuren van de administratieve diensten en bij voorkeur na telefonische afspraak op het ter beschikking
gestelde secretariaat of bij de secretaris van de GECORO.
§ 12 De commissieleden hebben recht op informatie van die stukken en documenten die
verband houden met de bevoegdheid van de GECORO, voor zover dit niet door andere wetgeving wordt verhinderd.
§ 13 De commissieleden en de vertegenwoordigers van de politieke fracties zijn gehouden door de plicht tot discretie voor die punten die besproken werden in gesloten
vergadering.
§ 14 Elk lid van de GECORO dat zonder verantwoording driemaal achtereenvolgens
afwezig is, is ambtshalve ontslagnemend. De voorzitter brengt de betrokkene daarvan schriftelijk op de hoogte.
Artikel 6: De agenda
§ 1 De voorzitter stelt de agenda vast in samenspraak met de secretaris.

Indien een commissielid een punt op de agenda wil plaatsen, gebeurt dit liefst vóór
de oproeping tot de vergadering.
Indien een commissielid echter, nadat hij een oproeping ontvangen heeft, toch nog
bij hoogdringendheid een punt wil bespreken in de aangekondigde vergadering, dan
moet hij dit schriftelijk en gemotiveerd melden aan de voorzitter, uiterlijk drie kalenderdagen voor de dag van de zitting.
Artikel 7: Vergaderingen
§ 1 De vergaderingen hebben plaats volgens de aanwijzingen vermeld in de oproeping.
§ 2 De vergaderingen van de GECORO vinden plaats in besloten zitting. De beraadslaging en stemmingen zijn in gesloten vergadering.
§ 3 Bij het begin van de vergadering tekenen de commissieleden en de vertegenwoordigers van de politieke fracties, de aanwezigheidslijst. De namen van die commissieleden en vertegenwoordigers van de politieke fracties, worden in de notulen vermeld.
§ 4 Zodra voldoende stemgerechtigde commissieleden aanwezig zijn om geldig te kunnen beraadslagen, verklaart de voorzitter de vergadering voor geopend.
Indien een kwartier na het vastgestelde uur nog steeds niet voldoende stemgerechtigde commissieleden (minstens ½ + 1) aanwezig zijn om geldig te kunnen beraadslagen, stelt de voorzitter vast dat de vergadering niet kan doorgaan. De secretaris maakt hiervan melding op de aanwezigheidslijst. In dit geval moet de commissie binnen de acht kalenderdagen terug worden opgeroepen. De uitnodigingstermijnen van artikel 5 vervallen in dit geval. Deze vergadering kan dan over het reeds
voorgelegde onderwerp beslissen, ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde
commissieleden.
§ 5 Als eerste punt worden de notulen van de vorige vergadering bij stemming goedgekeurd.
§ 6 Elk commissielid heeft het recht om bezwaren te formuleren tegen het ontwerp van
de notulen, als hij/zij zelf in die vergadering aanwezig was. Als de bezwaren gegrond bevonden worden, dan neemt de secretaris deze, staande de vergadering of
uiterlijk in de eerstvolgende vergadering, op in de notulen. Een bezwaar wordt als
gegrond beschouwd wanneer het betrekking heeft op essentiële en fundamentele
elementen van de bespreking die aan de beslissing voorafgaat, of betrekking heeft
op de beslissing zelf.
§ 7 De notulen worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris.
§ 8 Na de goedkeuring van de notulen worden de agendapunten afgewerkt in de door
de voorzitter aangegeven volgorde. De voorzitter heeft het recht om de volgorde
van de beraadslagingen aan te passen.
§ 9 Een punt dat niet op de agenda voorkomt, mag niet besproken worden, behalve in
spoedeisende gevallen. Voor een spoedbehandeling is de stem van tenminste twee
derde van de zitting hebbende stemgerechtigde commissieleden (of met éénparigheid van stem) nodig. De namen van die commissieleden worden in de notulen
vermeld.
§ 10 Nadat het agendapunt werd toegelicht, vraagt de voorzitter welk commissielid het
woord wil nemen.
§ 11 De voorzitter verleent het woord in volgorde van de aanvragen.
De leden en plaatsvervangende leden nemen slechts het woord nadat het hen door
de voorzitter werd verleend.
Niemand mag onderbroken worden terwijl hij spreekt, behalve voor een verwijzing
naar het reglement of voor een terugroeping tot de orde.
§ 12 Wanneer een lid, plaatsvervangend lid of vertegenwoordiger van een politieke fractie afdwaalt van het onderwerp, kan alleen de voorzitter hem tot de behandeling van
het onderwerp terugroepen of hem het woord ontnemen.
§ 13 Elk lid, plaatsvervangend lid of vertegenwoordiger van politieke fractie, dat tegen de
beslissing van de voorzitter aan het woord tracht te blijven, wordt geacht de orde te
verstoren.
Elk lid, plaatsvervangend lid of vertegenwoordiger van politieke fractie dat de orde
verstoort, wordt door de voorzitter tot de orde teruggeroepen.

Elk lid, plaatsvervangend lid of vertegenwoordiger van politieke fractie dat tot de orde werd teruggeroepen, mag zich verantwoorden, waarna de voorzitter beslist of de
terugroeping tot de orde gehandhaafd of ingetrokken wordt. Indien het betrokken lid,
plaatsvervangend lid of vertegenwoordiger van politieke fractie, een tweede maal de
orde verstoort, heeft de voorzitter het recht het betrokken lid, plaatsvervangend lid of
vertegenwoordiger van politieke fractie uit de vergadering te sluiten. Indien de vergadering rumoerig wordt zodat het normale verloop in het gedrang wordt gebracht,
kondigt de voorzitter aan dat hij, bij voortduring van het rumoer, de vergadering zal
schorsen of sluiten.
Indien de wanorde toch aanhoudt, schorst of sluit hij de vergadering. De commissieleden en alle andere aanwezigen moeten dan onmiddellijk de zaal verlaten.
§ 14 De uitsluiting van een lid, plaatsvervangend lid of vertegenwoordiger van politieke
fractie, de schorsing of sluiting van de vergadering wordt vermeld in de notulen.
§ 15 Nadat alle leden, plaatsvervangende leden of vertegenwoordigers van politieke fractie voldoende aan het woord zijn geweest en indien de voorzitter oordeelt dat het
onderwerp voldoende werd besproken, gaat hij over naar het volgende deel van het
punt of naar het volgende agendapunt.
§ 16 De voorzitter kan de vergadering tijdelijk schorsen indien hij dit nodig acht.
Artikel 8: De stemming
§ 1 Vóór elke stemming omschrijft de voorzitter het voorstel van beslissing waarover de
vergadering zich moet uitspreken.
§ 2 Wanneer mensen een belang hebben bij een te behandelen punt, verlaten zij de
zitting bij de stemming over dit punt.
Bij twijfel over een mogelijke belangenvermenging wordt dit vooraf aan de voorzitter
gemeld door de betrokken persoon of door een lid van de GECORO. De voorzitter
bespreekt dit gegeven met de betrokken persoon en beslist dan of hij de zitting bij
de stemming van het punt moet verlaten of niet.
§ 3 De stemgerechtigde leden stemmen mondeling met “ja”, “neen” of “onthouding”.
§ 4 Indien de voorzitter stemming bij handopsteking verkiest, vraagt de voorzitter achtereenvolgens welke commissieleden “neen” stemmen, “ja” stemmen of zich onthouden. Elk commissielid kan slechts één maal de hand opsteken om een stem uit te
brengen.
§ 5 De volgorde van de stemming wordt bepaald door de voorzitter.
§ 6 De voorzitter van de vergadering stemt het laatst en bij een gelijk aantal stemmen is
zijn stem beslissend.
§ 7 De stemmen worden opgenomen door de secretaris.
§ 8 Er wordt overgegaan tot geheime stemming indien minstens de helft + 1 van de
stemgerechtigde leden hiermee akkoord gaat. Stemmingen over personen gebeuren steeds bij geheime stemming.
Bij geheime stemming stemmen de commissieleden met "ja", "neen" of “onthouding”. De stemmen worden opgenomen door de secretaris.
§ 9 De uitslag van de stemming wordt door de voorzitter afgekondigd.
Artikel 9: De notulen
§ 1 De notulen bevatten het relaas van wat in de GECORO wordt gezegd. Zij geven
een overzicht van de ganse vergadering met de toelichting, bespreking,
beraadslaging en stemming van de punten op de agenda.
§ 2 De notulen vermelden wie aanwezig was van de leden en de plaatsvervangende
leden, uitgenodigde deskundigen, de vertegenwoordigers uit elke politieke fractie in
de gemeenteraad, de secretaris en de persoon of ambtenaar die de secretaris bijstaat en of al dan niet publiek werd vergaderd.
§ 3 De notulen vermelden de resultaten van de stemmingen en geven daarbij eveneens
een weerslag van de minderheidsstandpunten.
§ 4 Nadat de notulen goedkeuring verkregen, worden de notulen door de voorzitter en
door de secretaris ondertekend en zijn ze definitief.
§ 5 De notulen worden door het secretariaat bewaard.
§ 6 De voorzitter en de secretaris ondertekenen de adviezen en maken deze over aan
de bevoegde instanties.

Artikel 10: Adviesopbouw
§ 1 Het advies bevat de standpunten die in de commissie ter sprake gebracht zijn;
het advies vermeldt eveneens het besluit van de commissie dat de meerderheid van
de stemmen bekomen heeft. Alle uitgebrachte standpunten worden inhoudelijk afdoende gemotiveerd.
§ 2 De adviezen worden door het secretariaat bewaard.
Artikel 11: Werkgroepen
§ 1 Voor de voorbereiding van complexe dossiers kunnen één of meer werkgroepen
worden opgericht. De commissie beslist hierover.
§ 2 In zulke werkgroep worden leden aangesteld via een commissiebeslissing. Alle leden hebben echter het recht deel te nemen aan een werkgroep. De oproeping, aanwezigheid, de besprekingen en eventuele beraadslagingen en stemmingen in werkgroepen gebeuren zoals in de commissie zelf.
§ 3 De secretaris maakt van iedere werkgroepvergadering een verslag op en voegt het
bij de agenda van de volgende vergadering.
Artikel 12
§ 1 Het huishoudelijk reglement wordt ter beschikking gehouden tijdens alle vergaderingen van de commissie en eventuele werkgroepen.
§ 2 Elk lid, plaatsvervangend lid en vertegenwoordiger van een politieke fractie van de
GECORO en de secretaris krijgen een exemplaar van het huishoudelijk reglement.”
Stemmen tegen: Paulis en Schaut.
Onthouden zich bij de stemming: Liedts, Marcipont, Vervoort en Heylen.
017 Bouw podiumzaal: goedkeuring dading over betwistingen tijdens het bouw-proces
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De stad heeft op 31/12/2004 de werken voor de bouw van een podiumzaal gegund aan aannemer Strabag. De werken zijn gestart op 9/5/2005 en voorlopig opgeleverd op 26/9/2007.
Tijdens het bouwproces hebben zich een aantal feiten voorgedaan die het bouwproject
beïnvloed hebben en ter discussie staan tussen de aannemer en de stad. Beide partijen hebben uitvoerig over deze feiten gecorrespondeerd en daarbij een aantal financiële claims geformuleerd.
In zijn brief van 6/12/2007 protesteert de aannemer de boete van 237.121,32 euro voor de
termijnoverschrijding en betwist hij het in mindering brengen van de massieven. Daarnaast
vraagt de aannemer in zijn financiële eindafrekening een schadevergoeding voor de door de
stad toegestane termijnverlengingen, een schadevergoeding voor het overschrijden van de
uitvoeringstermijn en de betaling van de geblokkeerde prijsherzieningsformule. Bovendien
eist de aannemer in zijn brieven van 30/8/2007, 15/11/2007en 20/12/2007 de goedkeuring
van de verrekeningsvoorstellen nrs. 8.1. en 113.
Het college heeft op 12/2/2008 kennis genomen van de claims van de aannemer en heeft
opdracht gegeven een overleg te organiseren om de betwistingen tussen beide partijen te
proberen minnelijk te regelen. Uiteindelijk zijn beide partijen op 6/6/2008 overeengekomen
om de bestaande geschillen definitief te regelen via een dadingsovereenkomst.
Het college is op 10/6/2008 principieel akkoord gegaan met het afsluiten van een dading met
aannemer Strabag, waarbij de bestaande betwistingen tussen de stad en de aannemer definitief beslecht worden, op voorwaarde dat de stad aan de aannemer 690.000 euro betaalt.
Adviezen
Financiën:
De gemeenteraad kan gebruik maken van artikel 157 uit het gemeentedecreet om te voorzien in de uitgaven die door de dading met Strabag Belgium nv vereist worden.
Zulke beslissing biedt de mogelijkheid de betaling al uit te voeren zonder een budgetwijziging
af te wachten.
Juridische grond
Artikel 157 van het gemeentedecreet.
Visum ontvanger

In uitvoering van art. 94 en 160 §2 van het gemeentedecreet weigerde de stadsontvanger op
16/6/2008 zijn visum aan dit voorstel.
Argumentatie
De aannemer behandelt in zijn brief van 6/12/2007 de volgende betwistingen:
Tijdens de gunningsprocedure heeft het college de post funderingsmassieven toegevoegd in
het lastenboek, nadat een inschrijver deze post als leemte had gemeld. Omdat de vermoedelijke hoeveelheid voor deze post meer dan 10 maal overschreden werd, heeft de aannemer op 1/10/2005 verrekeningsvoorstel nr. 13 ingediend. Het college heeft het verrekeningsvoorstel op 17/10/2005 verdaagd en bijkomende verantwoording gevraagd aan het studiebureau. Het college heeft het verrekeningsvoorstel over de funderingsmassieven daarna niet
meer behandeld en dus nooit goedgekeurd. Zonder goedkeuring over het bewuste verrekeningsvoorstel ontvangen te hebben, heeft de aannemer de betaling van de funderingsmassieven opgenomen in vorderingsstaat 4 bis. Het college heeft vorderingsstaat 4 bis op
24/10/2005 goedgekeurd. Enkele maanden later bleek dat het college er zich bij de goedkeuring van vorderingsstaat 4 bis niet van bewust was dat deze vorderingsstaat ook de betaling van verrekeningsvoorstel nr. 13 bevatte. Omdat het college niet akkoord ging met het
verrekeningsvoorstel voor de funderingsmassieven, heeft de aanrekening en betaling ervan
bij de aannemer geprotesteerd in een brief van 3/4/2006. Het college heeft dan het bedrag
van de massieven op vorderingsstaat 27 bis herleid tot nul en heeft aan de aannemer gevraagd om een creditnota te maken voor het negatief saldo. De aannemer betwist het in mindering brengen van de massieven. Het gaat om een bedrag van 157.325,58 euro.
De aannemer vraagt in zijn financiële eindafrekening een vergoeding van 339.823,20 euro
voor kosten en rendementsverliezen als gevolg van door het college goedgekeurde termijnverlengingen. De aannemer baseert zich voor deze vergoeding op een clausule die op elk
verrekeningsvoorstel vermeld stond en bepaalt dat de kosten verbonden aan de termijnverlenging niet inbegrepen zijn in de verrekeningen.
De aannemer heeft de uitvoeringstermijn met 227 dagen overschreden. De stad acht de aannemer verantwoordelijk voor de vertraging van de uitvoeringstermijn en heeft hem hiervoor
een boete opgelegd. De boete bedraagt 237.121,32 euro. Deze boete werd gedeeltelijk ingehouden op de eindvordering van de aannemer. Het saldo is ingehouden op de borgtocht. De
aannemer betwist de boete en legt de verantwoordelijkheid voor de vertraging van de werken en termijnverlenging bij de stad. De aannemer vraagt hiervoor een schadevergoeding.
Het bedrag van de schadevergoeding die de aannemer vraagt, is 436.439,60 euro.
Ten slotte vraagt de aannemer de betaling van de door de stad op basis van artikel 13 § 4
AAV geblokkeerde prijsherzieningen tijdens de termijnoverschrijding. De stad had de toepassing van de prijsherzieningen stopgezet, omdat zij de aannemer verantwoordelijk achtte
voor de termijnoverschrijding. De herziening bedraagt 236.014,57 euro.
Daarnaast eist de aannemer de betaling van verrekeningsvoorstellen nr. 8.1. over het voorafgaandelijk onderzoek fundering buren (4.758,25 euro) en nr. 113 over de voorziening verse
luchttoevoer dieselgroep en elektrogroep (37.426,53 euro). De stad heeft beide verrekeningen verworpen op de collegezittingen van respectievelijk 27/6/2005 en 23/7/2007. De
aannemer weigert het standpunt van het college te aanvaarden en blijft aandringen op betaling.
De aannemer eist in totaal 1.448.909,05 euro, exclusief verwijlinteresten. Het stadsbestuur is
nooit akkoord gegaan met deze (financiële) eis en heeft hierover al een uitvoerige polemiek
gevoerd met de aannemer. Omdat beide partijen alle geschilpunten juridisch betwisten, is de
uitkomst van een gerechtelijke procedure onduidelijk. Het staat echter vast dat de uitkomst
van de procedure ergens tussen het standpunt van beide partijen zal liggen. Omdat een gerechtelijke procedure de kosten van de betwistingen zowel voor de stad, als voor de aannemer sterk zou doen toenemen, zijn beide partijen na onderhandelingen en wederzijdse toegevingen tot een voorstel van dading gekomen. Dit voorstel houdt in dat alle bestaande betwistingen die tijdens het bouwproces tussen de stad en aannemer Strabag ontstaan zijn,
beslecht worden op voorwaarde dat de stad een bedrag van 690.000 euro aan de aannemer
betaald.
Rekening houdend met het feit dat de stad de boete voor termijnoverschrijding in mindering
heeft gebracht van de eindvordering van de aannemer en het saldo heeft ingehouden op de
borg en dat de stad het grootste deel (109.763,98 euro) van het bedrag voor de funderings-

massieven in mindering heeft gebracht van de eindvordering van de aannemer, acht de gemeenteraad het voorstel van dading billijk.
De stadsontvanger kan geen visum verlenen voor de dading, omdat op dit ogenblik onvoldoende middelen beschikbaar zijn in het budget 2008 om het bedrag van de dading te betalen. De stadsontvanger mag ook geen visum geven onder voorbehoud van aanpassing van
de budgetten. Om het bedrag toch onmiddellijk te kunnen betalen en daardoor financiële
schade als gevolg van verwijlinteresten te vermijden, kan de gemeenteraad gebruik maken
van de bepalingen van artikel 157 van het gemeentedecreet. Hierdoor voorziet de gemeenteraad in de uitgave voor de dading zonder voorafgaande budgetwijziging. De gemeenteraad
schrijft dan onmiddellijk de nodige kredieten in door budgetwijziging nr. 2. De betaling mag
evenwel worden uitgevoerd, zonder de budgetwijziging af te wachten.
BESLUIT
1. De gemeenteraad keurt volgende dading goed:
DADING
Tussen :
1. nv Strabag Belgium, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met
ondernemingsnummer 0472.028.526, met maatschappelijke zetel gevestigd te 2000
Antwerpen, Rijnkaai 37,
hierna genoemd “NV Strabag”,
2. Stad Herentals, publiekrechtelijke rechtspersoon, vertegenwoordigd door het College
van Burgemeester en Schepenen en ingeschreven in het rechtspersonenregister met
nummer 0207.504.675, met bestuurszetel gevestigd te 2200 Herentals, Augustijnenlaan 30.
hierna samen genoemd “Stad Herentals”
samen ook genoemd “partijen”
wordt vooraf uiteengezet wat volgt:
1. Met schrijven van 22 maart 2005 gaf stad Herentals kennis van de gunningsbeslissing
dd. 31 december 2004 van de opdracht voor het bouwen van een podiumzaal volgens
bestek 2004/092 aan NV Strabag Belgium voor een bedrag van 5.738.335,88 euro
inclusief btw.
2. Bij de financiële eindafrekening van deze werf is er tussen partijen een geschil gerezen
omtrent de oorzaak en de gevolgen van de termijnoverschrijding van de opdracht
evenals de vergoeding voor de post funderingsmassieven.
3. Teneinde tot een snelle en efficiënte oplossing te komen van de financiële eindafrekening, zijn partijen in onderhandeling getreden en sluiten zij zonder enige nadelige
erkentenis of aanvaarding van fout of schuld, met het oog op de definitieve beëindiging
van hun geschil, onderhavige dading tot slot van alle rekeningen in de zin van artikel
2044 ev. B.W., waarbij elke partij terzake toegevingen doet.
aldus wordt overeengekomen wat volgt:
Artikel 1
Stad Herentals verbindt zich er toe om vóór 21 juli 2008 een bedrag van 690.000,00 euro
te betalen aan nv Strabag Belgium tot slot van alle rekeningen aangaande de financiële
eindafrekening van de werf voor de bouw van een podiumzaal te Herentals.
De betaling van dit bedrag is bedoeld als regeling van alle wederzijdse vorderingen, zowel
als schadevergoeding, als voor werken, als alle andere, hoe ook genaamd en van welke
aard ook, alles inbegrepen en niets uitgezonderd.
Indien de betalingstermijn overschreden wordt, is een verwijlintrest verschuldigd overeenkomstig de interestvoet van art. 15 §4 van de algemene aannemingsvoorwaarden van 26
september 1996.
Artikel 2
Nv Strabag Belgium blijft verantwoordelijk voor het uitgevoerde werk overeenkomstig het
bestek 2004/092 en de wettelijke bepalingen.
Artikel 3
De tweede helft van de borgtocht voor een bedrag van 118.565.00 euro wordt vrijgegeven
bij de definitieve oplevering overeenkomstig de bepalingen van de algemene aannemingsvoorwaarden en het bestek 2004/092.
Artikel 4

Partijen komen overeen dat na correcte en getrouwe uitvoering van deze overeenkomst,
ze niets meer van elkaar te eisen zullen hebben, met de enige uitzondering van de
waarborgverbintenissen die uit de wet of het bestek 2004/092 voortvloeien aangaande de
aansprakelijkheid voor de uitgevoerde werken in hoofde van nv Strabag Belgium.
Deze dading houdt namelijk het volledige akkoord in tussen partijen aangaande de
financiële eindafrekening van de werf voor de bouw van een podiumzaal te Herentals en
bevat alles wat tussen de partijen onderhandeld en overeengekomen werd.
Partijen doen afstand van de vordering om de nietigheid van deze dading te vorderen
wegens dwaling in rechte of in feite.
Artikel 5
Deze overeenkomst en de diverse onderdelen vormt één geheel en is één en ondeelbaar
in al haar onderdelen en artikels.
Deze overeenkomst is slechts bindend indien ze door de bevoegde personen van de
partijen wordt ondertekend. Zolang de dading niet door de bevoegde personen van beide
partijen wordt ondertekend, kan geen van de partijen rechten putten uit deze dading.
Huidige overeenkomst bestaande uit 3 bladzijden, werd opgemaakt te Herentals op 16
juni 2008 in evenveel exemplaren als er partijen zijn, waarbij elke partij verklaart een
origineel te hebben ontvangen.
2. De gemeenteraad voorziet in de uitgave van 690.000 euro voor de betaling van de
dading, zonder voorafgaande budgetwijziging.
3. De gemeenteraad schrijft onmiddellijk de kredieten in die nodig zijn voor de betaling
van de 690.000 euro door budgetwijziging nr. 2.
Stemmen tegen: Liedts, Paulis, Marcipont, Schaut, Vervoort en Heylen.
018 Goedkeuring voorlopig GAS-reglement
Zie vooraan het verslag.
Raadslid Paulis verlaat de zitting.
019 Interlokale Vereniging Sportregio Kempen: goedkeuring werkingsverslag 2007 en
rekening 2007
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De stad Herentals participeert sinds 10/2/1987 aan de werking van de Sportregio Kempen,
een samenwerking op sportief vlak tussen de Provincie Antwerpen en de gemeenten
Grobbendonk, Heist-op-den-Berg, Herentals, Herenthout, Herselt, Hulshout, Nijlen, Olen,
Vorselaar en Westerlo.
Sportregio Kempen heeft haar werkingsverslag 2007 ingediend.
Juridische grond
Het decreet van 6/7/2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking.
Argumentatie
De stad Herentals moet voldoen aan de bepalingen van het decreet van 6/7/2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking om een Interlokale Vereniging Sportregio Kempen
op te richten.
Er moet rekening worden gehouden met de bepaling van de goedgekeurde overeenkomst
van de Interlokale Vereniging Sportregio Kempen in hoofdstuk 5 artikel 12 over de goedkeuring van de rekening.
Door het beheerscomité van de Interlokale Vereniging Sportregio Kempen van 24/3/2005
werden twee rekeningtoezichthouders aangesteld.
De boekhouding en de rekening van de Interlokale Vereniging Sportregio Kempen werd gecontroleerd en goedgekeurd door de 2 aangestelde rekeningtoezichthouders op 15/5/2008.
BESLUIT
De gemeenteraad beslist eenparig de jaarrekening 2007 samen met het jaarverslag 2007

van de Interlokale Vereniging Sportregio Kempen goed te keuren.
020 Overkapping ijsbaan: goedkeuring lastenboek
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De gemeenteraad van 20/12/2005 ging principieel akkoord om tussen te komen in de
investeringslast voor de overkapping van de ijsbaan in het BLOSO centrum Netepark in
Herentals voor maximum 40 % van de kostprijs en met een maximumbedrag van 371.840,00
euro voor rekening van het stadsbestuur, en onder voorbehoud van goedkeuring van een
samenwerkingsovereenkomst terzake tussen het BLOSO en het stadsbestuur.
De gemeenteraad van 27/03/2007 besliste de samenwerkings- en gebruiksovereenkomst
goed te keuren.
De gemeenteraad van 17 /12/2007 keurde het sportbeleidsplan 2008 - 2013 goed.
De missie van het sportbeleidsplan Herentals houdt in dat de stedelijke sportdienst hierin
een voorwaardenscheppende rol vervult door een drempelverlagend sport- en recreatiebeleid uit te voeren, en een basis van infrastructuur aan te bieden.
De strategische doelstelling SD 8 bepaalt dat het behouden en versterken van de kwaliteit
van het aanbod van de sport- en recreatie-infrastructuur een prioritaire beleidsdoelstelling is.
De operationele doelstelling OD 8.4. bepaalt dat tegen 2009 minstens in 2 niet-stedelijke
sportprojecten wordt geïnvesteerd om de kwaliteit te verhogen ten gunste van de Herentalse
sportbeoefenaar: overkapping ijsbaan BLOSO sportcentrum - cofinanciering.
Argumentatie
De gemeenteraad van 27/3/2007 keurde een samenwerkings- en gebruiksovereenkomst
goed voor de ijsbaan op BLOSO.
In die samenwerkings- en gebruiksovereenkomst wordt bepaald dat de uitvoeringsplannen
worden goedgekeurd door de twee partijen.
Het betreffende dossier werd overgemaakt door BLOSO. In elke fase van het stappenplan
wordt verder overlegd met het stadsbestuur. BLOSO informeert de raadsleden tijdens het
gevolgde stappenplan.
BESLUIT
De gemeenteraad beslist eenparig het lastenboek voor de overkapping van de ijsbaan in het
BLOSO centrum Netepark in Herentals, goed te keuren.
Raadslid Paulis neemt opnieuw deel aan de zitting.
Raadslid Vermeulen verlaat de zitting.
021 Gebruiksovereenkomst stadsbestuur - vzw Skateboarders Zuiderkempen
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Het college van burgemeester en schepenen besliste in zitting van 16/6/2008 dat een gebruiksovereenkomst tussen de stad en de vzw Skateboarders Zuiderkempen noodzakelijk is.
Argumentatie
De gemeenteraad keurde in zitting van 17/12/2007 het sportbeleidsplan 2008 - 2013 goed.
De missie van het sportbeleidsplan Herentals houdt in dat de stedelijke sportdienst hierin
een voorwaardenscheppende rol vervult door een drempelverlagend sport- en recreatiebeleid uit te voeren en een basis van infrastructuur aan te bieden.
De strategische doelstelling bepaalt dat het georganiseerde sportgebeuren in Herentals als
draaischijf van een actieve sportparticipatie materiële en logistieke ondersteuning krijgt binnen Herentals om meer inwoners uit Herentals aan sport te laten doen.
De operationele doelstelling bepaalt dat de georganiseerde sport en individuele sporters
minstens dezelfde indirecte logistieke en materiële ondersteuning krijgen tijdens deze legislatuur als tijdens referentiejaar 2007.
Het college legt de gebruiksovereenkomst voor aan de gemeenteraad.
BESLUIT
De gemeenteraad beslist een gebruiksovereenkomst af te sluiten met de vzw Sateboarders
Zuiderkempen p/a Herenthoutseweg 115, 2200 Herentals en keurt onderstaande gebruiks-

overeenkomst goed:
Overeenkomst betreffende het gebruik van het multifunctioneel sportterrein om te skaten en
van skatetoestellen
“ Tussen:
- het stadsbestuur Herentals vertegenwoordigd door de burgemeester, de heer Jan
Peeters en de secretaris, de heer ir. Frans Van Dyck, met maatschappelijke zetel te
Herentals, Augustijnenlaan 30,
hierna “stad” genoemd, enerzijds;
en:
- vzw Skateboarders Zuiderkempen p/a Herenthoutseweg 115, 2200 Herentals vertegenwoordigd door het bestuur Stijn Vaernewyck (voorzitter) en Alexander Verbruggen
(secretaris) hierna verder “de club” genoemd, anderzijds
wordt overeengekomen wat volgt:
Artikel 1
De stad geeft de toestemming aan de club om het multifunctioneel sportterrein (asfaltterrein, 1 toestel stad) gelegen op de Herenthoutseweg, gekadastreerd 2e afdeling, sectie
D nr. 516 D te gebruiken om te skaten. Naast eventuele toestellen van de stad kan de
club eigen toestellen plaatsen. Deze toestellen moeten voldoen aan een risicoanalyse,
opgemaakt door de stad. Deze analyse wordt uitgevoerd bij plaatsing en vervolgens
periodiek doorheen het jaar. De risicoanalyse wordt overgemaakt aan de club. Bij een
negatieve risicoanalyse worden herstelmaatregelen (met inbegrip van timing) besproken
of, vervolgens, de toestellen verwijderd.
Artikel 2
De terbeschikkingstelling wordt toegestaan en aanvaard op het in artikel 1 beschreven
goed in de staat en de toestand waarin het zich op dit ogenblik bevindt. Het terrein blijft
vrij toegankelijk voor andere sportievelingen, niet-leden van de club.
Artikel 3
Het in artikel 1 beschreven goed wordt aan de club ter beschikking gesteld om hun sport
te beoefenen.
Het is de club, haar rechthebbenden en rechtverkrijgenden, op straffe van ontbinding van
rechtswege van onderhavige overeenkomst, niet toegelaten deze bestemming te wijzigen.
De stad kan echter op basis van voorafgaande en schriftelijke aanvraag, een afwijking
toestaan.
Artikel 4
De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 1 jaar, met ingang van 14 juli
2008 en eindigend op 13 juli 2009.
Beide partijen kunnen een einde stellen aan deze overeenkomst door middel van een
aangetekend schrijven minstens 1 maand voor het verstrijken van deze 1 jarige periode.
Deze overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd wanneer geen van beide partijen door
middel van een aangetekend schrijven de opzegging van deze overeenkomst heeft
betekend.
Bij ontbinding van de club wordt deze overeenkomst van rechtswege verbroken.
Wanneer blijkt dat de club geen werking heeft, het sportieve doel niet naleeft of wanneer
er sprake is van wanbeheer dan kan dit leiden tot een onmiddellijke verbreking van deze
overeenkomst.
Artikel 5
De club verbindt zich ertoe tijdens de ganse duur van zijn gebruiksrecht het goed en zijn
eigen toestellen in degelijke staat en op doeltreffende wijze te onderhouden. De club
maakt melding van tekortkomingen aan de toestellen, aanwezig op het terrein, en beheert
de toestellen en terrein als een goede huisvader. De leden van de club beogen door hun
gedrag, wijze van sportbeoefening en respect voor de toestellen een voorbeeld te zijn
voor andere gebruikers van het skateterrein.
Artikel 6
Alleen de stad zal toestemming geven voor de ter beschikkingstelling van de terreinen
aan derden. Iedereen die wenst gebruik te maken van een terrein zal dit moeten aanvragen aan de stad. Bij een eventuele terbeschikkingstelling van het terrein aan derden zal
de stad de club van de nodige informatie met betrekking tot data en uren voorzien.

Artikel 7
De stad kan steeds over het terrein beschikken voor eigen initiatieven of voor grote evenementen.
Artikel 8
De club mag haar gebruiksrecht niet overdragen aan een derde zonder schriftelijk akkoord van de stad.
Artikel 9
Afgevaardigden van de stad hebben steeds toegang tot het goed en de toestellen, ten
einde na te gaan of de club haar verplichtingen nakomt.
Artikel 10
Indien de club enige voorwaarde niet naleeft, stelt de stad de club per aangetekende brief
in gebreke en indien de club hieraan geen nuttig gevolg geeft binnen de maand; kan de
stad de overeenkomst verbreken overeenkomstig de bepalingen van artikel 4. Bij een negatieve risicoanalyse kan een kortere periode opgegeven worden in voormelde brief.
Artikel 11
De stad kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen en diefstallen op
het terrein of voor een eventuele beschadiging van materiaal.
De club sluit een verzekering af voor zijn leden bij georganiseerde activiteiten of de leden
nemen hier op eigen verantwoordelijkheid aan deel. De club communiceert hierover duidelijk aan zijn leden.”
Onthouden zich bij de stemming: Paulis en Schaut.
Raadslid Vermeulen neemt opnieuw deel aan de zitting.
022 Sluiting filiaal bibliotheek Molekens
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Na de sluiting van de uitleenposten Nieuwland en Morkhoven in 2003 werd overeengekomen
om in een latere fase ook de werking van de uitleenpost Molekens te evalueren.
De werkingscijfers van de laatste tien jaar duiden op een dalende trend in het aantal gebruikers en ontleningen: behalve de leerlingen van basisschool “Leertuin”, die de bibliotheek
in klassikaal verband bezoeken, zijn er nog slechts enkele tientallen gebruikers.
De beheerscommissie van de bibliotheek bracht, op 10/6/2008, een advies uit over de sluiting.
Argumentatie
De teruglopende werkingsresultaten van de uitleenpost Molekens brachten een discussie op
gang over de rentabiliteit van deze bibliotheek.
Het overgrote deel van de huidige gebruikers bestaat uit leerlingen van basisschool
“Leertuin”; het sluiten van de uitleenpost zou vooral hen treffen, evenals de minder mobiele
personen uit de wijk.
De beheerscommissie van de bibliotheek formuleerde een genuanceerd advies over de sluiting. Hierin wordt gepleit voor het snel opstarten van een alternatieve dienstverlening, zodat
de huidige gebruikers niet in de kou blijven staan.
Zo zou door het ter beschikking stellen van de bestaande jeugdcollectie aan de scholen in de
wijk de bestaande service, althans voorlopig, kunnen worden gehandhaafd. Naar de toekomst toe moet worden gewerkt aan meer structurele oplossingen.
Het schepencollege besliste op 16/6/2008 om, als voorlopige oplossing, de jeugdcollectie
van “Molekens” ter beschikking te stellen aan de scholen “Leertuin” en “Ibis”.
Het schepencollege gaf op 16/6/2008 opdracht aan de bibliothecaris om op korte termijn een
meer structurele oplossing uit te werken om de dienstverlening ook in de toekomst te garanderen.
BESLUIT
De gemeenteraad beslist om de uitleenpost “Molekens” van de Stedelijke Openbare
Bibliotheek te sluiten vanaf 1 januari 2009.

Stemmen tegen: Kris Peeters, Liedts, Marcipont, Vervoort, Heylen en Rombouts.
023 Wijziging uren in tentoonstellingsovereenkomsten voor kasteel Le Paige en de
Lakenhal
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De gemeenteraad keurde op 28/8/2007 de gebruiksovereenkomst voor receptieve tentoonstellingen in de Lakenhal en kasteel Le Paige goed.
Op 29/4/2008 besliste het schepencollege om de voorgestelde aanpassing aan de tentoonstellingsovereenkomsten voor kasteel Le Paige en de Lakenhal ter advies voor te leggen aan
het beheersorgaan en de stedelijke culturele raad.
Het gaat om volgende aanpassing:
“ Artikel 11.
De tentoonstellingsruimte is van woensdag tot vrijdag toegankelijk van 14.00 tot 17.00 uur
en op zaterdag en zondag van 14.00 tot 18.00 uur.”
wordt vervangen door:
“ Artikel 11.
De tentoonstellingsruimte is van woensdag tot zondag toegankelijk van 14.00 tot 17.00
uur.”
Adviezen
Het beheersorgaan en de stedelijke culturele raad geven een gunstig advies.
Argumentatie
Tijdens het volgende seizoen worden de tentoonstellingen die in eigen beheer of in samenwerking met Ter Vesten worden georganiseerd, tijdens het weekend om 17 uur gesloten. Om
een uniform uur voor alle tentoonstellingen te behouden wenst het cultuurcentrum deze
regeling ook door te voeren voor de receptieve tentoonstellingen in de Lakenhal en in Le
Paige.
BESLUIT
De gemeenteraad beslist eenparig de aanpassing van artikel 11 van de gebruiksovereenkomsten voor receptieve tentoonstellingen in kasteel Le Paige en de Lakenhal, zoals
vastgesteld door de gemeenteraad op 28 augustus 2007, als volgt goed te kleuren:
“ Artikel 11.
De tentoonstellingsruimte is van woensdag tot zondag toegankelijk van 14.00 tot 17.00
uur.”

024 Stedelijke Academie voor Muziek en Woord: filiaalcontract met filiaal Vorselaar
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De inspecteurs, belast met de doorlichting van de Stedelijke Academie voor Muziek en
Woord / Herentals, brachten in hun doorlichtingsverslag collegiaal volgend advies uit:
GUNSTIG met voorbehoud.
De stad Herentals zal, als Inrichtende Macht, voor het einde van het schooljaar 2006 - 2007:
4. Duidelijkheid creëren over de infrastructuur en de accommodatie van het gehele
hoofdgebouw.
5. Met de gemeenten waar een filiaal is gevestigd, een vernieuwde overeenkomst sluiten
i.v.m. een herkenbare, aangepaste infrastructuur en accommodatie voor het
kunstonderwijs in Muziek en Woord.
De stad Herentals vroeg en verkreeg van de inspectie uitstel tot het einde van het schooljaar
2007-2008 om deze 2 punten in orde te brengen.
Om aan de voorwaarde 2 te voldoen stelde Frank Smolders, directeur van de academie, een
modelcontract op.
Na onderhandelingen met het gemeentebestuur van Vorselaar werd gekomen tot het con-

tract in bijlage. Dit contract dient nu door beide betrokken gemeentebesturen bekrachtigd te
worden.
Het college van burgemeester en schepenen nam op 10/6/2008 kennis van het filiaalcontract
tussen hoofdschool Stedelijke Academie voor Muziek en Woord en filiaal Vorselaar, en vroeg
de voorzitter van de gemeenteraad om dit punt te agenderen op de eerstvolgende gemeenteraad.
Adviezen
Dit contract werd aan de juridische dienst voorgelegd en goedgekeurd.
Financiële gevolgen
Het contract bevat een luik waarin de financiële verplichtingen van de filiaalgemeente
Vorselaar vastgelegd worden. Deze hebben meerinkomsten voor de stad Herentals tot
gevolg. Globaal voor de drie filialen gaat het over een verschil tussen de huidige jaarlijkse
bijdragen van de filialen, zijnde 9.441 euro en die met de nieuwe contracten, zijnde 15.044
euro. Dit betekent een meerinkomst van 5.603 euro voor de stad.
Visum ontvanger
In uitvoering van art. 94 en 160 §2 van het gemeentedecreet verleende de stadsontvanger
op 5/6/2008 zijn visum aan dit voorstel.
Argumentatie
Een vernieuwd filiaalcontract dient door de betrokken gemeenten ondertekend te worden om
het advies van de inspectie om te zetten in “gunstig”.
BESLUIT
De gemeenteraad keurt eenparig volgend filiaalcontract tussen hoofdschool Stedelijke
Academie voor Muziek en Woord Herentals en filiaal Vorselaar goed:
“ Tussen
- het gemeentebestuur van Herentals (gemeente A), vertegenwoordigd door Jan
Peeters, burgemeester, en Frans Van Dyck, gemeentesecretaris, hiertoe gemachtigd
bij gemeenteraadsbeslissing van..........................,
en :
- het gemeentebestuur van Vorselaar (gemeente B), vertegenwoordigd door
............................, burgemeester, en ................................ , gemeentesecretaris, hiertoe
gemachtigd bij gemeenteraadsbeslissing van .......................................,
is overeengekomen wat volgt:
Titel I - Onderwerp, aanvang, duurtijd, opzeg
Artikel 1
Deze overeenkomst legt de verplichtingen van gemeente B vast bij de organisatie van de
lessen van de Academie voor Muziek en Woord Herentals in gemeente B.
Het filiaal is gevestigd in Vorselaar, Cardijnlaan 10 (adres in B).
Het is pedagogisch en administratief afhankelijk van de hoofdinstelling die gevestigd is in
de Hikstraat 28 te Herentals.
Artikel 2
Deze overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde duur, ingaande op 1 september
2008. Door één van beide gemeentebesturen kan bij aangetekend schrijven vóór 1 maart
van het lopende schooljaar opzeg worden gedaan voor het daaropvolgende schooljaar.
Titel II - Infrastructuur en didactisch materiaal
Artikel 3
§1 Het gemeentebestuur van B zal instaan voor geschikte lokalen die beantwoorden aan
de voorwaarden inzake hygiëne en bewoonbaarheid en het nodige didactisch materiaal
en de schooluitrusting ter beschikking stellen die beantwoorden aan de pedagogische
vereisten en conform artikel 24 §2, 6° en 7° van de wet van 29 mei 1959 (de Schoolpactwet).
§2 Indien de cursussen slagwerk en/of jazz en lichte muziek in het filiaal worden ingericht,
worden hiervoor lokalen ter beschikking gesteld waarin de academie de schikking en
de opstelling van het instrumentarium en het didactisch materiaal bepaalt.
Piano's krijgen een geschikte, vaste plaats in de klas. Ze dienen niet verplaatst te worden.
Voor de cursus toneel wordt een ruim lokaal voorzien, met de mogelijkheid om decorstukken op te stellen en eventueel op te bergen.

§3 Het gemeentebestuur van B voorziet het volgend didactisch materiaal:
- voor de collectieve cursussen (AMV, AMC):
piano, vaste geluidsinstallatie, toestel voor weergave van beeldmateriaal (DVDspeler of computer) met groot scherm (tv), bord met notenbalken, tafels, stoelen, afsluitbare kast.
- voor de instrumentcursussen:
voldoende pupiters, geschikte instrumenten noodzakelijk voor de instrumentcursussen die in het betreffende filiaal of wijkafdeling worden ingericht: akoestische piano,
drumstel, slagwerkmateriaal, versterkermateriaal.
Dit materiaal wordt, volgens noodwendigheid en op advies van de directeur, regelmatig
vernieuwd door gemeente B.
Stemmen van de instrumenten en normaal onderhoud gebeurt vanuit het budget “herstelling instrumenten” (art. 9) van de academie.
Er wordt gestreefd naar hetzelfde pedagogisch comfort in de hoofdinstelling en in het
filiaal.
§4 Het gemeentebestuur van B staat in voor een voldoende bewegwijzering en identificatie als academie. De naamgeving luidt "Academie voor Muziek en Woord" of "Academie voor Muziek en Woord Herentals", eventueel aangevuld met "filiaal (gemeente
B)"
Artikel 4
Het gemeentebestuur van B zal instaan voor het onderhoud, de verwarming, en de verlichting van de lokalen van het filiaal en verzekeringen afsluiten tegen brand en burgerrechtelijke aansprakelijkheid. Afschriften van de desbetreffende polissen zullen aan het
gemeentebestuur van A worden overgemaakt.
Artikel 5
De roerende en onroerende goederen van het filiaal worden vervat in een inventaris en
blijven het eigendom van de gemeente B.
Deze inventaris wordt opgemaakt door gemeente B en ondertekend door gemeente A.
Artikel 6
De bibliotheek van de hoofdinstelling in Herentals wordt ter beschikking gesteld van het
personeel en de leerlingen van het filiaal in B onder dezelfde voorwaarden als deze voor
het personeel en de leerlingen van de hoofdinstelling.
Titel III - Personeel en werkingskosten
Artikel 7
Het gesubsidieerd onderwijzend en administratief personeel van het filiaal wordt aangesteld en benoemd door de gemeenteraad van Herentals binnen de vigerende reglementering van de Vlaamse Gemeenschap. De rechtspositie gesubsidieerd personeel van de
Vlaamse Gemeenschap is integraal van toepassing op deze personeelsleden met inbegrip van de aanvullende reglementen opgelegd door de inrichtende macht van de hoofdinstelling.
De niet-gesubsidieerde personeelsleden die worden aangesteld in het filiaal, worden betaald door gemeente B. Zij worden slechts aangesteld mits de uitdrukkelijke toestemming
van gemeente B.
Artikel 8
Het gemeentebestuur van B zal instaan voor het toezicht in het filiaal en dit tenminste op
de dagen dat de lessen AMV plaatshebben.
De toezichter wordt aangesteld en betaald door gemeente B. De selectie en aanstelling
gebeurt in samenspraak met de directeur van de academie.
Artikel 9
De werkingskosten van de academie worden gedragen door zowel de hoofdschool als de
filialen.
De gemeente Herentals stuurt elk schooljaar, voor 15 oktober, een berekening van de
kosten die ten laste genomen worden door gemeente B. Gemeente B betaalt deze kosten
uiterlijk 1 december aan de gemeente Herentals, als voorschot op de afrekening van de
betrokken werkingskosten naar aanleiding van de vaststelling van de rekening voor het
betreffende schooljaar. Het resultaat van de afrekening van schooljaar x zal transparant
verrekend worden met het voorschot dat berekend wordt voor het schooljaar y opdat elk

schooljaar slechts één betaling zal dienen plaats te hebben.
Het eerste voorschot zal uitzonderlijk pas betaald worden op uiterlijk 31 januari 2009 i.p.v.
op 1 december 2008 aan de gemeente Herentals.
De totale kost voor de eerste afrekening werd vastgesteld op 2.817 euro.
De kosten die voor de berekening van de werkingskosten in aanmerking genomen worden zijn:
wedde niet-gesubsidieerde administratief medewerker; verzekeringen leerkrachten en
leerlingen; beroepsopleiding personeel (indien niet gesubsidieerd); presentiegeld jury;
kantoorbenodigdheden voor rechtstreeks verbruik; telefoon; huur orgel; huur fotokopieerapparaat; beheers- en werkingskosten van de informatica; kosten voor het inrichten van
examens; aanschaf van boeken, documentatie en abonnementen; herstellingen van instrumenten; benodigdheden voor prijsuitreiking; studiereizen leerlingen; aankoop huurinstrumenten.
Deze kosten worden verminderd met de inkomsten uit de verhuring van instrumenten en
met de bijdrage in de werkingskosten door de Vlaamse Gemeenschap.
De verdeelsleutel die gehanteerd wordt, wordt berekend aan de hand van de verhouding
tussen het totaal aantal ingerichte uren per studierichting in de academie en het aantal
ingerichte uren in het betreffende filiaal.
Aan de directeur wordt een forfaitaire vergoeding van 185 euro per jaar toegekend voor
verplaatsingen die hij, in functie van het onderwijs, moet maken. Deze vergoeding is onderworpen aan de schommelingen van het indexcijfer, zoals van toepassing op lonen, en
wordt rechtstreeks uitbetaald door het gemeentebestuur van Herentals en jaarlijks verrekend, samen met de andere kosten, aan het gemeentebestuur van gemeente B.
Gemeente B levert op zelfklevende etiketten naam en adres van alle 8 en 9-jarigen van
hun gemeente. Zij worden door de academie aangeschreven met informatie i.v.m. de inschrijving aan de academie. De kostprijs (zegel) voor het versturen is ten laste van de
filiaalgemeente en wordt jaarlijks verrekend, samen met de andere kosten, aan het gemeentebestuur van gemeente B.
Titel IV - Inschrijvingen, audities en verzekeringen
Artikel 10
Het inschrijven van leerlingen van het filiaal en het innen en doorstorten van het inschrijvingsgeld naar het ministerie van onderwijs gebeurt door de hoofdinstelling.
Artikel 11
De gemeente B staat in voor de organisatie van de audities, concerten of proclamaties die
in de filiaalgemeente plaatsvinden.
Artikel 12
Het gemeentebestuur van Herentals zal een verzekeringspolis afsluiten, dekkend de burgerlijke verantwoordelijkheid van leerkrachten en leerlingen van het filiaal. Zij zal tevens
een verzekering tegen lichamelijke ongevallen afsluiten voor de leerlingen van het filiaal.
Titel V - Toezichtscommissie, goedkeuring en herziening
Artikel 13
Door de gemeente B wordt minstens één effectief en één plaatsvervangend lid aangesteld
die zal (zullen) zetelen in de toezichtscommissie van de academie.
Deze commissie heeft een adviserende functie. Er heeft minstens één maal per jaar een
overleg plaats waarin o.a. het aanbod en de locatie van de in te richten cursussen zal besproken worden.
Artikel 14
De bepalingen van onderhavige overeenkomst kunnen ten alle tijde bij onderling akkoord
en gemeenteraadsbeslissingen gewijzigd of aangepast worden.
Artikel 15
De bepalingen van deze overeenkomst zullen, voor zover ze de begroting van de gemeentebesturen bezwaren, slechts uitvoerbaar zijn, indien de gestemde kredieten door de
toezichthoudende overheid worden aanvaard.”
Aldus in dubbel opgesteld en goedgekeurd door beide partijen, en ondertekend door
bovenvermelde vertegenwoordigers die elk een afschrift van deze overeenkomst ontvangen.

025 Stedelijke Academie voor Muziek en Woord: filiaalcontract met filiaal Lille
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De inspecteurs, belast met de doorlichting van de Stedelijke Academie voor Muziek en
Woord / Herentals, brachten in hun doorlichtingsverslag collegiaal volgend advies uit:
GUNSTIG met voorbehoud.
De stad Herentals zal, als Inrichtende Macht, voor het einde van het schooljaar 2006 - 2007:
1. Duidelijkheid creëren over de infrastructuur en de accommodatie van het gehele hoofdgebouw.
6. Met de gemeenten waar een filiaal is gevestigd, een vernieuwde overeenkomst sluiten
i.v.m. een herkenbare, aangepaste infrastructuur en accommodatie voor het
kunstonderwijs in Muziek en Woord.
De stad Herentals vroeg en verkreeg van de inspectie uitstel tot het einde van het schooljaar
2007-2008 om deze 2 punten in orde te brengen.
Om aan de voorwaarde 2 te voldoen stelde Frank Smolders, directeur van de academie, een
modelcontract op.
Na onderhandelingen met het gemeentebestuur van Lille werd gekomen tot het contract in
bijlage. Dit contract dient nu door beide gemeentebesturen bekrachtigd te worden.
Het college van burgemeester en schepenen nam op 10/6/2008 kennis van het filiaalcontract
tussen hoofdschool Stedelijke Academie voor Muziek en Woord en filiaal Lille, en vroeg de
voorzitter van de gemeenteraad om dit punt te agenderen op de eerstvolgende gemeenteraad.
Adviezen
Dit contract werd aan de juridische dienst voorgelegd en goedgekeurd.
Financiële gevolgen
Het contract bevat een luik waarin de financiële verplichtingen van de filiaalgemeente Lille
vastgelegd worden. Deze hebben meerinkomsten voor de stad Herentals tot gevolg. Globaal
voor de drie filialen gaat het over een verschil tussen de huidige jaarlijkse bijdragen van de
filialen, zijnde 9.441 euro en die met de nieuwe contracten, zijnde 15.044 euro. Dit betekent
een meerinkomst van 5.603 euro voor de stad.
Visum ontvanger
In uitvoering van art. 94 en 160 §2 van het gemeentedecreet verleende de stadsontvanger
op 5/6/2008 zijn visum aan dit voorstel.
Argumentatie
Een vernieuwd filiaalcontract dient door de betrokken gemeenten ondertekend te worden om
het advies van de inspectie om te zetten in “gunstig”.
BESLUIT
De gemeenteraad keurt eenparig volgend contract tussen hoofdschool Stedelijke Academie
voor Muziek en Woord Herentals en filiaal Lille goed:
“ Tussen
- het gemeentebestuur van Herentals (gemeente A), vertegenwoordigd door Jan
Peeters, burgemeester, en Frans Van Dyck, gemeentesecretaris, hiertoe gemachtigd
bij gemeenteraadsbeslissing van..........................,
en :
- het gemeentebestuur van Lille (gemeente B) , vertegenwoordigd door .................,
burgemeester, en ................................. , gemeentesecretaris, hiertoe gemachtigd bij
gemeenteraadsbeslissing van......................................,
is overeengekomen wat volgt:
Titel I - Onderwerp, aanvang, duurtijd, opzeg
Artikel 1
Deze overeenkomst legt de verplichtingen van gemeente B vast bij de organisatie van de
lessen van de Academie voor Muziek en Woord Herentals in gemeente B.
Het filiaal is gevestigd in Lille, Gierlebaan 26 (adres in B) met wijkafdeling in Gierle, Singel
1.
Het is pedagogisch en administratief afhankelijk van de hoofdinstelling die gevestigd is in
de Hikstraat 28 te Herentals.
Artikel 2

Deze overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde duur, ingaande op 1 september
2008. Door één van beide gemeentebesturen kan bij aangetekend schrijven vóór 1 maart
van het lopende schooljaar opzeg worden gedaan voor het daaropvolgende schooljaar.
Titel II - infrastructuur en didactisch materiaal
Artikel 3
§1 Het gemeentebestuur van B zal instaan voor geschikte lokalen die beantwoorden aan
de voorwaarden inzake hygiëne en bewoonbaarheid en het nodige didactisch materiaal
en de schooluitrusting ter beschikking stellen die beantwoorden aan de pedagogische
vereisten en conform artikel 24 §2, 6° en 7° van de wet van 29 mei 1959 (de Schoolpactwet).
§2 Indien de cursussen slagwerk en/of jazz en lichte muziek in het filiaal worden ingericht,
worden hiervoor lokalen ter beschikking gesteld waarin de academie de schikking en
de opstelling van het instrumentarium en het didactisch materiaal bepaalt.
Piano's krijgen een geschikte, vaste plaats in de klas. Ze dienen niet verplaatst te worden.
Voor de cursus toneel wordt een ruim lokaal voorzien, met de mogelijkheid om decorstukken op te stellen en eventueel op te bergen.
§3 Het gemeentebestuur van B voorziet het volgend didactisch materiaal:
- voor de collectieve cursussen (AMV, AMC):
piano, vaste geluidsinstallatie, toestel voor weergave van beeldmateriaal (DVD-speler of computer) met groot scherm (tv), bord met notenbalken, tafels, stoelen, afsluitbare kast.
- voor de instrumentcursussen:
voldoende pupiters, geschikte instrumenten noodzakelijk voor de instrumentcursussen die in het betreffende filiaal of wijkafdeling worden ingericht: akoestische piano,
drumstel, slagwerkmateriaal, versterkermateriaal.
Dit materiaal wordt, volgens noodwendigheid en op advies van de directeur, regelmatig
vernieuwd door gemeente B.
Stemmen van de instrumenten en normaal onderhoud gebeurt vanuit het budget “herstelling instrumenten” (art. 9) van de academie.
Er wordt gestreefd naar hetzelfde pedagogisch comfort in de hoofdinstelling en in het
filiaal.
§4 Het gemeentebestuur van B staat in voor een voldoende bewegwijzering en identificatie als academie. De naamgeving luidt "Academie voor Muziek en Woord" of "Academie voor Muziek en Woord Herentals", eventueel aangevuld met "filiaal (gemeente B)"
Artikel 4
Het gemeentebestuur van B zal instaan voor het onderhoud, de verwarming, en de verlichting van de lokalen van het filiaal en verzekeringen afsluiten tegen brand en burgerrechtelijke aansprakelijkheid. Afschriften van de desbetreffende polissen zullen aan het
gemeentebestuur van A worden overgemaakt.
Artikel 5
De roerende en onroerende goederen van het filiaal worden vervat in een inventaris en
blijven het eigendom van de gemeente B.
Deze inventaris wordt opgemaakt door gemeente B en ondertekend door gemeente A.
Artikel 6
De bibliotheek van de hoofdinstelling in Herentals wordt ter beschikking gesteld van het
personeel en de leerlingen van het filiaal in B onder dezelfde voorwaarden als deze voor
het personeel en de leerlingen van de hoofdinstelling.
Titel III - Personeel en werkingskosten
Artikel 7
Het gesubsidieerd onderwijzend en administratief personeel van het filiaal wordt aangesteld en benoemd door de gemeenteraad van Herentals binnen de vigerende reglementering van de Vlaamse Gemeenschap. De rechtspositie gesubsidieerd personeel van de
Vlaamse Gemeenschap is integraal van toepassing op deze personeelsleden met inbegrip van de aanvullende reglementen opgelegd door de inrichtende macht van de hoofdinstelling.
De niet-gesubsidieerde personeelsleden die worden aangesteld in het filiaal, worden be-

taald door gemeente B. Zij worden slechts aangesteld mits de uitdrukkelijke toestemming
van gemeente B.
Artikel 8
Het gemeentebestuur van B zal instaan voor het toezicht in het filiaal en dit tenminste op
de dagen dat de lessen AMV plaatshebben.
De toezichter wordt aangesteld en betaald door gemeente B. De selectie en aanstelling
gebeurt in samenspraak met de directeur van de academie.
Artikel 9
De werkingskosten van de academie worden gedragen door zowel de hoofdschool als de
filialen.
De gemeente Herentals stuurt elk schooljaar, voor 15 oktober, een berekening van de
kosten die ten laste genomen worden door gemeente B. Gemeente B betaalt deze kosten
uiterlijk 1 december aan de gemeente Herentals, als voorschot op de afrekening van de
betrokken werkingskosten naar aanleiding van de vaststelling van de rekening voor het
betreffende schooljaar. Het resultaat van de afrekening van schooljaar x zal transparant
verrekend worden met het voorschot dat berekend wordt voor het schooljaar y opdat elk
schooljaar slechts één betaling zal dienen plaats te hebben.
Het eerste voorschot zal uitzonderlijk pas betaald worden op uiterlijk 31 januari 2009 i.p.v.
op 1 december 2008 aan de gemeente Herentals.
De totale kost voor de eerste afrekening werd vastgesteld op 3339 euro.
De kosten die voor de berekening van de werkingskosten in aanmerking genomen worden zijn:
wedde niet-gesubsidieerde administratief medewerker; verzekeringen leerkrachten en
leerlingen; beroepsopleiding personeel (indien niet gesubsidieerd); presentiegeld jury;
kantoorbenodigdheden voor rechtstreeks verbruik; telefoon; huur orgel; huur fotokopieerapparaat; beheers- en werkingskosten van de informatica; kosten voor het inrichten van
examens; aanschaf van boeken, documentatie en abonnementen; herstellingen van instrumenten; benodigdheden voor prijsuitreiking; studiereizen leerlingen; aankoop huurinstrumenten.
Deze kosten worden verminderd met de inkomsten uit de verhuring van instrumenten en
met de bijdrage in de werkingskosten door de Vlaamse Gemeenschap.
De verdeelsleutel die gehanteerd wordt, wordt berekend aan de hand van de verhouding
tussen het totaal aantal ingerichte uren per studierichting in de academie en het aantal
ingerichte uren in het betreffende filiaal.
Aan de directeur wordt een forfaitaire vergoeding van 243 euro (filiaal Lille) per jaar toegekend voor verplaatsingen die hij, in functie van het onderwijs, moet maken. Deze vergoeding is onderworpen aan de schommelingen van het indexcijfer, zoals van toepassing op
lonen, en wordt rechtstreeks uitbetaald door het gemeentebestuur van Herentals en jaarlijks verrekend, samen met de andere kosten, aan het gemeentebestuur van gemeente B.
Gemeente B levert op zelfklevende etiketten naam en adres van alle 8 en 9-jarigen van
hun gemeente. Zij worden door de academie aangeschreven met informatie i.v.m. de
inschrijving aan de academie. De kostprijs (zegel) voor het versturen is ten laste van de
filiaalgemeente en wordt jaarlijks verrekend, samen met de andere kosten, aan het gemeentebestuur van gemeente B.
Titel IV : Inschrijvingen, audities en verzekeringen
Artikel 10
Het inschrijven van leerlingen van het filiaal en het innen en doorstorten van het inschrijvingsgeld naar het ministerie van onderwijs gebeurt door de hoofdinstelling.
Artikel 11
De gemeente B staat in voor de organisatie van de audities, concerten of proclamaties die
in de filiaalgemeente plaatsvinden.
Artikel 12
Het gemeentebestuur van Herentals zal een verzekeringspolis afsluiten, dekkend de burgerlijke verantwoordelijkheid van leerkrachten en leerlingen van het filiaal. Zij zal tevens
een verzekering tegen lichamelijke ongevallen afsluiten voor de leerlingen van het filiaal.
Titel V - Toezichtscommissie, goedkeuring en herziening
Artikel13

Door de gemeente B wordt minstens één effectief en één plaatsvervangend lid aangesteld
die zal (zullen) zetelen in de toezichtscommissie van de academie.
Deze commissie heeft een adviserende functie. Er heeft minstens één maal per jaar een
overleg plaats waarin o.a. het aanbod en de locatie van de in te richten cursussen zal besproken worden.
Artikel14
De bepalingen van onderhavige overeenkomst kunnen te allen tijde bij onderling akkoord
en gemeenteraadsbeslissingen gewijzigd of aangepast worden.
Artikel 15
De bepalingen van deze overeenkomst zullen, voor zover ze de begroting van de gemeentebesturen bezwaren, slechts uitvoerbaar zijn, indien de gestemde kredieten door de
toezichthoudende overheid worden aanvaard.”
Aldus in dubbel opgesteld en goedgekeurd door beide partijen, en ondertekend door
bovenvermelde vertegenwoordigers die elk een afschrift van deze overeenkomst ontvangen.
026 Stedelijke Academie voor Muziek en Woord: filiaalcontract met filiaal Kasterlee
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De inspecteurs, belast met de doorlichting van de Stedelijke Academie voor Muziek en
Woord / Herentals, brachten in hun doorlichtingsverslag collegiaal volgend advies uit:
GUNSTIG met voorbehoud.
De stad Herentals zal, als Inrichtende Macht, voor het einde van het schooljaar 2006 - 2007:
2. Duidelijkheid creëren over de infrastructuur en de accommodatie van het gehele hoofdgebouw.
7. Met de gemeenten waar een filiaal is gevestigd, een vernieuwde overeenkomst sluiten
i.v.m. een herkenbare, aangepaste infrastructuur en accommodatie voor het
kunstonderwijs in Muziek en Woord.
De stad Herentals vroeg en verkreeg van de inspectie uitstel tot het einde van het schooljaar
2007-2008 om deze 2 punten in orde te brengen.
Om aan de voorwaarde 2 te voldoen stelde Frank Smolders, directeur van de academie, een
modelcontract op.
Na onderhandelingen met het gemeentebestuur van Kasterlee werd gekomen tot het contract in bijlage. Dit contract dient nu door beide betrokken gemeentebesturen bekrachtigd te
worden.
Het college van burgemeester en schepenen nam op 10/6/2008 kennis van het filiaalcontract
tussen hoofdschool Stedelijke Academie voor Muziek en Woord en filiaal Kasterlee, en vroeg
de voorzitter van de gemeenteraad om dit punt te agenderen op de eerstvolgende gemeenteraad.
Adviezen
Dit contract werd aan de juridische dienst voorgelegd en goedgekeurd.
Financiële gevolgen
Het contract bevat een luik waarin de financiële verplichtingen van de filiaalgemeente
Kasterlee vastgelegd worden. Deze hebben meerinkomsten voor de stad Herentals tot
gevolg. Globaal voor de drie filialen gaat het over een verschil tussen de huidige jaarlijkse
bijdragen van de filialen, zijnde 9.441 euro en die met de nieuwe contracten, zijnde 15.044
euro. Dit betekent een meerinkomst van 5.603 euro voor de stad.
Visum ontvanger
In uitvoering van art. 94 en 160 §2 van het gemeentedecreet verleende de stadsontvanger
op 5/6/2008 zijn visum aan dit voorstel.
Argumentatie
Een vernieuwd filiaalcontract dient door de betrokken gemeenten ondertekend te worden om
het advies van de inspectie om te zetten in “gunstig”.
BESLUIT
De gemeenteraad keurt eenparig volgend filiaalcontract tussen hoofdschool Stedelijke
Academie voor Muziek en Woord Herentals en filiaal Kasterlee goed:
“ Tussen

- het gemeentebestuur van Herentals (gemeente A), vertegenwoordigd door Jan
Peeters, burgemeester, en Frans Van Dyck, gemeentesecretaris, hiertoe gemachtigd
bij gemeenteraadsbeslissing van..........................,
en :
- het gemeentebestuur van Kasterlee (gemeente B) , vertegenwoordigd door
.................................., burgemeester, en ............................. , gemeentesecretaris,
hiertoe gemachtigd bij gemeenteraadsbeslissing van .......................................,
is overeengekomen wat volgt :
Titel I - Onderwerp, aanvang, duurtijd, opzeg
Artikel 1
Deze overeenkomst legt de verplichtingen van gemeente B vast bij de organisatie van de
lessen van de Academie voor Muziek en Woord Herentals in gemeente B.
Het filiaal is gevestigd in Kasterlee, Mgr. Heylenstraat 22 (adres in B) met wijkafdelingen
in Tielen, Kerkstraat 1 en Lichtaart, Schoolstraat 33.
Het is pedagogisch en administratief afhankelijk van de hoofdinstelling die gevestigd is in
de Hikstraat 28 te Herentals.
Artikel 2
Deze overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde duur, ingaande op 1 september
2008. Door één van beide gemeentebesturen kan bij aangetekend schrijven vóór 1 maart
van het lopende schooljaar opzeg worden gedaan voor het daaropvolgende schooljaar.
Titel II - Infrastructuur en didactisch materiaal
Artikel 3
§1 Het gemeentebestuur van B zal instaan voor geschikte lokalen die beantwoorden aan
de voorwaarden inzake hygiëne en bewoonbaarheid en het nodige didactisch materiaal
en de schooluitrusting ter beschikking stellen die beantwoorden aan de pedagogische
vereisten en conform artikel 24 §2, 6° en 7° van de wet van 29 mei 1959 (de Schoolpactwet).
§2 Indien de cursussen slagwerk en/of jazz en lichte muziek in het filiaal worden ingericht,
worden hiervoor lokalen ter beschikking gesteld waarin de academie de schikking en
de opstelling van het instrumentarium en het didactisch materiaal bepaalt.
Piano's krijgen een geschikte, vaste plaats in de klas. Ze dienen niet verplaatst te
worden.
Voor de cursus toneel wordt een ruim lokaal voorzien, met de mogelijkheid om
decorstukken op te stellen en eventueel op te bergen.
§3 Het gemeentebestuur van B voorziet het volgend didactisch materiaal:
- voor de collectieve cursussen (AMV, AMC):
piano, vaste geluidsinstallatie, toestel voor weergave van beeldmateriaal (DVDspeler of computer) met groot scherm (tv), bord met notenbalken, tafels, stoelen,
afsluitbare kast.
- voor de instrumentcursussen:
voldoende pupiters, geschikte instrumenten noodzakelijk voor de instrumentcursussen die in het betreffende filiaal of wijkafdeling worden ingericht: akoestische
piano, drumstel, slagwerkmateriaal, versterkermateriaal.
Dit materiaal wordt, volgens noodwendigheid en op advies van de directeur, regelmatig
vernieuwd door gemeente B.
Stemmen van de instrumenten en normaal onderhoud gebeurt vanuit het budget
“herstelling instrumenten” (art. 9) van de academie.
Er wordt gestreefd naar hetzelfde pedagogisch comfort in de hoofdinstelling en in het
filiaal.
§4 Het gemeentebestuur van B staat in voor een voldoende bewegwijzering en identificatie
als academie. De naamgeving luidt "Academie voor Muziek en Woord" of "Academie voor
Muziek en Woord Herentals", eventueel aangevuld met "filiaal (gemeente B)"
Artikel 4
Het gemeentebestuur van B zal instaan voor het onderhoud, de verwarming, en de
verlichting van de lokalen van het filiaal en verzekeringen afsluiten tegen brand en
burgerrechtelijke aansprakelijkheid. Afschriften van de desbetreffende polissen zullen aan
het gemeentebestuur van A worden overgemaakt.

Artikel 5
De roerende en onroerende goederen van het filiaal worden vervat in een inventaris en
blijven het eigendom van de gemeente B.
Deze inventaris wordt opgemaakt door gemeente B en ondertekend door gemeente A.
Artikel 6
De bibliotheek van de hoofdinstelling in Herentals wordt ter beschikking gesteld van het
personeel en de leerlingen van het filiaal in B onder dezelfde voorwaarden als deze voor
het personeel en de leerlingen van de hoofdinstelling.
Titel III - Personeel en werkingskosten
Artikel 7
Het gesubsidieerd onderwijzend en administratief personeel van het filiaal wordt aangesteld en benoemd door de gemeenteraad van Herentals binnen de vigerende reglementering van de Vlaamse Gemeenschap. De rechtspositie gesubsidieerd personeel van
de Vlaamse Gemeenschap is integraal van toepassing op deze personeelsleden met
inbegrip van de aanvullende reglementen opgelegd door de inrichtende macht van de
hoofdinstelling.
De niet-gesubsidieerde personeelsleden die worden aangesteld in het filiaal, worden
betaald door gemeente B. Zij worden slechts aangesteld mits de uitdrukkelijke toestemming van gemeente B.
Artikel 8
Het gemeentebestuur van B zal instaan voor het toezicht in het filiaal en dit tenminste op
de dagen dat de lessen AMV plaatshebben.
De toezichter wordt aangesteld en betaald door gemeente B. De selectie en aanstelling
gebeurt in samenspraak met de directeur van de academie.
Artikel 9
De werkingskosten van de academie worden gedragen door zowel de hoofdschool als de
filialen.
De gemeente Herentals stuurt elk schooljaar, voor 15 oktober, een berekening van de
kosten die ten laste genomen worden door gemeente B. Gemeente B betaalt deze kosten
uiterlijk 1 december aan de gemeente Herentals, als voorschot op de afrekening van de
betrokken werkingskosten naar aanleiding van de vaststelling van de rekening voor het
betreffende schooljaar. Het resultaat van de afrekening van schooljaar x zal transparant
verrekend worden met het voorschot dat berekend wordt voor het schooljaar y opdat elk
schooljaar slechts één betaling zal dienen plaats te hebben.
Het eerste voorschot zal betaald worden op uiterlijk 1 december 2008 aan de gemeente
Herentals.
De totale kost voor de eerste afrekening werd vastgesteld op 8.888 euro.
De kosten die voor de berekening van de werkingskosten in aanmerking genomen worden zijn:
wedde niet-gesubsidieerde administratief medewerker; verzekeringen leerkrachten en
leerlingen; beroepsopleiding personeel (indien niet gesubsidieerd); presentiegeld jury ;
kantoorbenodigdheden voor rechtstreeks verbruik; telefoon; huur orgel; huur fotokopieerapparaat; beheers- en werkingskosten van de informatica; kosten voor het inrichten van
examens; aanschaf van boeken, documentatie en abonnementen; herstellingen van
instrumenten; benodigdheden voor prijsuitreiking; studiereizen leerlingen; aankoop
huurinstrumenten.
Deze kosten worden verminderd met de inkomsten uit de verhuring van instrumenten en
met de bijdrage in de werkingskosten door de Vlaamse Gemeenschap.
De verdeelsleutel die gehanteerd wordt, wordt berekend aan de hand van de verhouding
tussen het totaal aantal ingerichte uren per studierichting in de academie en het aantal
ingerichte uren in het betreffende filiaal.
Aan de directeur wordt een forfaitaire vergoeding van 255 euro (filiaal Kasterlee) per jaar
toegekend voor verplaatsingen die hij, in functie van het onderwijs, moet maken. Deze
vergoeding is onderworpen aan de schommelingen van het indexcijfer, zoals van
toepassing op lonen, en wordt rechtstreeks uitbetaald door het gemeentebestuur van
Herentals en jaarlijks verrekend, samen met de andere kosten, aan het gemeentebestuur
van gemeente B.

Gemeente B levert op zelfklevende etiketten naam en adres van alle 8 en 9-jarigen van
hun gemeente. Zij worden door de academie aangeschreven met informatie i.v.m. de
inschrijving aan de academie. De kostprijs (zegel) voor het versturen is ten laste van de
filiaalgemeente en wordt jaarlijks verrekend, samen met de andere kosten, aan het
gemeentebestuur van gemeente B.
Titel IV - Inschrijvingen, audities en verzekeringen
Artikel 10
Het inschrijven van leerlingen van het filiaal en het innen en doorstorten van het inschrijvingsgeld naar het ministerie van onderwijs gebeurt door de hoofdinstelling.
Artikel 11
De gemeente B staat in voor de organisatie van de audities, concerten of proclamaties die
in de filiaalgemeente plaatsvinden.
Artikel 12
Het gemeentebestuur van Herentals zal een verzekeringspolis afsluiten, dekkend de
burgerlijke verantwoordelijkheid van leerkrachten en leerlingen van het filiaal. Zij zal tevens een verzekering tegen lichamelijke ongevallen afsluiten voor de leerlingen van het
filiaal.
Titel V - Toezichtscommissie, goedkeuring en herziening
Artikel 13
Door de gemeente B wordt minstens één effectief en één plaatsvervangend lid aangesteld
die zal (zullen) zetelen in de toezichtscommissie van de academie.
Deze commissie heeft een adviserende functie. Er heeft minstens één maal per jaar een
overleg plaats waarin o.a. het aanbod en de locatie van de in te richten cursussen zal
besproken worden.
Artikel 14
De bepalingen van onderhavige overeenkomst kunnen te allen tijde bij onderling akkoord
en gemeenteraadsbeslissingen gewijzigd of aangepast worden.
Artikel 15
De bepalingen van deze overeenkomst zullen, voor zover ze de begroting van de gemeentebesturen bezwaren, slechts uitvoerbaar zijn, indien de gestemde kredieten door de
toezichthoudende overheid worden aanvaard.”
Aldus in dubbel opgesteld en goedgekeurd door beide partijen, en ondertekend door
bovenvermelde vertegenwoordigers die elk een afschrift van deze overeenkomst ontvangen.
027 Openverklaring van één functie van beroepskorporaal en bezetting bij bevorde-ring
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
In het kader van de beroepsbrandweer zijn twee functies van beroepskorporaal opgenomen
die bezet kunnen worden door beroepsbrandweermannen. Op dit moment is er één functie
van beroepskorporaal bezet.
Alain Leemans is sinds 1/8/2005 in dienst als beroepsbrandweerman. Hij kan vanaf 1/8/2008
bevorderen tot korporaal.
Het college en de voorzitter van de gemeenteraad gingen op 27/5/2008 akkoord om de
openverklaring van een functie van beroepskorporaal en de bezetting bij bevordering voor te
leggen aan de gemeenteraad.
Juridische grond
Gemeenteraadsbeslissing van 17/10/2000 over de goedkeuring van het nieuw grondreglement van de brandweer.
Gemeenteraadsbeslissing van 2/12/2003 over de correctie van artikel 6 van het grondreglement van de brandweer.
Argumentatie
Een beroepsbrandweerman kan bevorderen tot beroepskorporaal als hij drie jaar dienstanciënniteit heeft. De functie van korporaal moet bezet worden bij bevordering.
BESLUIT
De gemeenteraad beslist eenparig om één functie van beroepskorporaal open te verklaren
en deze te bezetten bij bevordering. De kandidaatstelling kan gericht worden aan de

burgemeester tot en met 11 juli 2008.
028 Het inbrengen van expertise bij de controle op infrastructuurwerken
Raadsleden Marcel Leirs, Luc De Cat en Peter Bellens hebben een vraag over het inbrengen
van expertise bij de controle op infrastructuurwerken. Raadslid Luc De Cat licht het
agendapunt toe.
Wanneer we even kijken naar het aantal bouwprojecten dat de stad gedurende de afgelopen
10 jaar opgestart heeft, kom je tot een indrukwekkende lijst. Denk maar even aan het
Netepark, de renovatie van de Vossenberg, de renovatie van de Lakenhal, 't Schaliken, de
Kunstencampus, de bib in Herentals en Noorderwijk en nog een aantal kleinere bouwprojecten. Daarbij komen er nog een aanzienlijk aantal grote en kleinere wegenwerken.
Kortom, een ganse lijst projecten die allemaal hun specifieke technieken en hun specifieke
aanpak kennen.
Om een dergelijke diversiteit aan projecten in goede banen te leiden beschikken de grootsteden over een batterij van ambtenaren die elk hun specifieke kennis hebben. Zo zullen er
mensen zijn die zich gespecialiseerd hebben in het bouwen, verbouwen en renoveren van
sportinfrastructuur, zwembaden, musea, podiumzalen …
De werfopvolging vanuit onze stad gebeurt door ambtenaren die vandaag de bouw van een
sporthal in goede banen leiden, morgen geconfronteerd worden met de specifieke eisen van
een podiumzaal, tussendoor een groot wegenwerk begeleiden en daarna in aanraking
komen met de structuur van een bibliotheek. Aan de andere zijde van de tafel worden onze
ambtenaren meestal geconfronteerd met mensen die zeer specifiek opgeleid zijn om deze
werven in goede banen te leiden. Zonder afbreuk te doen aan de gedrevenheid en kennis
van onze ambtenaren zijn wij ervan overtuigd dat men tijdens de talrijke werfbesprekingen
vaak in een onevenwichtige situatie terechtkomt.
Omdat een stad als Herentals hopelijk niet elk jaar een zwembad bouwt of een podiumzaal
afwerkt, zal de aannemer deze projecten als éénmalig beschouwen en zich daar ook zo naar
gedragen. Wanneer diezelfde aannemer weet dat tijdens de uitvoering van een bepaald
project reeds gedacht wordt aan een volgende realisatie zal hij zich in het lopende project
ongetwijfeld promoten naar de toekomst toe. Dit komt zowel de prijs, de kwaliteit als de werksfeer ten goede.
Voor elk specifiek project een gespecialiseerde ambtenaar in dienst houden is voor een stad
als Herentals financieel niet haalbaar, de voordelen die deze gespecialiseerde mensen met
zich meebrengen aan ons laten voorbij gaan is echter erg jammer.
Wij denken aan een aantal mogelijkheden om als gemeente hieraan het hoofd te bieden:
- ofwel gaan we naar het voorbeeld van de OCMW’s (vb ISOM) een samenwerking tussen
gemeenten afsluiten waarbij we een specialist in dienst nemen die voor een beperkt aantal gemeentebesturen werkt en voor hen kan optreden als toezichthouder op de werkvloer
en lastenboek en concrete uitvoering met elkaar kan vergelijken. Hij heeft dan ook de
expertise in zich om het bestuur tijdig te waarschuwen voor aspecten die mislopen
- ofwel richten we een schrijven aan IOK met de vraag of zij de mogelijkheden willen
onderzoeken om als intercommunale een soort poule met gespecialiseerde projectbegeleiders in het leven te roepen. Een poule waaruit elke gemeente, tegen betaling, zou
kunnen putten om haar bouwprojecten in goede banen te leiden. Zowel de schaalvergroting als de gespecialiseerde kennis aanwezig op de werf zal ons ongetwijfeld voor een
aantal problemen behoeden. Meer zelfs, het terugverdieneffect zal niet gering zijn.
Wij vragen om beide mogelijkheden te onderzoeken en zeker een schrijven aan IOK te
richten. Mogen wij vragen om ons voor het einde van het jaar in te lichten over uw
bevindingen.
Burgemeester Peeters antwoordt dat de stad een brief naar IOK zal schrijven maar wil toch
eerst de huidige werkwijze bij het werftoezicht in de stad verduidelijken.
De werfopvolging voor de stad gebeurt door het studiebureau of de architect die de stad
heeft aangesteld. Het studiebureau of de architect behartigt in de werfvergaderingen dan ook
de belangen van de stad. De stad betaalt daar ook voor, volgens officiële KVIV-tarieven
(Koninklijke Vlaamse ingenieursvereniging) die zijn vastgesteld in de aanbestedingsproce-

dures.
Voor kleinere wegen- en rioleringswerken werkt de stad al samen met IOK waarbij IOK
optreedt als ontwerper of studiebureau. Dan wordt ook IOK volgens de KVIV-normen
betaald. Dat gebeurde onder meer al met de rotonde van de Toekomstlaan, overigens
zonder noemenswaardige problemen. Omdat IOK slechts drie werknemers heeft die deze
dienst kunnen verstrekken, is deze ondersteuning beperkt.
Naast deze vorm van werfopvolging zijn er ook nog de kleinere werken tot 200.000 à
300.000 euro die de stad zelf uitvoert: heraanleg voetpaden en de huidige rioleringswerken
op het Stationsplein. Dit zijn werken die de stadsdiensten zelf uittekenen, die we zelf
controleren en waarbij we zelf in contact met de aannemer staan. Onze mensen doen dat
goed want we kennen hier weinig problemen mee. Onze mensen hebben hier zeker de
deskundigheid wel voor.
Bij de zeer grote werven, bijvoorbeeld Hemeldonk acht jaar geleden, volgt niet alleen het
studiebureau de werfvergadering op maar ook de stadsdiensten. Dat was trouwens ook het
geval bij de werf van cc ’t Schaliken. We beschikken dus over alle informatie van de werfvergaderingen zodat we niet klakkeloos de mening van het studiebureau moeten volgen.
Hier hebben we inderdaad wel een gebrek aan administratieve, juridische en financiële
opvolging. Nu doet de jurist van de stad dit, samen met zijn andere dringende zaken.
Al die termijnen, regelingen en verrekeningen vragen eigenlijk niet om technisch geschoold
personeel, maar eerder om een juridische partner die van al deze zaken op de hoogte is. We
stellen immers vast dat de wetgeving op de openbare aanbestedingen de laatste tijd snel
veranderd is, gedetailleerd ook en doorkruist wordt door Europese vonnissen, dat we al snel
in het defensief gedrongen worden door de grote aannemers, die hierin gespecialiseerd zijn.
Sommige grote aannemers maken er een sport van om naar de Raad van State te stappen
om de 10 % schadevergoeding bij ingebrekestelling te kunnen opeisen. Dit probleem kent
elk openbaar bestuur.
We hebben gemerkt dat we dit in Herentals moesten versterken. Dat hebben we gedaan
door een bestuurssecretaris technische dienst op het niveau A in het organogram in te
schrijven. Die aanwerving is bezig, maar een geschikte kandidaat is moeilijk te vinden. In de
eerste ronde waren er geen kandidaten en nu is de functie opnieuw openverklaard. Die
persoon is echter noodzakelijk om de werking te versterken.
Raadslid De Cat vraagt of het dan niet zinvol is de juridisch-financiële kennis binnen IOK te
versterken.
De burgemeester antwoordt dat we deze vraag aan IOK kunnen stellen. Als we IOK kunnen
overtuigen om hun diensten verder uit te bouwen of hun aantal medewerkers te verhogen
zodat we met meerdere zaken dan nu bij hen terecht kunnen, dan is het voor de
burgemeester geen probleem. Het is natuurlijk nog de vraag of de IOK hiervoor interesse
heeft. Het blijft daarom belangrijker om eerst de bestuurssecretaris technische dienst aan te
nemen en zo onze eigen juridische en administratieve opvolging van grote werven verder uit
te bouwen.
Raadslid Peeters merkt op dat een extra juridische kracht inderdaad wel een versterking zou
zijn, maar hij stelt dat de behoefte aan technische kennis erg groot blijft en dat je dus beide
zaken moet versterken: het technische en het juridisch-financiële. Raadslid Peeters wijst ook
op het perverse mechanisme waarbij een studiebureau meer verdient naarmate de kostprijs
van de werken oploopt. Raadslid Peeters verwijst naar de bouw van de zwembaden Netepark waar na afloop van de werken ook een hele lijst kosten boven kwam.
De burgemeester meldt dat er bij de bouw van het Netepark wel wat problemen gerezen zijn
maar dat het studiebureau de stad nog wel enkele jaren is blijven begeleiden tot er een
oplossing was voor de problemen. Die mensen hebben toen hun werk goed gedaan.
Luc De Cat blijft erbij dat het allemaal unieke projecten zijn waarbij de ervaring van het ene
beperkt kan meegenomen worden naar het volgende project om zo bepaalde problemen te
voorkomen. IOK zou die leemte kunnen invullen.

De burgemeester wijst er op dat er bij een heraanleg van een stoep of van een werk van
300.000 euro in elk geval minder problemen zullen rijzen dan bij een bouw van een cultuurcentrum of een zwembad van 10 miljoen euro. We hebben bovendien te maken met unieke
projecten. De podiumzaal is door haar ligging gebouwd volgens specifieke technieken, met
specifieke problemen, waarvan er in Vlaanderen geen gelijke is. Ook hier had IOK slecht een
beperkte toegevoegde waarde kunnen geven.
Raadslid Bellens suggereert dat de stad de vraag aan IOK moet stellen in de ruimere context
van meerdere, vooral kleinere gemeenten. De IOK moet kunnen werken binnen het kader
dat ze zelf wenselijk achten. Als dit kader uitgebreid wordt, dan zou de IOK op deze manier
technische bijstand kunnen leveren. Heeft een gemeente dan nood aan een technische
specialist, dan kan die aangesproken worden; is er meer nood aan een juridische vraag, dan
kan de jurist aangesproken worden. De vraag aan de IOK moet dan ook zo ruim mogelijk
geformuleerd worden.
029 Goedkeuring STOP-principe
Raadslid Kris Peeters licht zijn agendapunt toe.
In het Regeerakkoord van de Vlaamse Regering (CD&V, SP.A, OpenVLD) 'Vertrouwen
geven, verantwoordelijkheid nemen' werd in het hoofdstuk over mobiliteitsbeleid het STOPprincipe onderschreven als leidend principe. Naar analogie met de “Ladder van Lansink”
voor het afvalbeleid, wordt met het STOP-principe een rangorde van wenselijke mobiliteitsvormen opgesteld:
1. Stappers (voetgangers)
2. Trappers (fietsers)
3. Openbaar (en collectief) vervoer
4. Personenwagen
Concreet betekent dit dat maatregelen voor verkeer en mobiliteit in de eerste plaats ten
goede moeten komen van de zachte weggebruikers: voetgangers en fietsers, waarbij de
voetgangers nog voor de fietsers komen. Met het STOP-principe krijgt duurzame mobiliteit
als uitdrukkelijk beleidsdoel gestalte. Het is de kapstok waaraan het volledige mobiliteitsbeleid met al zijn deelaspecten opgehangen moet worden. De consequente toepassing van
het STOP-principe moet leiden tot een grotere veiligheid, een vermindering van de vervoersarmoede, een verhoogde vervoerscapaciteit en bereikbaarheid, minder aantasting van het
milieu en meer duurzaamheid en leefbaarheid. (bron: website Carl De Caluwé).
Duurzame mobiliteit is geen abstract principe maar vertaalt zich concreet in maatregelen die
de zachte en de collectieve vervoersmodi stimuleren. De Vlaamse regering heeft daarom in
haar regeerakkoord het STOP-principe naar voor geschoven (eerst Stappers, dan Trappers,
dan Openbaar en tot slot Privévervoer). Ook voor lokale besturen dient het STOP-principe
het uitgangspunt te zijn bij het verder ontwikkelen van hun mobiliteitsbeleid. Het is immers
net het lokale beleidsniveau dat de meest directe hefbomen in handen heeft om het stappen,
het trappen en zelfs het openbaar vervoer te stimuleren. Het herwaarderen van trage wegen,
het aanleggen van comfortabele en veilige voetgangers- en fietsvoorzieningen, veilige
fietsenstallingen, vrije busbanen, ondersteunen van autodeel-initiatieven, aangepaste halteinfrastructuur,... het zijn allemaal voorbeelden van concrete maatregelen waarmee de lokale
overheid het STOP-principe in realiteit kan omzetten.
Zeker waar het over Stappen en het Trappen gaat, is de lokale overheid het bestuursniveau
met de meest directe impact. In de komende legislatuur moeten lokale overheden daarom
maximaal inzetten op de zachte vervoersmodi. Het STOP-principe: de start voor elk lokaal
mobiliteitsbeleid. (bron:website Komimo)
Na de laatste gemeenteraadsverkiezingen werd de Vlaamse Regering dan ook gevolgd door
heel wat gemeentebesturen, maar merkwaardig genoeg nog niet door Herentals. De
Groen!Open-fractie stelt voor om dit alsnog wel te doen en het STOP-principe officieel tot
leidend principe voor het lokale mobiliteitsbeleid uit te roepen.
Concreet stellen wij voor dat de gemeenteraad de volgende tekst goedkeurt:
"De gemeenteraad van Herentals verklaart vanaf heden het STOP-principe, dat de wenselijkheid van mobiliteitsvormen vertaalt in de rangorde 'Stappers-Trappers-Openbaar Vervoer-

Personenwagen', als leidend principe in het gemeentelijke mobiliteitsbeleid te zullen
hanteren. De raad geeft het college van burgemeester en schepenen de opdracht om
hieraan concrete uitvoering te geven."
Schepen Schellens antwoordt dat het stadsbestuur dit principe al een tijdje gebruikt bij de
opmaak en uitvoering van plannen. We hebben er dan ook geen probleem mee om het
principe officieel te erkennen.
Burgemeester Peeters vult aan dat het de bedoeling is om het STOP-principe ook in de
toekomst nog toe te passen.
Raadslid Paulis zegt dat het STOP-principe de oorzaak is van het mobiliteitsprobleem in
Vlaanderen omdat er de laatste twintig jaar massaal is geïnvesteerd in openbaar vervoer en
quasi niets in de weginfrastructuur. Hij vindt de investering van miljarden euro per jaar in het
openbaar vervoer niet efficiënt en stelt dat investeren in de weginfrastructuur zowel de
stapper, de trapper en het privé-vervoer ten goede komt. Het openbaar vervoer krijgt echter
teveel financiële steun waardoor de stapper, de trapper en het privé-vervoer in de kou blijven
staan. Raadslid Paulis stelt daarom dat investeren in weginfrastructuur prioriteit moet krijgen.
Burgemeester Peeters meldt dat deze discussie niet ter stemming ligt en gaat over tot de
stemming van de motie.
De motie wordt aangenomen. Christine Schaut en Guy Paulis stemmen tegen.
030 Inspectieverslag brandweer Herentals en toekomst brandweerkazerne
Raadslid Kris Peeters licht het agendapunt toe.
1. De krant De Standaard wijdde de voorbije weken een reeks aan de kwaliteit van de
brandweer in ons land. Globaal genomen mogen we besluiten dat de Herentalse brandweer
in vergelijking met andere korpsen goed scoort. De organisatie van de ambulancedienst en
de toestand van de kazerne zijn twee minpunten. In het inspectieverslag lezen we echter de
volgende kritische noot met betrekking tot de ambulancedienst:
"Het is voor de inspectie merkwaardig dat brandweer Herentals onlangs niet ingeschakeld
werd in de DGH (dringende geneeskundige hulp; kp), waar zij uitdrukkelijk haar kandidatuur
voorstelde, en waarvoor zij de nodige gebrevetteerde ambulanciers kon inzetten. De privaatondernemer, die eerder deze taak verrichtte, diende immers te stoppen. Deze taak werd op
voorstel van het stadsbestuur toebedeeld aan het Rode Kruis (afdeling Berlaar). De inspectie
zal juridisch advies inwinnen met betrekking tot deze aangelegenheid, daar bedoelde
interventietaak tot de wettelijke opdrachten behoort van de brandweer. Andere diensten
dienen in principe slechts ingeschakeld te worden, wanneer de brandweer deze taak niet op
zich kan nemen."
In het verleden werd over de opportuniteit om met een Rode Kruis-afdeling in zee te gaan al
uitvoerig gedebatteerd. Er werd toen afgesproken dat het project zou worden geëvalueerd.
Vandaar de volgende vragen:
- Heeft de inspectie intussen nog van zich laten horen (het hierboven geciteerde verslag
dateert van 2005) en zich uitgesproken over de wettelijkheid van de Herentalse praktijk?
- Er werd in het verleden politiek afgesproken dat er een evaluatie zou komen van de
samenwerking met het Rode Kruis Berlaar. Bij mijn weten heeft die nog altijd niet plaatsgevonden? Kan aan het ziekenhuis en de brandweer zo'n evaluatie worden gevraagd ?
- Uit de praktijk blijkt dat er zich in onze zone steeds meer incidenten voordoen waarbij de
inzet van een ambulance nodig is (cf. zware ongevallen op de E313) en dat één ziekenwagen voor een hele zone eigenlijk niet meer van deze tijd is. Met de brandweerhervorming in het vooruitzicht wil ik het college en de burgemeester nu al vragen deze
problematiek (hoewel het verzorgen van een ziekenhuisdienst in de nieuwe regelgeving
niet expliciet als taak voor de brandweer wordt vermeld) mee te nemen in de
besprekingen over de nieuwe organisatie voor de brandweer. Is het college bereid zich in
die zin te engageren?
2 Toekomst brandweerkazerne

Hoe de brandweerhervorming verder ook zal lopen, het probleem van de kazernering van
onze brandweer zal men niet kunnen ontlopen. Gezien de werking van de brandweer aan de
stad Herentals in de toekomst vermoedelijk niet minder zal kosten, heeft het ook geen zin dit
dossier voor ons uit te schuiven en te wachten tot de brandweerhervorming helemaal rond is.
In opdracht van het schepencollege werd een studie over de toekomstmogelijkheden van de
brandweerkazerne opgemaakt waarin drie opties worden onderzocht: 1) een kleine
renovatie, 2) een grote renovatie en 3) een nieuwe kazerne.
Wanneer zal de gemeenteraad kennis kunnen nemen van dit rapport? Zal het rapport in een
commissie besproken worden of zal alleen het college in deze de beslissingen nemen?
De burgemeester antwoordt dat de gemeenteraad een tijdje geleden een studiebureau
aangesteld heeft om een rapport te maken over de huisvesting van de brandweer. Het
studiebureau presenteert dat rapport op 30 juni aan het schepencollege. Als de inhoud van
het rapport bekend is, zal hierover zeker gedebatteerd worden in de gemeenteraad.
Voorafgaand wordt het dossier ook in de commissie openbare werken besproken.
Op de eerste vraag antwoordt burgemeester Peeters dat het hem niet verbaast dat de
inspectie niet meer van zich heeft laten horen, aangezien de inspectie door zijn eigen
minister tot de orde geroepen is. De bevoegde minister heeft op basis van een aantal
parlementaire vragen besloten dat de brandweerdiensten geen monopolie hebben over
transport met 100-ambulances en dat zij dus ook niet verplicht zijn dit te organiseren. De
mening die velen hadden dat enkel de brandweer een 100-dienst mag uitoefenen in de stad,
is dus fout.
De uitbaters van een 100-dienst moeten erkend zijn door het ministerie van Volksgezondheid
en het is dit ministerie dat aanduidt wie in de regio de 100-diensten mag uitvoeren. Op
sommige plaatsen is dat de brandweer, op andere is dat volledig privé, nog op andere
plaatsen is dat het Rode Kruis of zelfs het OCMW. In Herentals is destijds de keuze gemaakt
voor het Rode Kruis, ook al omdat er in Herentals geen enkele andere privé-dienst een
erkenning had van Volksgezondheid.
Niet de stad maar het ziekenhuis heeft een contract met het Rode Kruis dat over drie jaar
loopt en verlengbaar is. Het contract vraagt een evaluatie ongeveer een half jaar voor het
afloopt. Dat is ook gebeurd op zowel organisatorisch als op financieel vlak. Deze evaluatie
was positief, zowel voor het ziekenhuis als voor het Rode Kruis. Het contract is dan ook niet
opgezegd. Dat wil zeggen dat het nu jaar per jaar verlengd wordt maar de stad heeft wel een
ander financieel voorstel gevraagd. De stad zal ook een financieel tegenvoorstel moeten
doen.
Raadslid Peeters vraagt of de stad betrokken is geweest bij de evaluatie.
Burgemeester Peeters meldt dat evaluatie is gebeurd door de vragende contractant, in casu
het OCMW-ziekenhuis. De brandweer is niet betrokken bij de evaluatie.
Kris Peeters vraagt of hij het verslag van deze evaluatie kan inkijken.
Schepen Jan Bertels antwoordt dat het verslag voor inzage op het secretariaat zal liggen.
Kris Peeters meldt nog dat hij het zinvol zou vinden als de brandweer bij de evaluatie van het
contract zou betrokken worden omdat zij ook actor op het terrein zijn.
031 Functioneren geluidsinstallatie Zandstraat
Raadslid Raf Liedts licht zijn agendapunt toe.
Reeds langere tijd functioneren de geluidsboxen van de installatie in de winkelwandelstraat
Zandstraat niet meer. Nochtans zou men dit kunnen herstellen met een zeer beperkte
investering. Wanneer zal dit gebeuren?
Schepen Schellens antwoordt dat de muziekinstallatie in de Zandstraat een twintigtal jaar
geleden door de middenstand zelf is aangekocht en dat de installatie dus eigendom is van

de middenstand. De middenstandsraad beheert de installatie ook.
Volgens schepen Schellens zijn er enkele boxen van de installatie stuk en ook een aantal
kabels. De middenstandsraad heeft het functioneren van de muziekinstallatie op de volgende
vergadering geagendeerd.
Raadslid Liedts vraagt of de vraag al aan de stad is gesteld om de installatie te repareren.
Schepen Schellens antwoordt hier niet van op de hoogte te zijn.
Burgemeester Peeters vult aan dat de installatie van de middenstanders zelf is en dat ze
bovendien vanuit twee middenstandszaken zelf bediend wordt. De stad kan de installatie zelf
niet bedienen en de middenstandsorganisatie heeft dat ook nooit gevraagd. Eventuele
reparatie is mogelijk omdat de stad voor 2008 het budget voor de middenstandsorganisatie
verhoogd heeft met 15.000 euro. De middenstandsorganisatie kan quasi volledig autonoom
beschikken over het volledige middenstandsbedrag en is dus vrij om te beslissen waaraan
het budget te besteden. Het verhaal zou anders geweest zijn als de muziekinstallatie zou zijn
overgenomen door de stad, zoals dat twee jaar geleden gebeurde met de kerstverlichting.
De winkeliers zijn natuurlijk altijd vrij om de vraag alsnog aan het stadsbestuur te stellen.
032 Wateroverlast Loopke
Raadslid Raf Liedts licht zijn agendapunt toe.
Het verbindingssteegje tussen Zandstraat en Belgiëlaan nl. ‘Het Loopke’ heeft in bepaalde
periodes te kampen met zware wateroverlast. Heel wat scholieren gebruiken dit steegje en
het is dan ook niet aangenaam om er dan nog door te moeten rijden of wandelen. Kan
hiertegen niets structureel worden ondernomen?
Schepen Schellens kent het probleem van ’t Loopke en antwoordt dat er bij regenweer snel
plassen zijn in ’t Loopke. De uitvoeringsdiensten van de stad hebben de opdracht de aflopen
vrij te maken en de kuilen waarin water blijft staan, te dempen. Op die manier onderhoudt de
stad het paadje. Het afgelopen jaar is dat drie keer gebeurd.
Schepen Schellens beseft dat dit geen ideale, structurele oplossing is maar stelt dat ’t
Loopke een onderdeel is van het project rond de ontwikkeling van het binnengebied. Vanaf
het moment dat het stadsbestuur met dit project start, zal er zeker ook voor ’t Loopke een
structurele oplossing moeten gevonden worden.
033 Onderhoud groen en bermen
Raadsleden Raf Liedts en Roel Vervoort hebben een vraag over het onderhoud van het
groen en de bermen in onze stad. Raadslid Roel Vervoort licht zijn agendapunt toe.
Het onderhoud van het groen en de bermen laat de laatste tijd weer zwaar te wensen over in
onze gemeente. Volgens raadslid Vervoort zijn sommige verkeersborden helemaal ingegroeid door onkruid. Ter staving laat hij een aantal foto’s rondgaan. Raadslid Vervoort vraagt
om toch te maaien, voor de veiligheid van de weggebruiker.
De roddel gaat dat men dit bewust op een laag pitje zet om de jobstudenten in de vakantiemaanden voldoende werk te geven. Raadslid Vervoort vraagt of deze geruchten kloppen.
Schepen Van Olmen antwoordt dat de groendienst alles doet om het werk goed en op tijd
rond te krijgen. Een tijdje geleden stond de dienst goed op schema. Door het voor onkruid
goede weersomstandigheden, is het onkruid de laatste tijd weelderig beginnen woekeren,
waardoor de groendienst zich nu extra moet inspannen. Ondanks alle inspanningen van de
eigen diensten en van ingehuurde diensten is het moeilijk om het probleem onder controle te
krijgen. Schepen Van Olmen vraagt om de foto's aan de diensten te bezorgen zodat ze
adequaat kunnen reageren.
Raadslid Liedts zegt dat onkruid niet op een dag uit de grond schiet.

Burgemeester Peeters antwoordt dat onkruid de neiging heeft om bij bepaalde weersomstandigheden plots overal massaal op te duiken en te groeien. Om dan al het nieuwe
onkruid te verwijderen, is meer dan een maand werk nodig.
034 Informatie-uitwisseling en communicatie zorgen voor minder hinder
Raadslid Guy Paulis licht zijn agendapunt toe.
www.innameopenbareweg.be en www.geoportaal.be zijn beide goed gestructureerde en
gratis informatiesites, die in ons land snel uitgroeien tot een onmisbare schakel in de
informatie-uitwisseling tussen openbare besturen over hinder op de openbare weg en tot een
betrouwbare bron van communicatie naar de mensen toe over werken op of tijdelijke
innamen van het openbaar domein.
Een dergelijk initiatief is in en om Herentals geen overbodige luxe.
Het interessante is dat gemeentediensten, brandweer, politie, MUG enz. volledig zelf de
websites kunnen aanvullen, zodat deze steeds zeer actueel en relevant zijn.
Dwingende voorwaarde om dit project verder te doen slagen, is de permanente participatie
van alle betrokken diensten.
Wil het schepencollege bijzondere aandacht besteden aan de actieve deelname van de stad
Herentals aan deze websites?
De burgemeester meldt dat de communicatiedienst deze websites als link op de site van de
stad heeft geplaatst. Ook onderhoudt de MUG-dienst deze sites met informatie die zij
systematisch ontvangen van de dienst mobiliteit van de stad. Bovendien heeft de Vlaamse
overheid een eigen overkoepelende site, www.wegenwerken.be. Hierop voert de Vlaamse
overheid al haar werken in en vraagt aan de stad om dat ook te doen. Ze vragen om alle
wegenwerken te bundelen op deze pagina. Dat doet de stad ondertussen ook. We merken
ondertussen dat er een groei is van verschillende initiatieven, maar de Vlaamse overheid
vraagt toch om alles te concentreren op www.wegenwerken.be.
Raadslid Paulis beweert dat op de vermelde sites Herentals slechts eenmaal zou vermeld
staan. Hij vraagt er toch aandacht voor om deze sites mee up to date te houden.
Raadslid Verlinden merkt op dat hij de site bezocht heeft en dat hij daar toch wel actuele
informatie gevonden heeft. Hij vond ook informatie over zijn eigen straat, maar de naam van
de straat was wel verkeerd geschreven.
Raadslid Paulis is blij dat raadslid Verlinden dit vermeldt want dat bewijst alleen maar hoe
onzorgvuldig de overheid met zijn informatie omspringt want zij levert de informatie, dus ook
de fouten.
De burgemeester besluit met het feit dat de Vlaamse overheid een eigen centraal meldpunt
is gestart om een woekering van privé-initiatieven tegen te gaan.
035 Gemeentelijke sportsubsidies
Raadslid Paulis vraagt of het Herentalse subsidiereglement voor sportverenigingen voldoet
aan de eisen van het Vlaamse Sportdecreet, dat oplegt dat elke gemeente een subsidiereglement met kwaliteitscriteria moet hebben om ook weldra nog gemeentelijke subsidies ter
ondersteuning van sportverenigingen te kunnen uitbetalen. Hij vraagt of de Herentalse
sportverenigingen dan kunnen rekenen op een evenwaardige regeling als in het verleden.
Schepen Verheyden antwoordt dat er op dit moment geen probleem is. De stad heeft op 3
juni 2008 een brief ontvangen van minister Bert Anciaux over de uitbetaling van subsidies
aan sportverenigingen. De stad kan nog steeds subsidies ontvangen op basis van de
bestaande reglementen. De stad kan hiermee dus geen subsidies verliezen, want ze voldoet
aan alle eisen. Er is een beleidsplan, er is 50 % cofinanciering, 50 % van het subsidiebedrag
gaat rechtstreeks naar de clubs, ...

De uitwerking van de nieuwe subsidiereglementen gebeurt in een werkgroep in samenwerking met de Herentalse sportraad. Deze werkgroep is al enkele maanden aan het werk.
Op deze manier wil de werkgroep de sportverenigingen voorbereiden op de nieuwe regeling
zodat ze van dezelfde voorwaarden zouden kunnen genieten. De nieuwe regelingen worden
opgenomen in de budgetten voor 2009.
Raadslid Paulis maakt zich zorgen over een aantal verenigingen dat op langere termijn het
risico loopt om subsidies te missen.
Schepen Verheyden verzekert raadslid Paulis dat de stad er alles aan doet om de clubs
zodanig voor te bereiden dat ze geen nadelen ondervinden van deze beleidsbeslissing. Het
algemene beeld is dat 80 % van de subsidies zullen kunnen behouden worden.
Schepen Verheyden verlaat de zitting.
036 Herhaalde zeer slechte zichtbaarheid betonnen bloembakken St.-Jobsstraat
Raadslid Paulis meldt dat, niet voor het eerst, onlangs alweer een auto tegen één van de
betonnen bloembakken botste in de St.-Jobsstraat. Ook deze keer legde een eerder ongeval
de kiem van een nieuwe, zwaardere botsing.
Uit getuigenissen blijkt volgens raadslid Paulis dat de betonnen bloembak – voor het ongeval
van maandag 16 juni gebeurde dus - ver van de normale plaats stond, helemaal schuin
gedraaid, en met de reflectoren van de rijbaan weg gekeerd, ten gevolge van een eerdere
aanrijding. Ondanks dat buurtbewoners de gevaarlijke toestand blijkbaar onmiddellijk
doorgegeven hebben aan de stadsdiensten, gebeurde er een tweetal weken niets.
De betonnen bakken zijn werkelijk loodzwaar, dus de omwonenden konden dit euvel
helemaal niet zelf rechtzetten. Ze wachtten bang af, want bij herhaling gebeurden eerder de
zwaarste ongevallen in de St.-Jobsstraat in zo'n situatie. Ook nu dus, op 16 juni 's avonds
laat werd een automobilist verrast door de zeer slecht zichtbare bloembak, met een ware
ravage waarin uiteindelijk 5 wagens betrokken waren.
Is het schepencollege bereid om de inplanting van deze bloembakken te herbekijken naar
aanleiding van de meerdere ernstige ongevallen ? Waarom bleef herstelling en het opnieuw
correct plaatsen van de bak uit in de weken voor 16 juni? Erkent de stad verantwoordelijk te
zijn voor de zeer slechte zichtbaarheid van dit obstakel ten gevolge van deze nietuitgevoerde herstelling en herplaatsing ?
Dergelijke obstakels werden ooit ingeplant om het verkeer veiliger te laten verlopen, maar
erkent het schepencollege vandaag dat het netto-resultaat van deze bakken negatief is en
het wegnemen van de betonnen bakken zich opdringt ?
Schepen Schellens verwijst naar het meldingsformulier van 29 mei 2008 waarin de gevolgen
van een aanrijding met een bloembak gemeld wordt. De uitvoeringsdiensten hebben de
bloembak op 2 juni teruggezet. Op 24 juni is er opnieuw een meldingsformulier doorgegeven
om een bloembak terug te plaatsen na een ongeval. Schepen Schellens toont een krantenknipsel over het laatste ongeval waaruit blijkt dat de buurt blij is met de aanwezige bloembakken omdat er anders nog meer schade zou geweest zijn. De omstandigheden waarin het
ongeval plaatsvond maken de verdediging van de automobilist echter weinig vanzelfsprekend.
Raadslid Paulis zegt dit antwoord niet verwacht te hebben maar herhaalt de vraag naar de
bereidheid om de bloembakken weg te doen omdat het laatste argument niet voor alle vorige
ongevallen geldt.
Schepen Schellens antwoordt dat voor deze conclusie meer gegevens over de vorige
ongevallen moeten bekeken worden. Het raadslid kan deze gegevens opvragen.
Burgemeester Peeters bevestigt dat bij het laatste ongeval in de St.-Jobstraat het

intoxicatieniveau van de chauffeur de oorzaak van het ongeval was, niet de aanwezigheid
van snelheidsremmende bloembakken.
Raadslid Paulis verwijst naar een geval van enkele jaren geleden waaruit bleek dat niet
alleen roekeloze chauffeurs botsen met de snelheidsremmers.
Burgemeester Jan Peeters antwoordt dat het geval waar raadslid Paulis naar verwijst is
uitgemond in een verzekeringsdiscussie waarin de stad tot twee maal toe gelijk gekregen
heeft.
037 Penetratiepercentage aardgas
Raadslid Guy Paulis licht zijn agendapunt toe.
De wetgever schrijft voor dat het penetratiepercentage van beschikbare aardgasleidingen in
woongebied in 2015 minimum 95 % moet bereiken, in 2020 zelfs 99%.
Hoe is de exacte huidige toestand in woongebied op het Herentalse grondgebied?
Schepen Schellens meldt dat de penetratiegraad van aardgas in Herentals 95,6 % bedraagt.
Deze cijfers zijn te verkrijgen bij Eandis.

038 Verkeerssignalisatie
Raadslid Daniel Marcipont licht zijn agendapunt toe.
Regelmatig kan worden vastgesteld dat verschillende lichttorens op de middenbermafscheiders (Morkhovenseweg, Herenthoutseweg, Paradijsstraat, …) stuk of verdwenen zijn.
Herstellingen blijven soms zeer lang op zich wachten. Dit zorgt, vooral ’s nachts, soms voor
gevaarlijke toestanden.
Ook andere herstellingen van verkeerssignalisatie zoals bloembakken, verkeerslichten,
verkeersborden, … laten soms op zich wachten wat niet voor het eerst leidt tot nieuwe
ongelukken.
Kan de stad dringend actie ondernemen zodat verkeerssignalisatie die stuk is onmiddellijk
wordt hersteld?
Schepen Schellens antwoordt dat de verkeerssignalisatie op de openbare weg inderdaad
regelmatig kapotgereden wordt. Van zodra we de melding bij de technische dienst
administratie krijgen, wordt de melding doorgegeven aan de technische dienst uitvoering. Zij
plaatsen meteen een dagslaper zodat deze plaatsen ook ‘s nachts verlicht blijven.
Herstellingen worden nadien door de technische dienst uitvoering uitgevoerd. Tussen Iveka
en de stad is de taakafspraak gemaakt dat de stad alleen de schade herstelt waarbij geen
elektrische herstelling bij is, bijvoorbeeld alleen de kegel vervangen.
Als er ook een lichtarmatuur stuk is, neemt de stad contact op met Eandis dat het
verlichtingsnet van de stad onderhoudt. De procedure was tot voor kort lang (makkelijk 12
weken) en omslachtig maar is op de gemeenteraad van 8 april 2008 vervangen door een
kortere procedure. De stad heeft Iveka toen een beperkt mandaat gegeven voor het
vervangen van armaturen en palen door slijtage of herstelling van schadegevallen met
onbekende dader. Met dit mandaat zouden dergelijke herstellingen in de toekomst sneller
kunnen verlopen.
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