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001 Proces-verbaal van kasnazicht per 31/3/2008 

MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
Het college van burgemeester en schepenen keurde op 14/7/2008 de kastoestand op 
31/3/2008 goed. 
Juridische grond 
Volgens het artikel 165 van het gemeentedecreet moet de financieel beheerder minstens 1 
maal per kwartaal de thesaurietoestand aan de gemeenteraad rapporteren. 
BESLUIT 
De gemeenteraad neemt kennis van het proces-verbaal van kasnazicht van 31 maart 2008. 
 
 

002 Begrotingswijziging 1 van 2008. kennisname nazicht door hogere overheid 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
De gemeenteraad stelde op 3/6/2008 de budgetwijziging 1 van 2008 vast. Door het Agent-
schap voor Binnenlands Bestuur afdeling Antwerpen, dienst Toezicht Financiën Gemeenten 
werd de budgetwijziging nagezien. 
Argumentatie 
De opmerkingen die de dienst Toezicht Financiën Gemeenten maakt, moeten ter kennis ge-
bracht worden van de gemeenteraad. 
BESLUIT 
De gemeenteraad neemt kennis van de brief van 30 juli 2008 van de Vlaamse Overheid, 
Agentschap voor Binnenlands Bestuur, Afdeling Antwerpen, dienst Toezicht Financiën Ge-
meenten, over het nazicht van de budgetwijziging 1. 
Volgende opmerking werd geformuleerd: 
De bijkomende Eliacompensatie van het Lokaal Pact moet ingeschreven worden op artikel 
552/466-48. 
 
 

003 Belasting op de foorinrichtingen 2008-2013: aanpassing 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
De gemeenteraad heeft op 18/12/2007 een belasting op de foorinrichtingen goedgekeurd 
voor de periode 2008-2013. Dit reglement werd op 4/3/2008 aangepast. 
De contracten voor de foorexploitanten zijn afgelopen. In de vorige reglementen werd een 
vermindering van 25 % toegestaan aan kermisexploitanten die een contract voor verschillen-
de jaren hadden. Deze vermindering werd echter niet opgenomen in de nieuwe reglemen-
tering. De bedoeling was dat de prijzen voor de kermisexploitanten niet zouden stijgen wat 
tot gevolg heeft dat het reglement moet aangepast worden. 
Openbaar onderzoek 
Er wordt geen onderzoek de commodo et incommodo georganiseerd. Dit reglement wordt af-



gekondigd en bekendgemaakt volgens artikel 186 en 187 van het Gemeentedecreet. 
Adviezen 
Het schepencollege stelt voor de nodige aanpassingen aan het reglement te doen zodat de 
prijzen ongewijzigd blijven tegenover de vorige jaren. 
Juridische grond 
- Het Gemeentedecreet. 
- Gemeenteraadsbeslissing van 2/10/2007 houdende het reglement op kermisactiviteiten 

op het openbaar domein. 
Argumentatie 
Het was niet de bedoeling de prijzen voor de fooruitbaters fors te verhogen. Immers, in het 
budgetvoorstel 2008 werd als ontvangst eenzelfde bedrag ingeschreven als vorig jaar. In de 
vorige reglementen werd 25 % vermindering toegestaan aan foorexploitanten die een con-
tract hadden met de gemeente. Door de invoering van een nieuwe reglementering op de ker-
misactiviteiten worden geen contracten meer afgesloten, enkel nog abonnementen. 
In evenredigheid met vorige jaren wordt voorgesteld 25 % vermindering toe te staan op de 
standplaatsvergoeding van fooruitbaters met een abonnement. 
Immers, abonnementhouders brengen voor de gemeente minder administratieve kosten met 
zich mee. 
BESLUIT 
De gemeenteraad beslist aan het belastingreglement op de foorinrichtingen, zoals het ge-
stemd werd door de gemeenteraad in zitting van 4 maart 2008, volgende tekst als bijko-
mende paragraaf onder artikel 1 toe te voegen: “Voor kermisattracties, vernoemd onder arti-
kel 1, 1 en 2, wordt een vermindering toegestaan van 25 % voor abonnementhouders.” 
 
Onthouden zich bij de stemming: Paulis en Schaut. 
 
 

004 Retributie voor sommige prestaties van de brandweer 2008-2013: aanpassing 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
De gemeenteraad stemde op 18/12/2007 een retributie voor sommige prestaties van de 
brandweer voor een periode welke eindigt op 31/12/2013. 
Het Vlaams Ministerie van Bestuurszaken, Agentschap voor Binnenlands Bestuur, Afdeling 
Antwerpen meldt met de brief van 19/3/2008, ref. fiscaliteit/EK/PB, dat aan dit reglement en-
kele aanpassingen moeten gebeuren. 
Openbaar onderzoek 
Dit reglement zal worden afgekondigd en bekendgemaakt volgens de bepalingen van artikel 
186 en 187 van het Gemeentedecreet. 
Er wordt geen onderzoek de commodo geopend aangaande dit reglement. 
Adviezen 
Het schepencollege stelt voor het retributiereglement aan te passen aan de opmerkingen 
van de Hogere Overheid. 
Juridische grond 
- Het Gemeentedecreet. 
- Het KB van 25/4/2007 en eventuele latere wijzigingen tot vaststelling van de opdrachten 

van de hulpdiensten die verhaald kunnen worden en diegene die gratis zijn (Stbl. 
14/5/2007). 

Argumentatie 
De brandweer voert bepaalde opdrachten uit waarvoor zij een vergoeding mogen vragen. 
Het inrichten van een brandweerdienst brengt voor de gemeente kosten met zich mee. Om 
de financiële last voor de gemeente te verlichten, vordert de stad een deel van deze kosten 
terug van de begunstigden. 
BESLUIT 
De gemeenteraad beslist het retributiereglement voor sommige prestaties van de brandweer 
zoals het gestemd werd door de gemeenteraad in zitting van 18 december 2007 aan te pas-
sen aan de opmerkingen van de Hogere Overheid: 
Artikel 1 



Met ingang van heden en voor een termijn welke eindigt op 31 december 2013 heft de ge-
meente een retributie op sommige tussenkomsten van de brandweerdienst: 

a) ingeval van besmetting of van behoorlijk vastgestelde toevallige vervuiling 
b) ingeval van prestaties die verricht worden buiten de door wetten en reglementen 

opgeleg-de interventies  
Artikel 2 
Deze retributie vast te stellen als volgt: 
a) materieel en blusmiddelen: 

- 0,25 euro per afgelegde km en 29,75 euro per uur voor het gebruik ter plaatse van 
voertuigen waarvan de cilinderinhoud niet meer dan 2000 cc bedraagt 

- 0,30 euro per afgelegde km en 37,20 euro per uur voor het gebruik ter plaatse van 
voertuigen waarvan de cilinderinhoud niet meer dan 4500 cc bedraagt 

- 0,40 euro per afgelegde km en 48,35 euro per uur voor het gebruik ter plaatse van 
voertuigen waarvan de cilinderinhoud meer dan 4500 cc bedraagt; 

- 14,90 euro per uur voor gebruik ter plaatse van andere motorwerktuigen; 
- 0,35 euro per 1 meter slang; 
- 3,75 euro per geledigde persluchtfles; 
- gebruikte producten, met uitzondering van brandstof en smeermiddelen: werkelijke 

kostprijs. 
Wordt het materieel om gelijk welke reden niet gebruikt dan zal het toch aangerekend 
worden à rato van de afgelegde kilometers en van 1 uur gebruik. Voor de vaststelling van 
de uurprestaties ter plaatse wordt ieder begonnen uur voor een volledig uur aanzien. 

b) beroeps- en vrijwilligerspersoneel: 
- 10,30 euro per uur voor de officieren 
- 8,35 euro per uur voor de onderofficieren 
- 7,40 euro per uur voor de korporaals en de brandweerlieden. 
Zij worden verhoogd met 25 % voor de prestaties te leveren buiten de tussenkomst, zoals 
onderhoud materieel, reiniging en administratie. Voor tussenkomst van kikvorsmannen 
wordt het alzo berekend uurloon nogmaals verhoogd met 0,60 euro en voor interventies 
geleverd op een zondag of een wettelijke feestdag tussen 0.00 u en 24.00 u wordt het 
verdubbeld. 
De prestaties worden aangerekend vanaf het vertrek tot na de terugkomst in de garage en 
ieder begonnen uur wordt voor een volledig uur aanzien. Voor het personeel dat, om gelijk 
welke reden, na een oproep niet moet optreden wordt een forfaitaire prestatie aangere-
kend van één uur wat het beroepspersoneel betreft en van twee uur voor het vrijwilligers-
personeel. De uurlonen schommelen met het indexcijfer der consumptieprijzen overeen-
komstig de regelen bepaald door de wet van 1.3.1977. Ze zijn gekoppeld aan spilindex 
138,01. 

c) Vernietigen van wespennesten en onschadelijk maken van bijenzwermen in zoverre het 
niet gaat om een noodoproep met het oog op het redden of beschermen van personen: 
20,00 euro. 

Artikel 3 
De vastgestelde retributie wordt ten laste gelegd van: 
- de eigenaars van de gewraakte producten voor de gevallen bedoeld in artikel 1a 
- de natuurlijke- of rechtspersonen, begunstigde van de geleverde prestaties, voor de ge-

vallen als bedoeld in artikel 1b. 
Voor interventies die door derden op verzoek van de gemeentelijke brandweerdienst worden 
verricht zullen de onkosten door de gemeente gedragen worden in afwachting van hun on-
middellijke recuperatie zoals hierboven bedoeld. 
Artikel 4 
De invordering van de retributie gebeurt door de gemeenteontvanger. 
 
Stemmen tegen: Liedts, Marcipont, Vervoort, Geypens en Heylen. 
Onthouden zich bij de stemming: Paulis en Schaut. 
 
 
 



005 Voorafgaande controle van de wettigheid en regelmatigheid van de voorgeno-men 
verbintenissen: halfjaarlijks rapport - periode januari-juni 2008: kennis-name 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
Het gemeentedecreet verplicht de ontvanger/financieel beheerder voorgenomen verbintenis-
sen te onderzoeken op hun wettigheid en regelmatigheid. Wanneer een voorgenomen 
verbintenis voldoet aan de vereisten van wettigheid en regelmatigheid én er zijn voldoende 
budgetten voorhanden om ze uit te voeren, verleent de ontvanger/financieel beheerder een 
visum. Een visum is dus een wettelijk opgelegde verplichting om tot een regelmatige verbin-
tenis te kunnen komen. 
Het gemeentedecreet legt de ontvanger/financieel beheerder op te rapporteren aan de ge-
meenteraad over de uitvoering van deze taak. Tegelijkertijd stelt de ontvanger/financieel 
beheerder een afschrift van dit rapport ter beschikking aan het college van burgemeester en 
schepenen, de gemeentesecretaris en de externe auditcommissie. 
De ontvanger/financieel beheerder heeft op 14/8/2008 een rapport opgemaakt met betrek-
king tot de eerste zes maanden van het jaar 2008. 
De gemeenteraad heeft het begrip dagelijks bestuur gedefinieerd en heeft beslist welke voor-
genomen verbintenissen zijn vrijgesteld van een visum. De gemeenteraad heeft ook de pro-
cedure vastgesteld om een visum te vragen. Een visum moet aangevraagd worden op basis 
van het dossier dat daarna wordt voorgelegd aan de budgethouder om te beslissen welke 
verbintenis al dan niet zou aangegaan worden. 
Juridische grond 
- Het gemeentedecreet; titel II. - het gemeentebestuur; hoofdstuk III. - de burgemeester; af-

deling II. - de bevoegdheden van de burgemeester, artikel 64. 
- Het gemeentedecreet; titel II. - het gemeentebestuur; hoofdstuk V. - de gemeentelijke 

diensten; afdeling II., Onderafdeling II. - de gemeentesecretaris en de adjunct-gemeente-
secretaris, artikels 87, 88. 

- Het gemeentedecreet, titel II. - het gemeentebestuur; hoofdstuk V. - de gemeentelijke 
diensten; afdeling III. - Interne controle, artikels 99, 100 en 101. 

- Het gemeentedecreet; titel IV. - planning en financieel beheer; hoofdstuk IV. - Uitvoering 
van het budget, budgethouderschap en beheer van de middelen; afdeling I. – budget-
houderschap, artikel 160 §2. 

- Het gemeentedecreet; titel IV. - planning en financieel beheer; hoofdstuk V. - 
boekhouding, financiële rapportering en kascontrole, artikel 166. 

Argumentatie 
Het gemeentedecreet verplicht de procedure om een visum te verlenen sinds 1/1/2007. De 
procedure is in de loop 2007 enkele keren bijgestuurd. De wetgever besliste dat een visum 
onder voorbehoud (van b.v. een budgetwijziging) niet kan. Het stadsbestuur paste de defini-
tie van dagelijks bestuur aan en stelde de procedure vast waarmee een visum moet worden 
aangevraagd. 2007 is dus duidelijk een startjaar met een leerproces geweest. 
Wanneer een visum verplicht is en de ontvanger/financieel beheerder heeft het geweigerd, 
kan de budgethouder (momenteel het college of de gemeenteraad) die specifieke voorgeno-
men verbintenis niet aangaan. 
Alleen wanneer er voldoende budgetten zijn, kan het college van burgemeester en schepe-
nen, op eigen verantwoordelijkheid, viseren wanneer de ontvanger/financieel beheerder bij 
gemotiveerde beslissing weigert een visum te verstrekken. 
Wanneer de voorgenomen verbintenis wordt aangepast zodat de redenen om het visum te 
weigeren vervallen, hoort het aangepaste dossier opnieuw voorgelegd te worden aan de ont-
vanger/financieel beheerder. Op basis van zulk aangepast dossier geeft de ontvanger/finan-
cieel beheerder dan het visum. Daarna kan de budgethouder de voorgenomen verbintenis 
aan gaan. 
Wanneer de ontvanger/financieel beheerder een visum weigerde of vaststelde dat er geen 
visum was gevraagd, werd het desbetreffende dossier aangepast of ingetrokken. 
Van januari tot juni 2008 onderzocht de ontvanger/financieel beheerder 146 dossiers voor-
aleer het desbetreffende dossier werd voorgelegd aan het college of de gemeenteraad. 
- 133 keer (of in 91,10 % van de gevallen) verleende hij een visum. 
- 5 keer (of in 3,42 % van de gevallen) was er onvoldoende budget. 



- 1 keer (of in 0,68 % van de gevallen) weigerde de ontvanger/financieel beheerder een 
visum te geven omdat de voorgenomen beslissing niet wettig of niet reglementair was. 

- 3 keer (of in 2,05 % van de gevallen) weigerde de ontvanger/financieel beheerder een 
visum te geven omdat er de combinatie was van onvoldoende budget én een niet-wettige 
of niet-reglementaire voorgenomen beslissing 

- 4 keer (of in 2,74 % van de gevallen) werd een dossier aan het college of de gemeen-
teraad voorgelegd waarvoor een visum verplicht was zonder dat een visum werd ge-
vraagd. 

Wanneer werd vastgesteld dat er dossiers zonder visum waren voorgelegd, heeft het mana-
gementteam dit onderwerp besproken. De secretaris heeft daarop de diensthoofden nog-
maals op de wettelijke vereisten ter zake gewezen. 
BESLUIT 
De gemeenteraad neemt kennis van het rapport van de ontvanger/financieel beheerder van 
14 augustus 2008 over de voorafgaande controles die hij uitvoerde in de periode januari tot 
en met juni 2008 inzake voorgenomen verbintenissen die onderworpen zijn aan de visum-
plicht. 
 
 

006 Horeca: premie voor toegankelijkheid 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
De plaatselijke horeca zorgt met andere sectoren (verenigingsleven, cultuur, sport….) voor 
een bruisende stad. Ouders met een kinderwagen, mensen met een boodschappentrolley, 
ouderen, personen met een tijdelijke beperking of een handicap, willen ook al eens iets gaan 
eten, drinken of op hotel gaan. Door het geven van een toegankelijkheidspremie wil de stad 
hierbij de horeca sensibiliseren en hen helpen om hun zaak voor iedereen zo toegankelijk 
mogelijk te maken. 
Besluit schepencollege van 10/6/2008 
Adviezen 
Artikelnummer Omschrijving aankoop Bedrag 

inclusief 
btw  

Beschikbaar 
krediet na 
vastlegging 

Vastleggings 
nummer 

833 321 01 Rechtstreekse premies en 
subsidies aan ondernemingen 
Toegankelijkheidspremie 

 12 500  

Argumentatie 
De investeringen voor de uitbater, bouwheer, vzw, eigenaar…. om een horecazaak zo 
toegankelijk mogelijk te maken, zijn groot. Door het geven van een premie wil het 
stadsbestuur hen aansporen om hun hotel, restaurant of café, voor iedereen toegankelijk te 
maken. Essentieel zijn hierbij de eventuele toegangsweg, de ingang en een aangepast toilet. 
Voorliggend ontwerp voldoet aan de normering die door het Centrum voor Toegankelijkheid 
van het  Provinciebestuur van Antwerpen wordt gehanteerd. In vergadering van 26 mei 2008 
werd door de Werkgroep voor Personen met Handicap Herentals, een voorstel goedgekeurd.  
BESLUIT 
a. De gemeenteraad beslist eenparig om, binnen de perken van de beschikbare budgetten, 

voor de dienstjaren 2008 - 2013, aan de uitbater, eigenaar, vzw, bouwheer, vennoot-
schap…… van een horecazaak, die investeringen doet om deze zaak voor zoveel 
mogelijk mensen toegankelijk te maken, een premie toe te kennen. Na uitvoering van 
deze werken voldoen minstens één ingang en één toilet aan de toegankelijkheidsnomen. 
Indien deze ingang slechts bereikt kan worden via een toegangsweg dient deze laatste 
ook aan de normen te voldoen. 

b. Het opzet van de horecazaak heeft een permanent karakter en is gelegen op het 
grondgebied van Herentals. 
Komen niet in aanmerking   

i. Mobile of tijdelijke constructies  
ii. Horeca verbonden aan een gebouw dat in hoofdzaak gericht is op de opvang van 

mensen met mobiliteitsproblemen (bijvoorbeeld in een rusthuis, serviceflatcomplex, 



ziekenhuis,…….) 
iii. Aanvragen ingediend door overheden of publiekrechtelijke rechtspersonen  

c. Toegankelijkheidsnormen 
i. De toegangsweg heeft 

1. Een verharde ondergrond 
2. Een minimale breedte van 1.20 m 
3. Een vrije hoogte van 2.10 m 
4. Een obstakelvrije doorgang van ministens 0.90 m 
5. Geen drempels hoger dan 2 cm 
6. Helling of hellend vlak heeft een percentage van maximaal 

- 10 % indien lager dan 10 cm 
- 8.30 % indien 10 tot 25 cm 
- 6.25 % indien 25 tot 50 cm 
- 5 % indien hoger dan 50 cm 

ii. Inkom 
1. De toegang is drempelvrij met een maximumniveauverschil van 2 cm (afgeschuind) 
2. De vrije doorgangsbreedte bedraagt  minstens 0,9 m 
3. De vrije doorgangshoogte bedraagt minstens 2,1 m 
4. Voor en achter de deur is een horizontale vrije opstelruimte van minstens 1,5 m x 

1,5 m (niet van toepassing bij schuifdeuren) 
5. Voor de deurklink wordt geen draaiknop genomen. (- voorkeur het hefboomtype) Ze 

heeft een contrasterende kleur ten opzichte van de  achtergrond. 
6. Een manuele deur heeft geen draaiknop. (voorkeur het hefboomtype). Aan de zijde 

van de deurkruk is een extra opstelruimte van minimum 0,50 m 
7. Klapdeuren: het hoofdpaneel is minstens 0,90 m breed. 
8. Indien de deur voorzien is van een deurpomp of –sluiter dient de bedienings-

weerstand minimaal te zijn. (maximaal 4 kg) 
9. Beglaasde deuren zijn voorzien van veiligheidsglas. De beglazing wordt voorzien 

van een contrasterende strip/logo/markering… op ooghoogte (1m en 1,6 m) 
iii. Toiletruimte 
1. Moet goed bereikbaar zijn: 

- geen drempels hoger dan 2 cm 
- doorgangen die leiden tot voor de deur van het toilet zijn minstens 0.9 m breed. 

2. Helling of hellend vlak heeft een percentage van maximaal 
- 10 % indien lager dan 10 cm 
- 8.30 % indien 10 tot 25 cm 
- 6.25 % indien 25 tot 50 cm 
- 5 % indien hoger dan 50 cm 

3. Wordt aangeduid met het internationaal gangbare pictogram.  
4. De toestellen staan zo opgesteld dat er met een rolstoel een draaicirkel van 1,5 m 

gemaakt kan worden 
5. De afstand van de voorste rand van de toiletpot tot de achterliggende wand 

bedraagt 0,70 – 0,75 m. Het toilet is (toiletbril inbegrepen) 0,50 m – 0,55 m hoog.  
6. Minstens één zijde van het toilet heeft een vrije breedte van 0,90 m om een 

zijdelingse transfer te kunnen uitvoeren. Kan dit niet aan beide zijden dan dient er 
tussen de wc-pot (midden) en de andere zijde, een ruimte te zijn van min 0,45 m. 

7. Langs de vrije breedte(s) van 0,90 m (zie g), bevindt zich een opklapbare hand-
greep van 0,80 m hoogte en 0,90 m hoogte. Indien één vaste steun tegen de muur 
wordt voorzien, dient deze, op een hoogte tussen 0,80 m en 0,90 m, 0,30 m uit de 
hoek te worden geplaatst en 0,50 m lang te zijn. Dezen hebben een contrasterende 
kleur ten opzichte van de omgeving  

8. Het toiletpapier dient binnen handbereik te zijn: niet opgehangen tegen de achter-
wand. De houder heeft een contrasterende kleur ten opzichte van de omgeving. 

9. Een spiegel op ooghoogte van een rolstoelgebruiker waarvan het centrale punt zich 
bevindt op 1,25 m, de onderzijde tussen 0,90 en 1,10 m van de grond en tot een 
hoogte van 1,90 m. 

10. De wastafel is onderrijdbaar, voorzien van een automatische kraan of met één 



hendelbediening (hendel minimaal 10 cm lang) De papierdispenser of het automa-
tisch handdoeksysteem dient in de onmiddellijke nabijheid opgehangen en bereik-
baar te zijn 

11. De deur heeft een doorgangsbreedte van 0,90 m. Ze draait naar buiten open en er 
dient een draaimogelijkheid te zijn van 1,50 m voor en achter. Aan de binnenzijde is 
de deur voorzien van een horizontale beugel op een hoogte van 0,90 m over de 
volledige breedte van de deur. Deze heeft een contrasterende kleur ten opzichte 
van de omgeving. 

12. Indien de deur voorzien is van een deurpomp of –sluiter dient de bedienings-
weerstand minimaal te zijn. (maximum 4 kg) 

13. Is uitgerust met een lichtschakelaar en niet met sensoren of schakelaars met tijds-
mechanismen. De lichtschakelaar wordt steeds onmiddellijk rechts of links naast de 
toiletdeur geplaatst, aan de binnen- of buitenkant, al naar gelang het een links of 
rechts buitendraaiende deur is. Schakelaar en stopcontacten staan steeds op een 
hoogte tussen 0,85 cm – 1,20 m en  minimum 0,50 cm uit een hoek. De kleur van 
de schakelaar is in contrast met de omgeving. 

14. Kledinghaak aan de binnenzijde van de deur op een hoogte van 1,20 m. Deze haak 
heeft een contrasterende kleur ten opzichte van de omgeving. 

15. Minimale oppervlakte 1,65 m x 2,2 m  
d. Bedrag van de premie 

Op voorlegging van de facturen, die betrekking hebben op het toegankelijk maken, 
bedraagt de premie 100 % van de kostprijs van deze werken met een maximum van 
2.000 euro  

i. Voor verbouwingswerken waarvoor geen bouwvergunning nodig is:  
ii. Voor verbouwingswerken waarvoor een bouwvergunning nodig is: 

Alleen als de kostprijs, van de verbouwingswerken die betrekking hebben op het toegan-
kelijk maken, minstens 50 % van de totale kostprijs der werken bedraagt, wordt een 
premie toegekend.  

e. Per horecazaak kan slechts één premie worden toegekend. Indien twee aanvragen voor 
dezelfde horecazaak onafhankelijk van elkaar worden ingediend, zal enkel de eerst 
ingediende aanvraag in aanmerking komen voor een premie. 

f. Werkwijze: 
De aanvragen worden ingediend bij het stadsbestuur van Herentals en gecentraliseerd op 
de dienst “Middenstand”. 

1. De dienst Middenstand stelt de toestand vast zoals deze is voorafgaand aan de 
werken. 

2. De aanvrager overhandigt aan de dienst  “Middenstand” de door hem betaalde 
facturen. Hierop zal deze dienst een technische controle uitvoeren. Dit omvat het ter 
plaatse nakijken of de eventuele toegangsweg en minstens één ingang en één toilet 
aan de vooropgestelde toegankelijkheidsnormen voldoen. 

3. Het schepencollege beslist, op basis van het verslag van de technische controle en de 
voorgelegde facturen, over de toekenning van de premie.  

4. De dienst Middenstand informeert de aanvrager over de genomen beslissing. Indien 
hierbij een toegankelijkheidspremie wordt toegekend, wordt de dienst “Toerisme” 
hiervan in kennis gesteld. 

 
 

007 Jaarverslag schepencollege 2007 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
Het stadsbestuur geeft elk jaar een jaarverslag uit over de werking van het bestuur en de 
diensten. Het college van burgemeester en schepenen keurde op 24/6/2008 het ontwerp van 
het jaarverslag goed. 
Juridische grond 
Artikel 96 van de nieuwe gemeentewet. Volgens “De Gemeentegids” (vierde editie, 2007) 
moet het ontwerp van begroting vergezeld zijn van onder andere het verslag dat betrekking 
heeft op de algemene werking van de gemeente. 



Argumentatie 
Het jaarverslag is een document waarin de belangrijkste realisaties van de diensten opge-
somd en toegelicht zijn. 
BESLUIT 
De gemeenteraad neemt kennis van het jaarverslag van het schepencollege over de werking 
van de stadsdiensten van 1 januari 2007 tot en met 31 december 2007. 
 
 

008 Keuze gunningswijze en vaststelling lastvoorwaarden voor aanstelling van een 
ontwerper voor het project “kunstencampus” - O-006-2008 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
Hert bestuur wenst in de Markgravenstraat nieuwe gebouwen op te richten voor de Aca-
demie voor Beeldende Kunst en de Academie voor Woord en Muziek en in dit gebouwen-
complex een archiefruimte voor de stedelijke administratie te integreren. Voor de opmaak 
van de studie en het ontwerp van deze kunstencampus 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 over-
heidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten. 
Financiële gevolgen 
De kosten verbonden aan deze studieopdracht worden geraamd op meer dan 67.000 euro, 
exclusief btw. In de gemeentebegroting dienstjaar 2008 onder artikel nummer 7342/733/60 
van de buitengewone dienst zijn voldoende budgetten opgenomen voor deze opdracht. 
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 stu-
die en het ontwerp van het bouwproject “kunstencampus” te gunnen via een procedure van 
algemene offerteaanvraag en keurt het bestek nummer O-006-2008 hiertoe goed. De uitga-
ven verbonden aan deze studieopdrachten worden verricht op de buitengewone begroting, 
artikel nummer 7342/733/60. 
 
Onthouden zich bij de stemming: Paulis en Schaut. 
 
 

009 Automatisering diftarsysteem recyclagepark - 2008/021: keuze gunningswijze en 
vaststelling lastvoorwaarden 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
Sinds 1/7/2008 heeft de stad het DIFTAR-systeem ingevoerd. DIFTAR staat voor gedifferen-
tieerde tarifering. Dit houdt in dat de vervuiler betaalt voor de hoeveelheid afval die hij aan-
levert. Het DIFTAR-systeem wordt al toegepast bij de huis-aan-huisophaling van afval. De 
stad gaat het nu ook doorvoeren op het recyclagepark. 
Aan de algemene ingang wordt een systeem geplaatst waarmee de bezoeker wordt geïden-
tificeerd door zijn elektronische identiteitskaart. De ingang wordt afgesloten met een slag-
boom. 
Voor de betalende afvalfracties gebeurt de verrekening naar de klant toe op basis van ge-
wichtsregistratie. Daarom zal een weegbrug worden opgesteld. De in- en uitgang van de be-
taalzone worden afgesloten met een slagboom. Aan deze slagbomen en aan de weegbrug 
worden de klanten ook geïdentificeerd via hun elektronische identiteitskaart. 
Bij het uitwegen aan de weegbrug zal het achtergelaten gewicht en het daarvoor te betalen 
bedrag berekend worden. Via een saldo dat gekoppeld wordt aan de identiteitskaart van de 
klant zal hij kunnen betalen aan een betaalzuil. De werking van de slagboom aan de uitgang 



van de betaalzone moet gekoppeld zijn aan het registratiesysteem en de betalingsformalitei-
ten. 
Heel het DIFTAR-systeem zal dus geautomatiseerd verlopen maar bij faling van de automa-
tisatie moet handmatige bediening door parkwachters ook mogelijk zijn. 
Juridische grond 
Wet van 24/12/1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aan-
neming 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 automatisering van het DIFTAR-systeem in het recyclagepark wordt geraamd op 
141.207,00 euro, inclusief btw. 
De uitgaven worden verricht op de buitengewone begroting, artikel nummer 8762/725/60. 
Argumentatie 
De procedure voor het aanstellen van een firma voor de realisatie van de automatisering 
wordt opgestart. 
De opdracht zal gegund worden door een algemene offerteaanvraag. 
Bestek 2008/021 en bijhorend plan is opgemaakt in overleg met de milieudienst. 
BESLUIT 
De gemeenteraad beslist om de opdracht voor de realisatie van de automatisering van het 
DIFTAR-systeem in het recyclagepark te gunnen door een algemene offerteaanvraag. 
Het bestek 2008/021, het plan en de raming van 141.207,00 euro, incl. btw, worden goedge-
keurd. 
 
Stemmen tegen: Liedts, Paulis, Marcipont, Schaut, Vervoort, Geypens en Heylen. 
Onthouden zich bij de stemming; Kris Peeters, Vanhencxthoven, Vermeulen en Rombouts. 
 
 

010 Verbouwing administratief centrum - 0-004-2008 - aanstelling van een ontwer-per voor 
de opmaak van de studie en het ontwerp: keuze gunningswijze en vaststelling 
lastvoorwaarden 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
De dienstverlening aan de burger is de kerntaak van de gemeentelijke organisatie. Diverse 
evoluties hebben die dienstverlening de laatste decennia sterk veranderd. Het spreekt voor 
zich dat de lokalen die 20 jaar geleden gebouwd zijn voor de gemeentelijke werking vandaag 
niet meer voldoen. Zowel de burger als de werknemers en het bestuur ervaren tekorten in de 
huidige huisvesting. 
Het administratief centrum begint ernstige gebreken en slijtage te vertonen. 
Juridische grond 
De 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 verbonden aan deze studieopdracht worden geraamd op meer dan 67.000,00 
euro, exclusief btw. In de gemeentebegroting dienstjaar 2008 zijn voldoende budgetten op-
genomen voor deze opdracht onder artikel nummer 8762/725/60. 
Argumentatie 
De technische dienst heeft een bestek opgemaakt voor de 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 op-
maak van de studie en het ontwerp voor het project “verbouwing administratief centrum” te 
gunnen via een algemene offerteaanvraag. Bestek 0-004-2008 wordt goedgekeurd. 
De uitgaven verbonden aan deze studieopdracht worden verricht op de buitengewone begro-
ting, artikel nummer 8762/725/60. 



 
Onthouden zich bij de stemming: Kris Peeters, Liedts, Paulis, Marcipont, Schaut, 
Vanhencxthoven, Vervoort, Vermeulen, Geypens, Heylen en Rombouts. 
 
 

011 Aanleg van een multifunctioneel plein aan de nieuwe lokale bibliotheek tevens mini-
gemeentehuis te Noorderwijk-Herentals - project ANT2008/003: goedkeu-ring definitief 
ontwerp 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
Het voormalig gemeentehuis in Noorderwijk wordt momenteel verbouwd en uitgebreid tot 
bibliotheek en mini-gemeentehuis. Ook de omgeving van de bibliotheek wordt vernieuwd. 
Deze werken zouden gelijktijdig met de verbouwingswerken beëindigd moeten zijn. 
Studiebureau Arcadis uit Antwerpen is ontwerper van dit project. Het studiebureau heeft een 
dossier opgemaakt voor een subsidieaanvraag bij het Provinciaal Steunpunt Platteland tot 
cofinanciering in het kader van het programma voor plattelandsontwikkeling 2007-2013. Het 
college heeft op 29/1/2008 kennis genomen van dit dossier. 
Op 18/6/2008 heeft de stad van de provincie de bevestiging ontvangen dat het project is 
goedgekeurd. Deze brief is ter kennisgeving voorgelegd aan het college op 14/7/2008. 
Juridische grond 
De wet van 24/12/1993 over de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aan-
neming 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 en 
van de concessies van openbare werken. 
Financiële gevolgen 
De kostprijs voor het uitvoeren van de omgevingswerken worden geraamd op 639.526,14 
euro, inclusief btw. De uitgaven zijn voorzien in de buitengewone begroting, dienstjaar 2008, 
artikel nummer 101/725/60. 
Argumentatie 
Na de goedkeuring van het project door het Provinciaal Managementcomité (PMC) heeft het 
studiebureau nu het definitief ontwerp voor de omgevingswerken ingediend. 
BESLUIT 
De gemeenteraad beslist de opdracht voor het uitvoeren van de omgevingswerken aan de 
nieuwe bibliotheek, tevens mini-gemeentehuis in Noorderwijk te gunnen via een openbare 
aanbesteding. 
De gemeenteraad keurt het definitief ontwerp (aangepast bestek, plannen, raming en 
meetstaat) goed. 
In het bestek dient bij post 23.7 – materialen – blauwe hardsteen de “anti-kinderarbeid-
clausule” opgenomen te worden. 
 
Stemmen tegen: Paulis en Schaut. 
Onthouden zich bij de stemming: Kris Peeters, Liedts, Marcipont, Vanhencxthoven, Vervoort, 
Vermeulen, Geypens, Heylen en Rombouts. 
 
 

012 Plaatselijk vernieuwen van de riolering in Atealaan/Saffierstraat - opdracht aan Pidpa 
voor het uitvoeren van aanpassingswerken aan de waterleiding bij hoog-
dringendheid: akteneming 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
Ter hoogte van het kruispunt Atealaan/Saffierstraat is een gedeelte van het wegdek, het 
fietspad en de berm verzakt door een kapotte regenwaterriool. De herstellingswerken zijn 
door het college op 21/4/2008 gegund aan de firma Rega. 
Tijdens de coördinatievergadering met de aannemer en de nutsmaatschappijen werd de 
startdatum vastgesteld op 5/8/2008. 
Ter hoogte van de te herstellen riool bevond zich een hoofdleiding van de waterleiding die 
door Pidpa verplaatst moest worden. De leiding was vervaardigd uit asbestcement en daar-



om wilde Pidpa ze ook tegelijkertijd vervangen. De kosten hiervan zijn echter ten laste van 
de stad. 
Het college heeft op 4/8/2008 beslist, in toepassing van artikel 157§2 van het gemeentede-
creet, om bij hoogdringendheid, zonder voorafgaande budgetwijziging en onder eigen ver-
antwoordelijkheid te voorzien in extra uitgaven. 
Op die manier werd de uitvoering van de werken niet vertraagd en werd het risico vermeden 
op schadevergoeding vanwege de aannemer. 
Juridische grond 
Artikel 157 van het nieuwe gemeentedecreet bepaalt dat de gemeenteraad zonder vooraf-
gaande budgetwijziging kan voorzien in uitgaven die door dwingende en onvoorziene om-
standigheden worden vereist, op voorwaarde dat de raad daartoe een met redenen omkleed 
besluit neemt. In dezelfde omstandigheden en als het geringste uitstel onbetwistbare schade 
kan veroorzaken, kan het college op eigen verantwoordelijkheid in de uitgaven voorzien. Het 
college brengt de gemeenteraad en de externe auditcommissie daarvan onverwijld op de 
hoogte. In de gevallen bedoeld in het eerste en het tweede lid, worden de nodige kredieten 
onverwijld ingeschreven door een budgetwijziging. De betaling mag evenwel worden uitge-
voerd zonder de budgetwijziging af te wachten. 
Argumentatie 
De gemeenteraad moet onverwijld op de hoogte gebracht worden van deze beslissing bij  
hoogdringendheid. 
BESLUIT 
De gemeente neemt eenparig akte van de beslissing van het college van 4/8/2008 over de 
opdracht aan Pidpa voor het uitvoeren van aanpassingswerken aan de waterleiding bij 
hoogdringendheid. De werken moesten gebeuren in het kader van het plaatselijk vernieuwen 
van de riolering ter hoogte van het kruispunt Atealaan/Saffierstraat. 
 
 

013 Verkoop groenstrook Schuttersstraat aan nv Eigen Haard 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
Het schepencollege verleende op 13/11/2007 een voorwaardelijk gunstig stedenbouwkundig 
attest aan nv Eigen Haard, Augustijnenlaan 28/6 te 2200 Herentals, voor het oprichten van 
een vrijstaande éénsgezinswoning op het perceel te Herentals, Schuttersstraat, sectie C nrs. 
272/n/deel, 272/p/deel en 265/m2. 
Eén der opgelegde voorwaarden betreft de verwerving van het perceel nummer 265/m2, 
eigendom van de stad Herentals. 
Argumentatie 
Bij besluit van 28/8/2007 onttrok de gemeenteraad dit perceel aan het openbaar domein. 
Door de Ontvanger van de registratie wordt de waarde van het perceel geschat op 6.420 
euro, hetzij 60 euro/m². 
Het schepencollege besliste op 27/5/2008 het terrein te koop aan te bieden aan nv Eigen 
Haard voor het bedrag van 6.420 euro + onkosten. 
De Raad van Bestuur van nv Eigen Haard ging op 10/6/2008 akkoord met dit prijsvoorstel. 
De akte van verkoop zal verleden worden voor de burgemeester van Herentals. 
 
BESLUIT 
Artikel 1 
De gemeenteraad beslist eenparig goedkeuring te verlenen aan de verkoop van het perceel 
langs de Schuttersstraat, sectie C nr. 265/m2, groot volgens kadaster 107 m² en volgens 
meting 101 m², aan nv Eigen Haard, Augustijnenlaan, 28/6 te 2200 Herentals, voor het totale 
bedrag van 6.420 euro + onkosten. 
Artikel 2 
De ontwerpakte van verkoop, zoals opgemaakt door de burgemeester van Herentals, wordt 
goedgekeurd. 
Artikel 3 
De heren Jan Peeters, burgemeester en ir. F. Van Dyck, secretaris, of hun regelmatige ver-
vangers worden gelast met de ondertekening van de akte van verkoop. 



Artikel 4 
De heer Hypotheekbewaarder wordt ontslagen van het nemen van enige ambtshalve in-
schrijving bij de overschrijving van de akte van verkoop. 
 
 

014 St.-Jobsstraat 112 - aanvaarding afstand van meerwaarde 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
Bij besluit van 7/4/2008 verleende het schepencollege aan mevrouw Van de Poel Suzanna, 
St.-Jobsstraat 112 te 2200 Herentals, voorwaardelijke toelating voor het aanbrengen van 
leien tegen de zijgevel van haar woning, St.-Jobsstraat 112 te 2200 Herentals. Eén der op-
gelegde voorwaarden betreft de afstand van meerwaarde omdat de nieuwe gevelafwerking 
deels voorzien wordt vóór de rooilijn, vastgesteld met rooilijnplan “St.-Jobsstraat”, KB van 
1/12/1953. 
Argumentatie 
Bij akte, verleden voor notaris W. Vanhencxthoven te Herentals op 3/7/2008 verklaart me-
vrouw Van de Poel Suzanna, in geval van gehele of gedeeltelijke onteigening, definitief en 
onherroepelijk te verzaken aan elke vergoeding wegens waardevermeerdering die zou voort-
vloeien uit de vergunde werken, met name het aanbrengen van leien tegen de zijgevel met 
tussenin isolatie, voor zover deze vergoeding wegens waardevermeerdering betrekking heeft 
aan het deel van de gevel dat vóór de rooilijn gelegen is. 
BESLUIT 
De gemeenteraad beslist eenparig de afstand door mevrouw Van de Poel Suzanna en 
medegerechtigden, St.-Jobsstraat 112 te 2200 Herentals, te aanvaarden om, in geval van 
gehele of gedeeltelijke onteigening, definitief en onherroepelijk te verzaken aan elke 
vergoeding wegens waardevermeerdering die zou voortvloeien uit de door het schepen-
college op 7/4/2008 vergunde werken, met name het aanbrengen van leien tegen de zijgevel 
met tussenin isolatie, voor zover deze vergoeding wegens waardevermeerdering betrekking 
heeft aan het deel van de gevel dat vóór de rooilijn van de St.-Jobsstraat, KB van 1/12/1953 
gelegen is, zoals dit werd vastgelegd in de akte verleden voor notaris W. Vanhencxthoven te 
Herentals op 3/7/2008. 
 
 

015 Deelse wijziging rooilijnplan St.-Jobsstraat: voorlopige goedkeuring 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
Het rooilijnplan van de St.-Jobsstraat werd goedgekeurd bij KB van 1/12/1953. Op dit rooi-
lijnplan werd, ter hoogte van het perceel sectie C nr. 34/3, een wegaanzet voorzien om het 
achterliggende gebied te kunnen ontsluiten. De aanpalende eigenaars wensen nu de perce-
len van de stad aan te kopen. Het rooilijnplan moet daarom gedeeltelijk worden gewijzigd. 
Openbaar onderzoek 
De gedeeltelijke wijziging van het rooilijnplan St.-Jobsstraat zal onderworpen worden aan 
een openbaar onderzoek 
Adviezen 
Pre-advies van 16/6/2008 van het Provinciebestuur van Antwerpen, departement Ruimtelijke 
Ordening en Mobiliteit, dienst Mobiliteit. 
Juridische grond 
- Artikel 162 van de grondwet. 
- Wet van 10/4/1841 betreffende buurtwegen. 
- Koninklijk Besluit van 28/7/1978 over de goedkeuring van het gewestplan “Herentals-Mol” 

en latere verwijzingen; 
- Besluit van de Vlaamse Regering van 23/9/1997 over de definitieve vaststelling van het 

Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, bekrachtigd bij decreet van 17/12/1997 wat de bin-
dende bepalingen betreft en op het besluit van de Vlaamse Regering van 12/12/2003 over 
de definitieve vaststelling van de herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, 
bekrachtigd bij decreet van 19/3/2004 wat de bindende bepalingen betreft. 

- Decreet van 28/4/1993 houdende regeling, voor het Vlaams Gewest, van het 



administratief toezicht op de gemeenten. 
- Bevoegdheidsbesluit van de Vlaamse Regering van 27/7/2004. 
- Decreet betreffende Ruimtelijke Ordening, gecoördineerd op 22/10/1996, gewijzigd bij de-

creet van 18/5/1999 en van 26/4/2000, in het bijzonder artikel 24 en volgende en artikel 
34. 

- Besluit van de Vlaamse Regering van 5/3/1996 houdende vaststelling van het Vlaams Re-
glement betreffende de bodemsanering. 

- Gemeentedecreet van 15/7/2005. 
Argumentatie 
Het rooilijnplan van de St.-Jobsstraat werd goedgekeurd bij KB van 1/12/1953. Op dit rooi-
lijnplan werd, ter hoogte van het perceel sectie C nr. 34/3, een wegaanzet voorzien om het 
achterliggende gebied te kunnen ontsluiten. 
In de jaren ’50 heeft de stad een deel van de percelen binnen de voorziene rooilijn ver-
worven. 
Het gewestplan “Herentals-Mol”, goedgekeurd bij KB van 28/7/1978, wijzigde de bestemming 
van het achterliggende gebied naar parkgebied waardoor een ontsluiting overbodig werd. 
Om de rooilijn recht te trekken moet het rooilijnplan dus gedeeltelijk worden gewijzigd. 
BESLUIT 
De gemeenteraad keurt eenparig de gedeeltelijke wijziging van het rooilijnplan van de St.-
Jobsstraat, zoals opgemaakt en voor het laatst gewijzigd door de technische dienst van de 
stad Herentals op 22 mei 2008, voorlopig goed. 
 
 

016 Verkavelingsaanvraag Georges Anthonis - Hoogton: goedkeuring rooilijnen en 
oplegging lasten 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
Omschrijving van de aanvraag 
De heer Georges Anthonis heeft een aanvraag ingediend voor het verkavelen van een ei-
gendom in 5 percelen te Herentals, Hoogton, afdeling 3, sectie C, perceelnummers 117/02, 
117A en 118B. Het betreft een verkaveling van 5 percelen voor vrijstaande bebouwing. 
Voorgeschiedenis 
- Het college verleende op 10/6/2008 een voorwaardelijk gunstig advies over de verkave-

lingsaanvraag. 
- De gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar verleende op 31/7/2008 een ongunstig 

advies: “ Het dossier is onvolledig, de beslissing van de gemeenteraad omtrent het weg-
tracé ontbreekt. Na aanvulling van het dossier met het gewenste document ben ik bereid 
het dossier opnieuw in overweging te nemen en ten gronde een advies te formuleren.” 

Fase en te volgen procedure 
De gemeenteraad beslist over de goedkeuring van het wegtracé, waarbij nieuwe rooilijnen 
worden vastgelegd. De gemeenteraad beslist tevens over de oplegging van de lasten voor 
uitrusting van de verkaveling en inlijving bij het openbaar domein van de gronden binnen de 
rooilijnen. 
Vervolgens wordt de gemeenteraadsbeslissing aan de gewestelijke stedenbouwkundige 
ambtenaar bezorgd met de vraag tot herziening van zijn ongunstig advies. 
Na het verkrijgen van het advies van RO-Antwerpen, zal het college een definitieve be-
slissing nemen over de verlening ofwel de weigering van de verkavelingsvergunning. 
Openbaar onderzoek 
Tijdens het openbaar onderzoek van 20/3/2008 tot en met 18/4/2008 werden géén bezwaren 
ingediend. 
Adviezen 
De technische dienst, referentie Gv08006 van 27/3/2008, het voorwaardelijk gunstig advies 
met betrekking tot de grondafstand, luidt als volgt: 
“Alle gronden binnen de rooilijn moeten kosteloos aan de stad worden afgestaan voor inlij-
ving in het openbaar domein. De kosten aan deze overdracht verbonden, zijn eveneens ten 
laste van de verkavelaar.” 
Kostenramingen 



- Telenet nv, referentie 2914-HH van 27/3/2008: geen kosten. 
- Pidpa, referentie ALG 521228 van 21/3/2008: geen kosten. 
- Iveka, referentie 189730 van 14/4/2008: kosten voor uitbreiding van het aardgas- en 

elektriciteitsnet voor een geraamd bedrag van 9.815,00 euro. 
Juridische grond 
Wetgeving 
- Het perceel ligt in woonuitbreidingsgebied volgens het geldende gewestplan Herentals-

Mol (KB 28/7/1978). 
- Het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22/10/1996 en latere 

wijzigingen. 
- Het decreet van 18/5/1999 over de organisatie van de ruimtelijke ordening en latere wijzi-

gingen. 
- Het besluit van de Vlaamse regering van 1/10/2004 over vaststelling van een gewestelijke 

stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffer-
voorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater. 

- Het decreet van 18/7/2003 over het integraal waterbeleid (o.a. de watertoets). 
- Het besluit van de Vlaamse regering van 5/5/2000 tot bepaling van de werken en hande-

lingen die vrijgesteld zijn van het eensluidend advies van de gemachtigde ambtenaar en 
latere wijzigingen. 

Toe te passen gemeenteraadsbeslissing met betrekking tot verkavelingen 
Gemeenteraadsbesluit van 1/2/2005 inzake goedkeuring van een overeenkomst tussen de 
gemeente en de distributiebeheerder Iveka aangaande de toepassing van de geactualiseer-
de verkavelingsreglementering. Deze overeenkomst voorziet onder andere dat de gemeente 
in de verkavelingsvergunning de verplichting oplegt dat de verkavelaar de reglementen van 
Iveka van 18/4/2005 inzake aanleg, oprichting en/of aanpassing van distributie-installaties 
voor elektriciteit, openbare verlichting en aardgas in verkavelingen moet naleven. Dit houdt 
ondermeer in dat de verkavelaar verplicht is de nutsvoorzieningen die volgens Iveka bijko-
mend moeten worden voorzien, ook daadwerkelijk moet laten aanleggen en ook de kosten 
voor de aanleg moet betalen. Bijkomend is de verkavelaar verplicht de installaties voor elek-
triciteits- en gasdistributie gratis, vrij en onbelast over te dragen aan de gemeente, die op 
haar beurt deze installaties bij wijze van verkoop overdraagt aan de distributiebeheerder. 
Argumentatie 
In voorliggende verkavelingsaanvraag wordt het bestaande wegtracé ter hoogte van Klater-
teer en ook ter hoogte van Hoogton verbreed, doordat een strook grond van 317 m² (kavel 6 
op het plan) door de verkavelaar aan de stad wordt afgestaan voor inlijving bij het openbaar 
domein. 
De gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar is van mening dat het hier een wijziging 
(verbreding) van het wegtracé betreft, waarbij tevens nieuwe rooilijnen worden vastgelegd en 
dat artikel 133, § 1, eerste lid van het decreet van 18/5/1999 en latere wijzigingen houdende 
de organisatie van de ruimtelijke ordening moet worden toegepast. 
In dit artikel wordt gesteld dat de gemeenteraad een besluit over de weg moet nemen vóór 
het college over de vergunningsaanvraag kan beslissen. 
Zijn advies is bijgevolg voorlopig ongunstig, hij is bereid het dossier opnieuw in overweging 
te nemen zodra de aanvraag met de vereiste gemeenteraadsbeslissing werd aangevuld.  
Vermits een ongunstig advies van de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar bindend 
is, moet een gunstig advies worden verkregen om de verkavelingsvergunning te kunnen 
verlenen. 
BESLUIT 
1. De gemeenteraad beslist het wegtracé en de nieuwe rooilijnen goed te keuren van het 

verkavelingsontwerp (dossiernr. V2008/001) ingediend door Georges Anthonis voor het 
verkavelen van 5 percelen te Herentals, hoek Klaterteer-Hoogton, 3e afdeling, sectie C 
nrs. 177/02, 117A en 118B. 

c) Tot uitrusting van de verkaveling wordt ten laste van de verkavelaar gelegd : 
- Uitbreiding van het aardgas- en elektriciteitsnet volgens kostenraming van Iveka. 

(eigenlijke afrekening op basis van factuur). 
d) Voor het uitvoeren van de infrastructuurwerken worden volgende voorwaarden 

opgelegd: 



- Alle gronden binnen de rooilijn moeten kosteloos aan de stad worden afgestaan voor 
inlijving bij het openbaar domein. De kosten aan deze overdracht verbonden, zijn ten 
laste van de verkavelaar. 

- De installaties van de elektriciteits- en aardgasdistributie moeten gratis, vrij en onbelast 
worden overgedragen aan de gemeente. 

- De verkavelaar moet de waarborgen storten die door de vergunninghoudende nuts-
maatschappij Iveka worden geëist. 

- Volgens artikel 101 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de 
ruimtelijke ordening en latere wijzigingen, laat de verkavelingsvergunning slechts ver-
vreemding van een kavel toe nadat de verkavelingsakte door de instrumenterende 
ambtenaar is opgemaakt. Die akte kan slechts worden opgemaakt na overlegging van 
een attest van het college van burgemeester en schepenen waaruit blijkt dat alle in de 
verkavelingsvergunning opgelegde voorwaarden en lasten zijn uitgevoerd of dat voor 
de uitvoering van de lasten een afdoende financiële waarborg is gestort in handen van 
de gemeenteontvanger of in zijn voordeel op onherroepelijke wijze door een bankin-
stelling is verleend. 

- Het gemeentebestuur behoudt zich het recht voor, alle vergunningen te weigeren voor 
het oprichten van gebouwen op de gronden in kwestie, zolang aan de opgenomen 
voorwaarden niet is voldaan of de uitvoering ervan niet voldoende gewaarborgd is. 

 
Onthouden zich bij de stemming: Kris Peeters en Rombouts. 
 
 

017 Mosquito 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
Op 19/5/2008 ontving de jeugddienst een brief van het kinderrechtensecretariaat over de 
Mosquito. 
De Mosquito is een apparaatje dat een bijzonder onaangename klank produceert, die alleen 
jongeren tot 25 jaar kunnen horen. Het apparaat wordt gebruikt om zogenaamde hang-
jongeren weg te jagen. Het toestel wordt in Nederland en in Groot-Brittannië ingezet. Jon-
geren in Engeland signaleerden reeds oorpijn, oorsuizingen en hoofdpijn als gevolg van dit 
apparaat. 
Het kinderrechtencommissariaat roept de gemeentebesturen op om een verbod voor 
Mosquitotoestellen op lokaal vlak door te voeren. Verschillende kinderrechten uit het Inter-
nationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind komen immers in gevaar: 
Art. 3: dergelijke systemen druisen in tegen het belang van kinderen. 
Art. 19: schade en pijn door dergelijke technieken zijn een vorm van geweld. 
Art. 24: het toestel schaadt de gezondheid van kinderen. 
Jongeren worden door dit systeem gediscrimineerd. Bovendien is het geluid ook schadelijk 
voor baby’s. 
Adviezen 
Dienst sociale zaken en preventie 
Het gebruik van de Mosquito is op zeer negatieve wijze onthaald door diverse actoren. Zowel 
het kinderrechtencommissariaat als de Vlaamse en federale regering vinden het gebruik van 
dit toestel verwerpelijk. De tonen die het toestel uitzendt, zouden bovendien schadelijk 
(kunnen) zijn voor baby’s en kinderen. 
Het toestel is reeds bestempeld als illegaal door de FOD consumentenzaken. 
De dienst sociale zaken en preventie schaart zich uiteraard achter een verbod op het gebruik 
van de Mosquito, zowel om fysieke als ethische redenen, en geeft een gunstig advies op dit 
dossier. 
Argumentatie 
De jeugddienst betreurt het dat een dergelijk toestel wordt gebruikt om kinderen en jongeren 
te verbannen uit bepaalde openbare plaatsen. We willen toch ook nog eens extra benadruk-
ken dat niet alle “hangjongeren”, jongeren zijn die “kattenkwaad” uithalen. Met deze toestel-
len worden wel degelijk alle kinderen en jongeren benadeeld. Deze gedachte kunnen wij als 
jeugddienst niet aannemen. 



BESLUIT 
De gemeenteraad beslist om de gepaste maatregelen te nemen om de installatie van deze 
toestellen op het grondgebied van de gemeente Herentals te verbieden.  
De gemeenteraad vraagt aan de Federale Regering, de Gemeenschaps- en de Gewestre-
geringen om de verkoop van dit product te verbieden en aan de Federale Regering om dit bij 
de Europese commissie aanhangig te maken. 
 
Onthouden zich bij de stemming: Liedts, Paulis, Marcipont, Schaut, Vervoort, Geypens en 
Heylen. 
 
 

018 Fairtrade gemeente: goedkeuring resolutie 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
Geruime tijd is een trekkersgroep actief om alle nodige acties te ondernemen om het label te 
kunnen behalen om van Herentals een Fair Trade gemeente te maken. 
Hiervoor moeten 6 criteria vervuld worden: 
- criterium 6 handelt over duurzame productie en consumptie 
- criterium 5 eist dat er een trekkersgroep opgesteld moet worden 
- in criterium 4 wordt de media-aandacht voor de campagne centraal gesteld 
- in criterium 3 moet het gebruik van Fair Trade producten door bedrijven en organisaties 

duidelijk opgesomd worden 
- criterium 2 stelt dat er minimum 6 winkels en 3 horecazaken Fair Trade producten aan-

bieden 
- criterium 1 omvat een gemeenteraadsresolutie waarin het Herentalse bestuur verklaart 

om koffie en minstens nog 1 ander product dat gecertificeerd is door Max Havelaar aan te 
kopen en te promoten. 

Om te voldoen aan het eerste criterium legt de dienst ontwikkelingssamenwerking een voor-
stel voor de resolutie ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad. 
Adviezen 
Financiële dienst: 
Het stadsbestuur heeft in februari 2004 ingetekend op een ethische belegging bij de KBC 
Bank nv. Het stadsbestuur heeft 100 deelbewijzen in KBC Institutional Cash Year End. 
In juni 2008 bleek een andere belegging bij KBC Bank nv al geruime tijd onder het mini-
mumbedrag te staan. Die belegging is omgezet naar de ethische belegging. Hierdoor heeft 
het stadsbestuur momenteel 432 deelbewijzen in KBC Institutional Cash Year End. In juni 
2008 bedroeg de waarde van deze belegging 1.489.584,04 euro. 
Duurzaamheidsambtenaar: 
In de Samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 die door de stad werd afgesloten met het 
Vlaams Gewest is een thema “duurzame ontwikkeling” opgenomen. Hierin wordt specifiek 
aandacht besteed aan het sociale luik van duurzame ontwikkeling. De aankoop van drank 
met Max Havelaar-keurmerk en sociaal verantwoorde werkkledij vallen onder deze noemer. 
Argumentatie 
De stad Herentals stelt zich tot taak om duurzame productie- en consumptiepatronen te be-
vorderen. Een menswaardig inkomen voor de producent maakt deel uit van duurzame pro-
ductiepatronen. Eerlijke handel en aandacht voor duurzame landbouw, ook lokale duurzame 
landbouw, zijn belangrijke beleidsdoelstellingen. De stad stelt zich in haar lokaal noord-zuid 
beleid tot taak haar bevolking te informeren en sensibiliseren. 
Door het behalen van het label van Fair Trade gemeente worden de inspanningen die het 
stadsbestuur sinds enkele jaren doet met betrekking tot eerlijke handel meer zichtbaar voor 
de bevolking van Herentals.  
BESLUIT 
De gemeenteraad beslist: 
Artikel 1 
Er principieel mee in te stemmen dat in het kader van een duurzaam beleid (op sociaal, eco-
logisch en economisch vlak) bij de aankoop van producten aandacht zal besteed worden aan 
de prijs die de producenten voor hun product krijgen en aan hun arbeidsomstandigheden. 



Zowel de producenten in derdewereldlanden als de lokale productie worden hier geviseerd; 
het begrip “fair trade” moet in die zin in een verruimde betekenis begrepen worden. 
Dit betekent onder meer dat : 
2. Voor koffie, thee, wijn en fruitsap de gemeente een beroep zal doen op leveranciers die 

producten met Max Havelaar keurmerk of vergelijkbaar keurmerk of producten die daar-
mee overeenstemmen, aanbieden. 

e) Voor werkkledij de gemeente van de leverancier een principiële verklaring zal eisen be-
treffende sociale criteria of een afschrift van het label zoals bedoeld in de wet ter 
bevordering van sociaal verantwoorde productie of een ander erkend label van 
dezelfde aard en met dezelfde waarborgen: 

- vrijheid van vereniging (IAO conventie 87) 
- recht op collectieve onderhandelingen (IAO conventie 98) 
- geen dwangarbeid (IAO conventie 29 en 105) 
- geen discriminatie (IAO conventie 100 en 11) 
- uitbanning van en verbod op kinderarbeid (IAO conventie 138 en 182) 
- betalen van leefbare lonen (IAO conventie 26 en 131) 
- behoorlijke arbeidsomstandigheden (IAO conventie 155) 
f) De stad oog zal hebben voor en deel zal nemen aan duurzame beleggingstechnieken 

wat het beheer van haar geldmiddelen betreft. 
g) Voor aanbestedingen in hout (bijvoorbeeld houten speeltuigen of zitbanken) de stad zal 

kiezen voor FSC-gelabeld hout. 
Artikel 2 
In haar interne en externe communicatie aandacht te besteden aan haar duurzaam aan-
koopbeleid zodat ze op die manier haar informatie- en sensibilisatieopdracht uitvoert en 
meewerkt aan de bewustwording van haar inwoners van de waarde van “eerlijke handel”. 
Een “eerlijke handel” draagt bij tot een duurzame ontwikkeling door betere handelsvoorwaar-
den te bieden aan en de rechten veilig te stellen van achtergestelde producenten en arbei-
ders, vooral in het zuiden. 
Artikel 3 
Een werkgroep op te richten, waarin de duurzaamheidsambtenaar een belangrijke en struc-
turele rol zal opnemen, die het aankoopbeleid bespreekt en opvolgt en voorstellen doet ter 
bevordering van het gebruik van producten uit eerlijke handel. 
 
Stemmen tegen: Liedts, Paulis, Marcipont, Schaut, Vervoort, Geypens en Heylen. 
 
 

019 Gedeeltelijke straatnaamwijziging en vaststelling van het traject De Beukelaer-
Pareinlaan: definitieve beslissing 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
De gemeenteraad besliste in zitting van 4/3/2008 bij principiële beslissing tot de gedeeltelijke 
straatnaamwijziging en vaststelling van het traject De Beukelaer-Pareinlaan. 
Het schepencollege organiseerde daarvoor een wettelijke inspraakprocedure “de commodo 
et incommodo” en sloot die af in zitting van 18/8/2008. 
Openbaar onderzoek 
Van 21/3/2008 tot en met 19/4/2008. 
Juridische grond 
- Het Koninklijk Besluit van 16/7/1992 op het houden van de bevolkingsregisters en het 

vreemdelingenregister. 
- Het decreet van 28/1/1977 en 29/11/2002 tot bescherming van de namen van de open-

bare wegen en pleinen. 
Argumentatie 
Het schepencollege ontving 3 schriftelijke klachten en verklaarde die ontvankelijk maar onge-
grond. 
BESLUIT 
De gemeenteraad beslist definitief: 
- Een straatnaamwijziging uit te voeren in het stratenbestand in de omgeving van het kruis-



punt  De Beukelaer-Pareinlaan, Ekelstraat en Montezumalaan. 
- “De Beukelaer-Pareinlaan” begint aan het kruispunt met de Lierseweg, loopt onder de 

spoorweg Herentals-Lier door, splitst in oostelijke richting met “Langegeer” en eindigt in 
noordelijke richting aan het kruispunt met de “Ekelstraat” en “Montezumalaan”. 

 
Onthouden zich bij de stemming: Kris Peeters, Paulis, Schaut en Rombouts. 
 
 

020 Uitbreiding van het statutair personeelskader met één functie van helpdesk-
medewerker/GIS-coördinator op het niveau B + functiebeschrijving 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
Een florerend GIS-systeem biedt voor zowel de diensten als voor het bestuur een grote 
meerwaarde. Om een GIS-platform succesvol te maken en te houden is er nood aan iemand 
die zich in deze materie grondig inwerkt en een bruikbaar GIS-systeem opbouwt in samen-
werking met externe leveranciers. Momenteel heeft het stadsbestuur hiervoor nog niemand 
in dienst. Hiervoor moet een nieuwe functie gecreëerd worden. 
Het college en de voorzitter van de gemeenteraad gingen op 22/7/2008 akkoord om de 
uitbreiding van het statutair kader met één functie van helpdeskmedewerker/GIS-coördinator, 
niveau B, aan het onderhandelingscomité en aan de gemeenteraad voor te leggen. 
Op het onderhandelingscomité van 11/8/2008 werd een protocol van akkoord afgesloten 
over de uitbreiding van het statutair kader met één functie van helpdeskmedewerker/GIS-
coördinator, niveau B. 
Argumentatie 
Een florerend GIS-systeem biedt voor zowel de diensten als voor het bestuur een grote 
meerwaarde. Hierover bestaat geen twijfel. Om een GIS-platform succesvol te maken en te 
houden is er nood aan iemand die zich in deze materie grondig inwerkt en een bruikbaar 
GIS-systeem opbouwt in samenwerking met externe leveranciers. Deze persoon stelt op ba-
sis van een behoeftestudie een meerjarenplan op en ondersteunt de diensten bij het gebruik 
van het systeem. Dit is een blijvend proces omdat de technologie constant verbetert en het 
aanbod vanuit verschillende organisaties van nuttige GIS-data constant groeit. Het opvolgen 
van dit data-aanbod en deze op een optimale manier aanbieden aan de diensten is dus een 
blijvende taak. 
Omdat dit een nieuwe functie is, moet er ook een functiebeschrijving vastgesteld worden. 
Deze functie is opgenomen in het meerjarenplan. 
BESLUIT 
3. De gemeenteraad beslist het statutair kader uit te breiden met één functie van helpdesk-

medewerker/GIS-coördinator niveau B. 

h) De gemeenteraad beslist de functiebeschrijving van helpdeskmedewerker/GIS-
coördinator, niveau B, goed te keuren als volgt: 

Identificatiegegevens 
afdeling Interne zaken 
dienst Informatica 
subdienst  
functie  generieke functietitel 
   specifieke functietitel 

Helpdesk medewerker/GIS-coördinator 
Helpdesk medewerker/GIS-coördinator 

graad B1 – B3  
categorie Technisch personeel 
statuut Statutair 
functiebeslag Voltijds 
datum (Datum ondertekening invullen) 
Plaats in de organisatie 
hiërarchische chef (eerste beoordelaar) Systeembeheerder 
tweede beoordelaar Secretaris 
andere, operationeel leidinggevende (beoordelaar met 
adviserende bevoegdheid) 

/ 

geeft leiding aan (en is eerste beoordelaar van) / 



Doel van de functie 
De medewerker zijn taak is tweeledig. Enerzijds werkt hij een meerjaren-implementatieplan 
uit om GIS uit te rollen over de hele organisatie. Dit plan voert hij uit in samenwerking met de 
externe partij die het GIS-systeem aanlevert en met de betrokken diensten. De GIS-
coördinator is verantwoordelijk voor het onderhouden van het technisch platform waarop het 
GIS-systeem draait. Anderzijds zal hij ook taken toebedeeld krijgen ter ondersteuning van de 
informaticadienst. Deze taken zullen gedeeltelijk bestaan uit systeembeheer en gedeeltelijk 
uit helpdesk. De takenverdeling over beide taken bedraagt ongeveer 50/50.  
Kernresultaatgebieden 
1. Het implementeren en ondersteunen van GIS: 

- een meerjarenplan opstellen om GIS te implementeren over de ganse organisatie 
- het meerjarenplan implementeren in nauwe samenwerking met andere diensten 
- de eindgebruikers ondersteunen tijdens het uitvoeren van GIS 
- blijvende ondersteuning bieden aan de GIS-eindgebruiker 
- themakaarten maken 
- de operationele werking van het GIS-systeem bewaken en adviseren in verband met 

nodige uitbreidingen en/of aanpassingen 
- bijkomende werkzaamheden 

2. Helpdesk: eindgebruikers ondersteunen en diverse informatica apparatuur gebruiksklaar 
maken om zo aan de noden van de eindgebruikers te voldoen: 
- eindgebruikers ondersteunen om wachttijden tot maximaal zeven dagen te beperken 

voor niet acute problemen 
- de interne kennisdatabank voeden en standaardoplossingen en installatieprocedures 

documenteren 
- contact opnemen met contractoren om moeilijkere problemen samen met hen op te 

lossen 
- aan de systeembeheerder rapporteren over structurele problemen die uit de helpdesk 

activiteiten naar voor komen en adviseren over mogelijke oplossingen 
- bijkomende werkzaamheden 
i) Kleinere automatisatieprojecten behartigen om de dagdagelijkse PC-gerelateerde 

taken van de eindgebruiker te vereenvoudigen en om administratieve processen te 
verbeteren: 

- bijkomende werkzaamheden 
j) Marktonderzoeken uitvoeren om een gepaste bestaande oplossing te vinden voor 

heersende problemen of gewenste procesverbeteringen: 
- de gekozen oplossingen verder uitwerken en implementeren 
- bijkomende werkzaamheden 
k) Systeembeheertaken uitvoeren om zo de systeembeheerder bij te staan: 

- hardware en software installeren 
- er mee voor zorgen dat de hardware en de software systemen goed functioneren 
- back-ups maken 
- bijkomende werkzaamheden 
l) Via het diensthoofd adviseren over verschillende zaken: 

- adviseren en voorstellen doen via de normale hiërarchische overste over de werking 
van de dienst 

- bijkomende werkzaamheden  
m) Interne opleidingen verzorgen: 

- interne opleidingen geven, vooral dan in het kader van GIS 
- handleidingen maken 
- bijkomende werkzaamheden 

Profiel 
A. Kennis 

- goede kennis van Microsoft Office (Word, Excel, Access) en van Windows 2000, XP 
- kennis van Microsoft SQL en/of van Oracle 
- kennis van Linux is een pluspunt 
- kennis van Windows 2003 server is een sterk pluspunt 
- kennis van minstens één programmeertaal is een pluspunt  



- kan met een tool complexere SQL-statements opstellen 
- kan de toepassingsprogramma’s gebruiken die nodig zijn voor het opstellen en 

afwerken van dossiers 
- kan werken met het gangbare kantoormateriaal 
- kan de procedures en reglementen toepassen wat de dienst betreft 
- heeft een inzicht in de organisatie en de werking van de administratie en de eigen taak 

daarin 
B. Vaardigheden 
1. communicatief sterk 

- kan overleggen met het diensthoofd en collega’s over de planning, organisatie en 
inhoud van taken 

- kan de gebruikelijke omgangsvormen hanteren 
- kan informatie en richtlijnen overbrengen naar het personeel 
- heeft een grote uitdrukkingsvaardigheid tegenover collega’s 
- heeft goede communicatieve vaardigheden, zowel gesproken als schriftelijk, zowel 

interpersoonlijk als in groep 
- kan documenten samenvatten 
- kan klantgericht teksten opstellen 

2. advies geven 
- kan via normale hiërarchische weg voorstellen doen en advies geven over het beleid 

wat de eigen dienst betreft 
3. organisatietalent 

- regelt eigen werk en voert het zelfstandig uit 
- kan eigen taken organiseren en plannen 
- beheert zijn tijd efficiënt 
- heeft oog voor de materiële organisatie van zijn werk 

4. motiveren 
- kan medewerkers en collega’s engageren, stimuleren en activeren 

C. Houding 
1. is creatief 

- kan creatief oplossingen zoeken buiten de normale regels en procedures 
2. is ordelijk, stipt en nauwkeurig 

- werkt nauwkeurig en systematisch  
- kan deadlines respecteren 

3. is sociaalvoelend 
- heeft een prettige omgang met mensen, spreekt iedereen aan op zijn eigen niveau 
- is klantvriendelijk 
- kan op een aangename wijze de werkrelaties (met de collega’s en het diensthoofd) 

onderhouden 
4. inzet 

- heeft interesse voor het werkveld 
- is loyaal 
- is leergierig 
- is gemotiveerd 
- engageert zich voor het werkveld 
- volgt nascholing / vorming 

5. is flexibel 
- vervangt de hiërarchisch ondergeschikte of overste voor alle taken in zover de regels 

en procedures van de administratie dat toelaten 
- kan ingeschakeld worden in de gemeentelijke administratie of bij bijzondere activiteiten 

van de eigen afdeling of dienst 
6. verantwoordelijkheidszin 

- draagt de gevolgen van beslissingen 
7. is integer 

- leeft algemeen aanvaarde sociale en ethische normen na 
- handelt correct 

8. is gezond kritisch 



Handtekeningen 
secretaris  systeembeheerder  helpdeskmedewerker/GIS-coördinator 
 
Stemmen tegen: Paulis en Schaut. 
Onthouden zich bij de stemming: Liedts, Marcipont, Vervoort, Geypens en Heylen. 
 
 

021 Vaststelling van de aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden voor de functie van 
helpdeskmedewerker/GIS-coördinator op het niveau B 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
De gemeenteraad breidde op 26/8/2008 het statutair kader uit met één functie van helpdesk-
medewerker/GIS-coördinator op het niveau B. 
De aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden, het examenprogramma en de samenstelling 
van de jury voor helpdeskmedewerker/GIS-coördinator, op het niveau B, moeten nog vastge-
steld worden. 
Het college en de voorzitter van de gemeenteraad gingen op 22/7/2008 akkoord om de vast-
stelling van de aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden, het examenprogramma en de 
samenstelling van de jury voor helpdeskmedewerker/GIS-coördinator, op het niveau B, aan 
de gemeenteraad voor te leggen. 
Op het onderhandelingscomité van 11/8/2008 werd een protocol van akkoord afgesloten 
over de vaststelling van de aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden, het examenprogram-
ma en de samenstelling van de jury voor helpdeskmedewerker/GIS-coördinator op het ni-
veau B. 
Juridische grond 
Het nieuwe gemeentedecreet van 15/7/2005. 
Argumentatie 
De vaststelling van de aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden, het examenprogramma 
en de samenstelling van de jury voor helpdeskmedewerker/GIS-coördinator, op het niveau B, 
is een bevoegdheid van de gemeenteraad. 
BESLUIT 
4. De gemeenteraad stelt de aanwervingsvoorwaarden voor de functie van helpdesk-mede-

werker/GIS-coördinator vast als volgt: 

- Een diploma hebben dat toegang geeft tot het niveau B. 
- Slagen voor een aanwervingsexamen. 
n) De gemeenteraad stelt de bevorderingsvoorwaarden voor de functie van helpdesk-

medewerker/GIS-coördinator vast als volgt: 
- Een diploma hebben dat toegang geeft tot het niveau B. 
- Minstens vier jaar niveauanciënniteit kunnen aantonen in een functie op het niveau C 

bij een openbaar bestuur. 
- Over een gunstige evaluatie beschikken. 
- Slagen voor een bevorderingsexamen. 
o) De gemeenteraad stelt het examenprogramma voor de functie van helpdesk-medewer-

ker/GIS-coördinator vast als volgt:  
A. Schriftelijke gedeelte (50 punten) 

Hier wordt getoetst op: 
- kennis van GIS: 

- kennis van geografische informatiesystemen  
- kennis van toepassingsgebieden binnen een gemeentebestuur 
- kennis van bestaande gouvernementele initiatieven hieromtrent 

- kennis van Microsoft Office: hier wordt gepolst naar de niet-triviale kennis van office 
pakketten 

- niet-triviale kennis van Windows 
- basiskennis van SQL 
- programmeerkennis 
- hen kunnen synthetiseren van een technisch document 

B. Mondelinge gedeelte (50 punten) 



Tijdens het mondelinge gedeelte gaat de jury na of het profiel van de kandidaat over-
eenstemt met het profiel van de functie. De jury peilt ook naar de motivatie en de inte-
resse van de kandidaat voor de functie. 
Om geslaagd te zijn moet de kandidaat 50 % van de punten behalen op elk gedeelte 
afzonderlijk en 60 % van de punten halen op het totaal van het examen.  

p) De gemeenteraad stelt de jury voor de functie van helpdeskmedewerker/GIS-
coördinator vast als volgt:  

- 2 juryleden van minimum niveau B met een leidinggevende functie in een ICT-omge-
ving. 

- 1 GIS-coördinator of specialist van minimum niveau B.  
- Ten minste twee van de drie juryleden zijn niet van het eigen bestuur. 
q) De gemeenteraad stelt de secretaris van de jury voor de functie van helpdesk-mede-

werker/GIS-coördinator vast als volgt:  
- de gemeentesecretaris of zijn afgevaardigde treedt op als secretaris van de jury. 

 
Stemmen tegen: Paulis en Schaut. 
Onthouden zich bij de stemming: Liedts, Marcipont, Vervoort, Geypens en Heylen. 
 
 

022 Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst: vakantieregeling schooljaar 2008-2009 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
In haar brief van 1/7/2008 deelt Pascale Brant, directeur van de Stedelijke Academie voor 
Beeldende Kunst de vakantieregeling voor het schooljaar 2008-2009 mee. 
Juridische grond 
Besluit van de Vlaamse Regering tot organisatie van het schooljaar in het basisonderwijs, in 
het deeltijds onderwijs en in het onderwijs voor sociale promotie georganiseerd, erkend of 
gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap. (goedkeuringsdatum: 17/4/1991). 
Publicatiedatum: B.S.11/7/1991) 
Argumentatie 
De vakantie- en vrije dagen voor de Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst van 
Herentals worden jaarlijks door de gemeenteraad vastgesteld. 
BESLUIT 
De gemeenteraad beslist eenparig de vakantie- en vrije dagen voor de Stedelijke Academie 
voor Beeldende Kunst van Herentals voor het schooljaar 2008-2009 als volgt vast te stellen: 
Aanvang schooljaar: maandag 1 september 2008 
Eerste trimester: 
- herfstvakantie: van maandag 27 oktober 2008 tot en met zondag 2 november 2008 
- wapenstilstand: dinsdag 11 november 2008 
- kerstvakantie: van maandag 22 december 2008 tot en met zondag 4 januari 2009 
Tweede trimester: 
- krokusvakantie: van maandag 23 februari 2009 tot en met zondag 1 maart 2009 
- pedagogische studiedag: woensdag 18 maart 2009 
- paasvakantie: van maandag 6 april 2009 tot en met zondag 19 april 2009 
Derde trimester: 
- feest van de arbeid: vrijdag 1 mei 2009 
- Hemelvaart: donderdag 21 mei 2009 tot en met 22 mei 2009 
- facultatief verlof: woensdag 20 mei 2009 
- facultatief verlof: zaterdag 23 mei 2009 
- pinkstermaandag: maandag 1 juni 2009 
- zomervakantie: vanaf woensdag 1 juli 2009. 
 
 

022/ 
    1 Evaluatie proefopstelling Rietbroek en voorstel alternatief 

Raadslid Kris Peeters licht het agendapunt toe. 
Op de gemeenteraad van 29 januari informeerde ik naar de stand van zaken van het dossier 



'Rietbroek', waar een proefopstelling intussen meer dan twee jaar wacht op evaluatie. Uit 
getuigenissen van bewoners en gebruikers, maar ook uit eigen ervaring, blijkt dat de huidige 
proefopstelling geen goede zaak is voor de veiligheid van de fietsers. In januari verklaarde 
de burgemeester dat het dossier "in de zomer van 2007 terug is geactiveerd". We zijn nu één 
jaar verder, maar op het terrein is van die activering nog niets te merken. Schepen Schellens 
beweerde in januari dat de tekencel bezig was met de uittekening van een alternatief, maar 
toen ik er drie maanden later naar informeerde bij de tekencel, bleek men nog geen ontwerp 
te hebben gemaakt. Op dat ogenblik werd er nog getwijfeld over een ontwerp met bloem-
bakken dan wel verkeerskussens. Wat is de huidige stand van zaken? Wanneer zal een 
alternatief worden voorgelegd aan de buurt? 
Kunt u een maand vooropstellen waarin een bewonersvergadering zal georganiseerd 
worden waar ook de raadsleden kunnen aanwezig zijn en waar een voorstel op tafel ligt dat 
beter is dan de huidige situatie. 
 
Schepen Jos Schellens antwoordt dat de diensten wel degelijk voortwerken aan al deze 
dossiers. Hij zegt dat raadslid Peeters bij de dienstwissel de dienst mobiliteit zonder veel 
kennis heeft achtergelaten. Schepen Schellens is toen opnieuw moeten starten met de 
mobiliteitscel en met het organiseren van het geheel. Er zijn vorig jaar opnieuw verschillende 
mobiliteitscellen geweest. In 2008 zitten we aan de vierde mobiliteitscel en dat betekent dat 
de dienst veel dossiers moet verwerken en dus veel werk heeft. Per cel worden 20 tot 30 
dossiers behandeld die de dienst achteraf moet verwerken. Op 23 juni 2008 hebben we het 
dossier Rietbroek besproken. Er stond wel degelijk een plan op papier want anders hadden 
we het niet kunnen bespreken. Tijdens die vergadering zijn er opmerkingen gemaakt en is er 
gevraagd om het dossier aan te passen aan die opmerkingen. Volgende afspraak is 22 
september. Dan moet er een bijgewerkte versie op papier staan die we opnieuw zullen 
bespreken en zo nodig nog eens aanpassen. 
 
Raadslid Peeters merkt op dat er na twee jaar nog altijd geen concrete plannen kunnen 
voorgelegd worden. 
 
Burgemeester Jan Peeters zegt dat het ontwerp dat de mobiliteitscel nu bespreekt, uitgaat 
van de verkeerskussens met een vaste constructie zodanig dat het drumeffect van fietsers 
tegen de bloembakken of wegversmallingen zal verdwijnen. Volgende stap is de voorstelling 
aan de bewoners en de programmering in de uitvoering.  
 
Raadslid Peeters wil nog aanhalen dat er indertijd in het dossier Holle Weg een fout in de 
notulering is gebeurd waarbij een foutieve straatnaam is genotuleerd. Hij heeft de dienst 
mobiliteit hiervan op de hoogte gebracht. 
 
Schepen Schellens antwoordt dat de dienst dat zeker zal nakijken. 
 
 

022/  
    2 Wegenwerken Prima-Lux: zichtbaarheid ‘s nachts 

Raadslid Kris Peeters licht het agendapunt toe. 
Niettegenstaande herhaalde klachten blijkt de zichtbaarheid ter hoogte van Prima-Lux 's 
nachts nog altijd problematisch. Door het ontbreken van wegverlichting en belijning vraagt 
menig automobilist zich 's nachts af of hij wel op de juiste rijstrook zit, zelfs bij zeer lage snel-
heden. Bij vorige interpellaties over deze problematiek verklaarde de burgemeester dat de 
stad het probleem al herhaaldelijk heeft aangekaart op de werfvergaderingen. Maar als dit 
niet leidt tot resultaten, dient een stadsbestuur met enige verantwoordelijkheidszin naar 
andere middelen te grijpen. Zo kunnen zowel de politie als de burgemeester, verantwoorde-
lijk voor de veiligheid op het grondgebied van de gemeente, maatregelen opleggen om de 
veiligheid te vrijwaren. Volgende week begint het nieuwe schooljaar en zullen de dagen ook 
opnieuw zo kort zijn dat een deel van het piekuurverkeer zich in de duisternis zal afwikkelen. 
Daarom wil ik er sterk op aandringen dat de burgemeester en de politie van hun bevoegd-
heid gebruik maken en een betere zichtbaarheid bij duisternis afdwingen van aannemer en 



wegbeheerder. 
 
Schepen Jos Schellens antwoordt. 
Hij ontkent dat er nog niets zou gebeurd zijn om de veiligheid te verbeteren. 
 
Raadslid Peeters zegt dat hij dat niet gezegd heeft. 
 
Schepen Schellens zegt dat er op het terrein verschillende keren verbeteringen zijn aange-
bracht qua belijning. Hij geeft toe dat er geen verlichting is maar wijt dat aan het feit dat het 
een werfzone is. Op de laatste vergadering is dat probleem nog eens aangehaald en is de 
vraag gesteld of er een mogelijkheid is om de lichten te plaatsen. Omdat er nog zoveel werf-
verkeer is, is men bang dat de verlichtingspalen zullen beschadigd worden vooraleer ze 
goed en wel in werking zullen zijn. De aannemer heeft beloofd om de verlichting te plaatsen 
zodra dat mogelijk is. Op dit ogenblik hebben we nog geen weet van een ongeval en we 
willen dat ook voorkomen. We zullen blijven aandringen om de wegmarkeringen te herstellen 
telkens daar sleet op komt. 
 
Raadslid Kris Peeters zegt dat de belijning inderdaad regelmatig is aangepast en vernieuwd 
maar vindt dat het wegdek op dit ogenblik toch weer heel slecht zichtbaar is. Hij geeft toe dat 
het misschien niet opportuun is om nu al verlichtingspalen te plaatsen maar denkt eerder aan 
reflectoren of bakens om eenvoudig en op korte termijn verbetering aan te brengen. 
 
Burgemeester Peeters zegt dat het bestuur al vanaf het begin van de werfvergaderingen 
hamert op het aspect veiligheid want de veiligheid op die werf is vanaf het begin niet goed 
geweest. De eerste dagen, toen men de bomen aan het kappen was, waren er totaal geen 
signalisatievoorzieningen voor fietsers en voetgangers. De burgemeester heeft de politie tot 
vijf keer op een dag naar de werf gestuurd om de signalisatie te voorzien. Wij weten dat we 
de veiligheid op deze werf speciaal moeten in het oog houden. In november starten we met 
fase drie en dan valt het verkeer op het gevaarlijkste stuk, namelijk de Aarschotseweg, 
volledig weg omdat die dan afgesloten wordt. We zullen aandringen om een stuk van de 
verlichting in gebruik te nemen. Als dat niet kan, zullen we vragen om tegen de winterperiode 
drastischer ingrepen te doen.  
 
Raadslid Kris Peeters vraagt of de stad zelf maatregelen wil treffen. 
 
Burgemeester Peeters zegt dat buiten de werken te laten stilleggen, de stad niet veel kan 
doen. De werken laten stilleggen, is bovendien geen optie want we willen dat deze fase van 
de werken zo vlug mogelijk afgewerkt wordt. Wel kunnen we een signalisatievergunning 
opleggen, en dat hebben we ook gedaan. Er moet nu een signalisatievergunning komen voor 
fase drie en we zullen er op toezien dat die er komt. We gaan de installatie van verlichtings-
palen niet zelf bekostigen om ze achteraf door het werfverkeer kapot te laten rijden. Het 
Vlaams Gewest is hier bouwheer, zij moeten ook hun verantwoordelijkheid opnemen. De 
klachten staan genotuleerd in de werfverslagen, de mensen van het Vlaams Gewest kunnen 
niet doen alsof ze van niets weten. 
We wachten nu het antwoord af van EMA, want als er op het kruispunt een of twee 
verlichtingspalen zouden kunnen in werking gesteld worden, zou het hele probleem van de 
baan kunnen zijn. 
 
 
Raadslid Rombouts verlaat de zitting. 
 
 

022/ 
  3A Wateroverlast Waterloostraat, Bevrijdingsstraat en omgeving 
022/ 
  3B Wateroverlast 

Burgemeester Jan Peeters stelt voor om de twee vragen in verband met wateroverlast in één 



agendapunt te behandelen. 
 
Raadslid Kris Peeters licht zijn luik van het agendapunt toe. 
Op 9 juli stuurde ik het schepencollege een e-mail met een aantal vragen over de 
aanhoudende wateroverlast in de bovengenoemde straten. Niettegenstaande het reglement 
voorschrijft dat brieven binnen de 30 dagen beantwoord moeten worden en niettegenstaande 
het klachtenmanagement één van de speerpunten van dit werkjaar zou zijn, kreeg ik tot op 
vandaag nog geen antwoord (laat staan een ontvangstmelding). Daarom leg ik mijn vragen 
voor op de gemeenteraad, in de hoop op deze manier toch een antwoord te krijgen. 
- Werd het studiebureau, dat ooit schriftelijk aan het schepencollege verklaarde dat na de 

werken aan de collector Vossenberg-Ekelstraat de problemen van de baan zouden zijn, al 
ingelicht over het feit dat de wateroverlastproblemen nog niet zijn opgelost?  

- Zo niet, waarom niet? wanneer zal dit dan alsnog gebeuren? Indien wel: welke verklaring 
draagt het studiebureau aan?  

- Zal het schepencollege stappen ondernemen tegen het studiebureau wanneer blijkt dat er 
fouten zijn gemaakt?  

- Op welke termijn denkt het college de problemen te hebben opgelost? 
 
Raadslid Guy Paulis licht zijn vraag toe. 
De afgelopen maanden waren er op een aantal plaatsen, en bij herhaling, wateroverlast-
problemen. Volgens het KMI zijn er geen abnormale hoeveelheden hemelwater gevallen. 
Twee locaties trekken specifiek de aandacht. De Veldstraat en Bevrijdingsstraat deelden 
naar trieste traditie weer in de wateroverlast. Ter plaatse is er een onverhard en onbebouwd 
overstromingsgebiedje ter hoogte van de KTA site waar het water kan naar toe trekken. 
Maar wat gebeurt er als er in de nabije toekomst wel verhardingen en bebouwing komt? 
Welke oplossingen schuift het schepencollege eerlang voor deze straten naar voor? 
De andere locatie is de Ernest Claesstraat. Wat met de toestand in deze straat, zal er snel 
ingegrepen worden om de situatie op het einde van de straat te normaliseren en zo mogelijk 
te perfectioneren? De werken aan de Prima-Lux hebben de problemen weer acuut gemaakt.  
Kan daar nu een oplossing voor komen? 
 
Schepen Jos Schellens antwoordt. 
Hij wil niet in discussie gaan of de neerslag normaal of abnormaal was toen de omgeving 
van de Waterloostraat met de wateroverlast af te rekenen kreeg. De stad heeft de metingen 
van de Vlaamse Milieumaatschappij gekregen en daaruit blijkt dat het om een uitzonderlijk 
grote hoeveelheid neerslag ging. 
We hebben zelf ook geconstateerd dat er wateroverlast is geweest in de Waterloostraat. 
Volgens de metingen is de situatie daar toch verbeterd. Het soort bui dat toen gevallen is, 
zou pas om de vijf jaar voorkomen. Dat geeft natuurlijk geen oplossing naar het geheel toe. 
We hebben intussen al twee keer samen gezeten met de mensen van het studiebureau. Zij 
gaan voorstellen doen om dat in de toekomst te verhelpen. Op welke manier is nu nog niet 
duidelijk, er was sprake van een doorsteek om het teveel aan water door te laten. Hiervoor 
moeten ze eerst toelating krijgen. 
Wat de Ernest Claesstraat betreft, is er een probleem met het water dat van de ring mee 
naar het binnengebied stroomt. Ik vrees dat dat ook niet opgelost zal geraken binnen twee of 
drie weken. De studies van de riolering in de Ernest Claesstraat moeten geüpdatet worden. 
Wanneer de doorsteek naar de ring in november terug dicht gaat, moet het ergste voorbij 
zijn.  
 
Raadslid Kris Peeters zegt dat het schepencollege drie jaar geleden opdracht gegeven heeft 
aan een bevriend studiebureau om een aantal alternatieven te onderzoeken voor de water-
overlast in onder andere de Ernest Claesstraat. Het verhaal dar er alleen maar oude studies 
zijn, klopt dus niet. 
 
Schepen Schellens zegt dat de technische dienst hem gemeld heeft dat de berekeningen in 
de jaren ’70 gebeurd zouden zijn.  
 



Burgemeester Jan Peeters zegt dat de huidige rioleringsplannen inderdaad dateren van de 
jaren ’70. Een tweetal jaren geleden heeft het college aan het studiebureau gevraagd om 
een bijkomende fiche voor de VMM op te maken voor onder meer subsidiëring om de proble-
matiek te herberekenen en de aanpassingen te doen. Hij zegt dat hij daar nog geen eind-
resultaten van gezien heeft en dat die opdracht nog altijd loopt. Dit is niet verwonderlijk want 
de stad heeft een tiental fiches van toekomstige rioleringsprojecten die nog altijd niet uit-
gevoerd zijn en waarbij de wetgeving intussen al twee keer verstrengd is zodat de dossiers 
moeten herwerkt worden naar volledige afkoppeling en volledige scheiding. 
 
Raadslid Peeters vraagt om de dienst te laten nakijken of er in het lastenboek een afleve-
ringstermijn bepaald stond. Hij vindt dat er drie jaar na het geven van de opdracht zeker 
resultaat moet zijn, zeker voor de gebieden die bekend staan als probleemgebieden voor 
wateroverlast. Hij gelooft niet dat er voor het dossier van de Ernest Claesstraat extra aan-
passingen moeten gebeuren in verband met de nieuwe wetgeving. De vraag van drie jaar 
geleden ging immers over de afkoppeling van het regenwater. Voor de andere dossiers kan 
dat wel kloppen. Volgens raadslid Peeters is er een professionele fout gebeurd en moet het 
studiebureau ter verantwoording geroepen worden. Volgens hem kan men niet spreken van 
uitzonderlijke regenval als die zich enkele keren binnen de vijf jaar voordoet. 
 
Burgemeester Peeters zegt dat het college, na de overlast van juni, opdracht gegeven heeft 
aan het studiebureau om de zaak te onderzoeken. Intussen is het drie weken bouwverlof 
geweest. We hebben al wel samen gezeten om een eerste voorstel te bespreken. Dat voor-
stel zou gaan om een bypass te maken naar de afwateringsgrachten naast de ring. Dit moet 
verder onderzocht worden om te kijken of het daadwerkelijk een oplossing zou bieden en er 
moet toelating gevraagd worden bij de VMM. Laat ons dus eerst de kans om aan het studie-
bureau en aan Aquafin te vragen wat zij als ingreep suggereren.  
 
Raadslid Peeters vraagt of de burgemeester het studiebureau ter verantwoording gaat 
roepen. 
 
De burgemeester zegt dat het college het studiebureau gevraagd heeft naar de oorzaak van 
de overlast en hoe die kan opgelost worden. Hij zegt dat hij het antwoord van het studie-
bureau wil afwachten. 
De burgemeester antwoordt op de vraag van raadslid Paulis dat het natuurlijke overstro-
mingsgebiedje of wadi achteraan de Veldstraat deel uitmaakt van het verkavelingsplan en 
dat die wadi moet blijven, ook al zou er meer bebouwing komen. Het merkwaardige is, dat er 
bij de recente wateroverlast geen problemen waren op deze plek maar wel stroomopwaarts 
op het kruispunt van de Waterloostraat - Bevrijdingsstraat. 
 
Raadslid Paulis zegt dat schepen Schellens verwijst naar metingen van de VMM. Volgens 
hem beschikt het KMI over de algemene cijfers en daar wordt beweerd dat er geen 
uitzonderlijke regenval geweest is in deze regio in die periode. Zo’n bui zou maar om de vijf 
jaar voorkomen maar hier is ze in de afgelopen twee maanden wel drie keer opgedoken. 
Statistisch klopt er dan iets niet. Hij dringt aan om het cijfermateriaal van het KMI te 
gebruiken omdat dat objectieve gegevens zijn. 
 

022/ 
    4 Sporthal Noorderwijk 

Raadslid Guy Paulis licht het agendapunt toe. 
Graag meer informatie vanwege het schepencollege over de meest recente stand van zaken 
in het eerder aangekondigde dossier "aankoop Sporthal Noorderwijk". 
Gaat die aankoop door en staat er een bepaalde timing op? 
 
Burgemeester Jan Peeters antwoordt dat die aankoop vrij onzeker is. 
De stad heeft met het chirocomité Noorderwijk een langdurig huurcontract afgesloten voor 
negen jaar. Die overeenkomst loopt af in de zomer van 2008. In die lopende overeenkomst 
betaalt de stad 17 euro per uur voor de huur van de sportzaal die we dan zelf voort verhuren 



aan de sportverenigingen tegen een goedkoper tarief dat ook in de sporthal in Herentals 
wordt toegepast. Dat contract is eenzijdig opgezegd door de voorzitter van het chirocomité 
van Noorderwijk in december 2007 met ingang van zes maanden later. Wij hebben dan twee 
vragen gesteld aan het chirocomité. Een fundamentele vraag op middellange termijn is of zij 
willen mee instappen in een scenario waarbij de stad Herentals de sporthal in zijn totaliteit 
overneemt en uitbouwt tot een modern aangepaste sporthal in eigen beheer die nog een 
hele tijd kan meegaan. Die vraag is ook al vrij uitdrukkelijk geformuleerd in de beleids-
documenten van bij het begin van deze legislatuur. Wij denken dat de Noorderwijkse sport-
verenigingen nood hebben aan een goede, moderne sporthal die in orde is. Nu is het een 
verouderd concept met een boel sporttechnische problemen. Het chirocomité had tijd nodig 
om hierover intern te overleggen en zal een besluit treffen tegen het najaar. Die beslissing 
moeten we dus nog afwachten. We hebben bij het begin van het jaar een tweede en acutere 
vraag gesteld. Bij het begin van het jaar is het contract opgezegd. Er zitten 400 actieve spor-
ters in die zaal en een aantal grote clubs. Wij zijn als stad vragende partij om in afwachting 
van een definitieve regeling een nieuw contract af te sluiten voor een jaar of twee jaar tot we 
een definitieve standpuntbepaling hebben van het chirocomité over de toekomst van de zaal. 
Er zijn verschillende overlegvergaderingen geweest en de zaak gaat puur over geld. De 
voorzitter vraagt een prijsverhoging van 17 naar 35 euro per uur. Voor andere zalen die wij 
van bijvoorbeeld Bloso huren, betalen wij van 17 tot 19 euro per uur. Deze vraagprijs is zeker 
een beetje overdreven. Een maand geleden is er een vergadering geweest waarbij wij 
akkoord gegaan zijn met een prijsverhoging naar 20 euro + indexering voor de duur van een 
jaar ingaande op 1 januari 2008, met terugwerkende kracht. Op die vergadering zijn we tot 
een akkoord gekomen maar we hebben achteraf vastgesteld dat de voorzitter dit akkoord 
niet wil honoreren en de overeenkomst niet ondertekend heeft. Deze week is opnieuw een 
overleg gepland en we hopen dat we de Noorderwijkse verenigingen tegen een redelijke prijs 
kunnen laten sporten en dat we via de gemeenteraad een nieuw contract kunnen voorzien. 
Noch over de langetermijnoplossing, noch over de korte termijnoplossing, is er tot dusver 
een engagement van het chirocomité. 
 
Raadslid Paulis zegt dat hij afwacht en dat hij hoopt dat de sportinfrastructuur van de 
deelgemeenten niet stiefmoederlijk zal behandeld worden. Hij hoopt dat er een overeen-
komst uit de bus komt ondanks de gevraagde huurprijs. 
 
Burgemeester Peeters zegt dat de redelijkheid van twee kanten moet komen want dat de 
gevraagde prijs het dubbele is van de twee andere contracten die ook maar twee jaar 
geleden zijn afgesloten. 
 
 

022/ 
    5 Schorsing besluit schepencollege van 21/4/2008 betreffende de toewijzing 

standplaatsen woonwagenterrein Viaduct door de gouverneur 
Raadslid Raf Liedts licht het agendapunt toe. 
Graag enige toelichting bij de schorsing van het besluit van het schepencollege van 21 april 
2008 over de toewijzing van de standplaatsen op het woonwagenterrein Viaduct door de 
gouverneur. Er zou in dit verband ook een onderhoud komen met minister Marino Keulen. 
Dat zou intussen moeten gebeurd zijn. Dit dossier zou op het schepencollege besproken 
worden ten laatste op 18 augustus 2008. 
Wat zijn de verdere plannen om een nieuwe schorsing in de toekomst te vermijden? 
Welke begeleidingsmaatregelen ziet het college voor de mensen die bij deze toewijzing uit 
de boot gevallen zijn? 
 
Burgemeester Jan Peeters antwoordt. 
Ruim een maand geleden is er op het kabinet van de minister gediscussieerd over twee 
aspecten van het dossier: over de financiering en subsidiëring van de bouw van het park en 
over de toewijzingsproblematiek. 
Zoals u weet hadden we een belofte van de minister om 90 % van de ramingsprijs van de 
werken te subsidiëren. Die belofte dateert van een jaar geleden en zo zijn de werken ook 



kunnen starten. Na de aanbesteding bleek dat de kostprijs 30 % boven de raming lag. Wij 
hadden dus nood aan een bijkomende financiering van 250 à 300.000 euro. Intussen hebben 
we bericht van de minister dat 90 % van de bijkomende kostprijs ook zal gefinancierd 
worden. Alles over financiering en aanbesteding is nu rond.  
De tweede problematiek was die van de toewijzing. Op de Viaduct bouwen wij 17 plaatsen. 
Er is in de winter van 2004 beslist dat die plaatsen bestemd waren voor de mensen die er 
toen woonden. Het was nooit de bedoeling om extra plaatsen te voorzien voor families die 
nog niet in Herentals woonden. Bij de bewoners van 2004 onderscheiden we twee grote 
groepen. De meeste zijn van de familie Harzé, en de mensen die daar in 2004 verbleven, 
hebben allemaal een plaats. In 2004 was er ook een groep van een vijftal mensen die niet 
verwant waren met de familie Harzé, de zogenaamde ‘burgers’. Die mensen zijn daar 
vroeger om privéredenen terecht gekomen en sommigen wonen daar al sinds 1994. Volgens 
de vzw Vroem zitten daar enkele voyageurs in en 2 of 3 burgers. Omdat er maar 17 plaatsen 
zijn, zijn er twee of drie mensen die op het terrein verbleven maar die geen toewijzing krijgen 
omdat ze later gekomen zijn. Het schepencollege heeft de 17 plaatsen dus toegewezen aan 
de bewoners van 2004. Hierover zijn nog geen juridische contracten getekend. Die komen 
pas binnen een jaar als de werken beëindigd zijn. Vzw Vroem die de belangen van de 
voyageursfamilies verdedigt, heeft een klacht ingediend tegen de toewijzing van een plaats 
aan de drie burgers met als argument dat de plaatsen moeten toegewezen worden aan 
traditionele nomaden- of voyageursfamilies. De minister heeft de klacht ontvankelijk ver-
klaard en de toewijzingsbeslissing geschorst. Hij verwijst hierbij naar het decreet. Volgens 
het decreet kunnen personen met een nomadische cultuur en die traditioneel in een woon-
wagen wonen of gewoond hebben, in een woonwagenpark toegelaten worden. Wij hebben 
de minister dan ook gevraagd of mensen die daar al 14 jaar wonen, niet onder deze noemer 
vallen, ook al hebben ze niet de genetische afstammingslijn van voyageur. We hebben daar 
nog geen antwoord op gekregen. De vzw Vroem zegt hier formeel nee en zegt dat de 
plaatsen voor traditionele woonwagenbewoners zijn. Sociaal gezien hebben we dus een 
probleem want die mensen woonden daar al veertien jaar en willen daar ook blijven wonen, 
ze zijn ook mee verhuisd naar het voorlopig terreintje. Als we de redenering van Vroem 
hanteren, moeten we mensen die daar al stonden dakloos maken om plaats te bieden aan 
mensen die van ergens anders komen. Vzw Vroem wil dat we die mensen niet toelaten en 
dat we mensen, die genetisch afstammen van een voyageursfamilie en die slechts een half 
jaar ingeschreven zijn op Viaduct wel een toewijzing geven. 
We hebben nu 100 dagen de tijd om die beslissing in te trekken of die beslissing gemoti-
veerd te handhaven, eventueel met een wijziging. We zullen heel concreet aan de minister 
voorleggen dat we een bestaand terrein omvormen tot een deftig terrein en dat we de 
huidige bewoners hierin willen meenemen maar dat enkele van de bewoners twijfelachtig zijn 
in functie van het decreet. Concreet moeten we vragen of een bepaalde persoon die onafge-
broken sinds 1994 op het terrein verblijft, al dan niet onder de definitie valt. Zo ja, krijgen ze 
een plaats, zo nee, blijft de vraag waar we ze naartoe moeten. Het is geen eenvoudig 
probleem maar we hebben even de tijd om een oplossing te vinden. We hebben enkele 
maanden geleden al een gesprek gehad met de burgers in kwestie en hen aangespoord om 
zich in te schrijven bij de woningmaatschappijen voor een sociale woning. We kunnen hen 
daartoe niet verplichten. De woningmaatschappij kan wel een afwijking vragen van de 
toewijzingsregels in Brussel om voorrang te geven bij de toekenning van een sociale woning. 
De procedure is opgestart binnen Eigen Haard maar de betrokken mensen zijn daar niet in 
geïnteresseerd. 
 
Raadslid Liedts vraagt of het college deze motivatie nog eens wil meedelen aan de 
gouverneur. 
 
Burgemeester Peeters zegt dat dit gebeurd is. Voorlopig is de beslissing geschorst en heeft 
niemand een toewijzing in het woonwagenpark Viaduct. Voor het woonwagenpark Sint-
Janneke is alles in orde.  
 
 
 



022/ 
    6 Sluikstorten op diverse plaatsen in Herentals 

Raadslid Daniel Marcipont licht het agendapunt toe. 
De laatste weken zien we op diverse plaatsen nieuwe gevallen van sluikstorten. Op verschil-
lende invalswegen zwerft er meer en meer vuil rond. De invoering van DIFTAR heeft hier iets 
mee te maken, dat ontkent zelfs IOK niet meer. Aan de Toeristentoren zijn de vuilnisbakjes 
weggehaald. Aan De Hut zijn er bijkomende vuilnisbakjes geplaatst maar die worden blijk-
baar niet regelmatig leeggemaakt. Wat is hiervoor de reden? Is er te weinig personeel om ze 
leeg te maken of worden die gewoon meer gebruikt en voldoet de huidige ophaalronde daar-
om niet meer. Sinds de invoering van DIFTAR maken we ook kennis met een nieuw soort 
vogel namelijk de afvalkoekoek. Hoeveel klachten zijn er daarover al binnen gekomen? Het 
wordt stilaan duidelijk dat dit zijn sporen achterlaat. 
Wat heeft het schepencollege hiertegen ondernomen? 
 
Schepen Mien Van Olmen antwoordt. 
Sinds begin dit jaar hebben we binnen de reiniging een ploeg die zich bezig houdt met het 
leeg maken van de vuilbakjes en we willen daar ook onze speciale aandacht op richten. Die 
ploeg werkt goed en de vuilbakjes worden veel regelmatiger leeggemaakt dan in het 
verleden. Zij brengen ook de plaatsen in kaart waar er zakjes afval worden gedropt in en 
naast de vuilnisbakjes. Zodra we daar zicht op hebben, zullen we maatregelen treffen om dat 
tegen te gaan. We hebben een ploeg die op woensdag sluikstorten opruimt en daar samen 
met de politie PV van opstelt. Vroeger maakte dit niet specifiek deel uit van hun job maar nu 
proberen we dat beter te organiseren zodat we zoveel mogelijk kunnen aantonen wie de 
vervuiler is. Exacte cijfers heb ik niet nagevraagd maar bij mij zijn er twee meldingen gedaan. 
Wij raden de mensen aan om aangifte te doen bij de politie zodat die kunnen vaststellen wie 
de vervuiler is. Met de goedkeuring van de gemeentelijke administratieve sancties zullen we 
ook effectief kunnen optreden. 
Bij de milieudienst zijn er zeker niet meer meldingen gedaan dan voor DIFTAR. Maar we 
proberen er aandacht aan te besteden en zullen niet nalaten om aangifte te doen bij de 
politie en ook te sanctioneren. 
 
Raadslid Kris Peeters zegt dat uit het jaarverslag van het schepencollege blijkt dat de 
afgelopen jaren al een toename was van het aantal sluikstorten, dus de link met DIFTAR is 
niet zo wetenschappelijk bewezen. 
Raadslid Liedts zegt dat het idioot is om dat niet te geloven. 
 
Burgemeester Peeters zegt dat raadslid Marcipont naar de afvalproblemen aan de Toeristen-
toren verwijst om de werking van DIFTAR in vraag te stellen. En die problemen hadden niets 
met DIFTAR te maken. In januari 2008, DIFTAR was toen nog niet in werking, heeft IOK de 
huisvuilrondes van de stad overgenomen. Omdat IOK de Toeristentoren niet heeft opgeno-
men in de afhaalrondes, wordt het huisvuil daar nu opgehaald met een van de kleine bestel-
wagens van de stad. De weegapparatuur van de IOK-afvalwagens is blijkbaar te delicaat om 
op onverharde wegen te rijden. Wij hebben dan een andere oplossing gezocht. Ofwel halen 
onze eigen diensten de zakken op, ofwel vraagt IOK de betrokken inwoners om hun bakken 
bij een geasfalteerde weg te zetten.  
De problematiek rond het afval van De Hut was soortgelijk. In een contract met een vorige 
uitbater stond dat de uitbater verantwoordelijk was voor het leegmaken van die afvalbak. De 
huidige uitbater wist dat niet. Hij voelde zich niet geroepen om de afvalbak leeg te maken 
omdat hij meende dat die niet van hem was. Na raadpleging van het oude contract is 
duidelijk wie de afvalbak moet leegmaken en is het probleem opgelost. 
 
 

022/ 
    7 Invoering Diftar 

Raadslid Christine Schaut wil de problematiek rond DIFTAR in het algemeen bespreken. 
Daarom stelt zij volgende vragen aan het schepencollege. 
Welke problemen werden er tot op heden al vastgesteld door de invoering van DIFTAR en 



welke oplossingen werden er hiervoor aangeboden? Raadslid Schaut denkt dan bijvoorbeeld 
aan problemen rond de facturatie of het niet ophalen van huisvuil omdat de chip niet zou 
werken of omdat de bewoners geen factuur gekregen hebben. Veel bewoners hebben 
onlangs een rekening in de bus gekregen. Ik weet dat die beslissing gevallen is op de 
gemeenteraad in oktober 2007 in vervanging van de milieuheffing. Is dit systeem voorgesteld 
geweest? Dit systeem met de vaste kosten van januari tot augustus is blijkbaar nadelig voor 
alleenstaanden en voordelig voor gezinnen. Mensen die geen GFT-bak buiten zetten, boe-
ken blijkbaar winst want zij worden niet aangerekend voor het huisvuil dat ze al meegegeven 
hebben als GFT. 
 
Schepen Mien Van Olmen antwoordt.  
We hebben die prijsberekening uitgelegd binnen de commissie en we hebben ook een zware 
inspanning geleverd om heel het DIFTAR systeem en de manier van betaling te communi-
ceren met de bevolking. In de Stadskrant van november 2007 is het systeem en de manier 
van facturatie en betaling uitgebreid uitgelegd. Ook via de infoavonden hebben we heel wat 
mensen bereikt. 
Maar we hebben inderdaad veel vragen en klachten gehad over de recente facturen en we 
geven toe dat die onduidelijk zijn. Volgende weken gaan we hierover samen zitten met IOK 
om meer duidelijkheid te krijgen en de communicatie rond de facturen eventueel te laten 
verduidelijken. 
Dat sommige mensen geen factuur gekregen hebben maar wel een afvalbak, was me nog 
niet bekend. Er zijn wel een aantal kinderziektes geweest met bakken die op foute adressen 
zijn geplaatst of adressen met moeilijk vindbare huisnummers. Er waren inderdaad ook 
enkele containers met een beschadigde chip. Die fouten zijn intussen wel allemaal recht-
gezet. 
 
Burgemeester Jan Peeters vult nog aan dat IOK maandelijks een overzicht geeft van alle 
oproepen en interventies die zij zelf verrichten in Herentals en die zij binnen krijgen via hun 
helpdesk. In de maand juli zijn er bijvoorbeeld zeven kapotte chips geweest, er zijn twee 
chips hersteld, honderd bakken vervangen door een ander formaat en er zijn zestien meldin-
gen geweest van containers die niet leeggemaakt geweest zijn. Het IOK volgt dat allemaal 
zeer goed op en geeft ons veel informatie zodat we kunnen remediëren. Het systeem is 
zeven weken in voege, het is te vroeg om daar een degelijke evaluatie rond te kunnen 
maken. Maar ik hoor graag zeggen mevrouw Schaut dat ook uit uw berekeningen blijkt dat 
de mensen die zelf composteren financieel winst doen aan het systeem van DIFTAR in 
vergelijking met het oude systeem van de forfaitaire milieubelasting. 
 
Mevrouw Schaut ontkent dat ze dat gezegd heeft. Ze zegt dat mensen die nu geen GFT-bak 
meer nemen, de vaste som die de stad rekent aan anderen, niet betalen, ook al hebben ze 
nog GFT meegegeven vanaf januari. 
 
 

022/ 
    8 Beurs - levenslang wonen - 17/18/19 oktober in Westerlo 

Raadslid Christine Schaut licht haar vraag toe. 
De Strategische Projectenorganisatie Kempen (SPK vzw) en KAMP C, het provinciaal Cen-
trum voor Duurzaam Bouwen en Wonen, bundelen de krachten en organiseren van 17 tot 19 
oktober 2008 in samenwerking met Bouwunie Antwerpen een grote sensibilisatiebeurs over 
"Levenslang wonen". 
Een levenslange woning is een woning die aangepast kan worden aan de noden van zijn 
bewoners zodat zij nooit nog omwille van ouderdom, handicap ... moeten verhuizen. 
Veiligheid, toegankelijkheid en comfort voor de bewoners zijn hierbij de grootste troeven. 
Uit onderzoek blijkt dat het aantal 80+'ers in de Kempen verdubbelt tegen 2025 en 97 % van 
de ouderen liever in zijn eigen (t)huis blijft. Het doel van de beurs is enerzijds concrete tips 
geven over het inrichten van een woning die aangepast kan worden aan alle leeftijdsfasen 
en anderzijds bezoekers te laten kennismaken met u als mogelijke partner bij het (ver)bou-
wen van de woning.  



Naast de beurs zijn er inhoudelijke en informatieve workshops. Tijdens de workshops 
worden allerlei thema's uitgediept, zoals toegankelijkheid, veiligheid ...  
Daarom volgende vragen aan het schepencollege: 
Ik ben ervan overtuigd dat het gemeentebestuur in Herentals zijn bijdrage wil leveren in het 
zoeken naar oplossingen voor de problematiek die op ons afkomt naar aanleiding van de 
vergrijzing van de bevolking. 
Deze beurs lijkt mij dan ook een ideaal moment voor het schepencollege om ervaringen uit 
te wisselen met alle mogelijke betrokken partners. 
Graag had ik van u geweten: 
Welke schepen afgevaardigd zal worden om deze beurs te bezoeken 
Welke ervaringen (vanuit onze gemeente) hij/zij daar zal uitwisselen. 
Raadslid Schaut vraagt om haar het pakket aan documentatie dat aangeboden wordt op 
deze studiedag te willen overhandigen. 
 
Burgemeester Jan Peeters antwoordt. 
Zowel de schepenen als de diensthoofden krijgen dit soort van uitnodigingen voor vormings-
sessies en seminaries rechtstreeks aan. Wij denken als stad dat de diensthoofden zelf 
verstandig genoeg zijn om te zien wat voor hen interessant kan zijn om te gaan volgen. Zij 
kunnen daar naar toe gaan, al dan niet met de schepen. Ze doen dat ook in het kader van 
hun permanente opleiding en vorming. Wij leggen dat als schepencollege nooit op. Er komen 
per week tientallen uitnodigingen binnen en zij pikken daar de voor hen meest interessante 
uit. Datzelfde geldt voor de schepenen. 
 
Raadslid Schaut zegt: Veel van die uitnodigingen komen vanuit het VVSG waar u zelf onder-
voorzitter van bent . U vindt het dus niet opportuun om eigen collega’s en diensten daar raad 
in te geven om wel of niet te gaan. 
 
Burgemeester Jan Peeters zegt dat wanneer het VVSG een studiedag organiseert over 
lokaal waterbeleid hij meent dat het hoofd van de technische dienst zelf kan uitmaken of hij 
daar iets kan bijleren of niet. VVSG is ook niet de enige organisatie die opleidingen organi-
seert. En we gaan inderdaad niet opleggen of zij al dan niet moeten gaan. We proberen 
eerder te vermijden dat ze naar alle studiedagen zouden gaan want dan zijn ze nooit meer 
op hun bureau. 
 
 

022/ 
    9 Persmededeling minister Bert Anciaux - vrijmaken 1 miljoen euro voor extra 

openingsuren zwembad 
Raadslid Christine Schaut licht haar vraag toe. 
Persmededeling minister Bert Anciaux – vrijmaken 1 miljoen euro voor extra openingsuren 
zwembad - Nieuwsblad van 10/08/2008: 
Bert Anciaux: 'De gemeenten moeten zich natuurlijk zo organiseren, dat ze maximaal inspe-
len op de sportbehoeften van hun inwoners. Wat de zwembaden betreft, wil ik een handje 
helpen. Er zijn er te weinig in Vlaanderen en ze zijn inderdaad niet altijd op de handigste 
uren open, namelijk 's avonds laat of onder het weekend of in de vakantie. Op die momenten 
je zwembad sluiten is krankzinnig. Dus investeren we elk jaar een extra miljoen waarmee de 
gemeenten tijdelijk personeel in dienst kunnen nemen.'  
Minister Anciaux denkt daarbij vooral aan vakantiejobs: 'Tien euro per uur is een behoorlijke 
vergoeding voor een studentenjob. Dat extra miljoen betekent dan ongeveer 100.000 man-
uren. Er staan ongeveer 200 zwembaden (openlucht en overdekt) in Vlaanderen. Per 
zwembad betekent dit dus 500 uren extra zwemplezier: 5 extra uren in de weekeindes of 
élke avond van de week twee uur langer open blijven, het hele jaar door. Dat extra miljoen 
kan een enorme impact hebben.' 
Daarom volgende vraag aan het schepencollege: 
Welk impact heeft bovenstaande beslissing van minister Anciaux op het AGB Sport en 
Recreatie (Netepark) ? 
 



Schepen Wies Verheyden antwoordt dat hij daar voorlopig nog niet kan op antwoorden want 
dat het college afwacht welke modaliteiten de minister zal verbinden aan die subsidies. Hij 
zou wel enkele randbemerkingen willen maken. Het Netepark kost heel veel geld, we zijn 
van in het begin 7 dagen op 7 open. We hebben dus ruime openingsuren zowel voor het 
publiek, voor de scholen als voor de verenigingen. We zijn 93 uren per week open. Als daar 
nog extra uren bij moeten komen, weliswaar mits een kleine subsidie, moeten ook redders bij 
aangenomen worden, meer schoonmaakpersoneel en meer mensen aan de kassa. We zul-
len deze problematiek nauwkeurig volgen en als we ergens een subsidie kunnen benutten, 
zullen we dat zeker doen. Als we de openingsuren ’s avonds zouden verlengen, komen de 
verenigingen in het gedrang en dat kan ook niet de bedoeling zijn. 
 
 

022/ 
  10 Oproep tot 6 oktober: indienen formeel dossier voor financiering sport-infrastructuur 

Raadslid Christine Schaut licht haar vraag toe. 
Op 14 mei keurde het Vlaams parlement het decreet voor de alternatieve financiering van 
sportinfrastructuur goed en op 18 juli het uitvoeringsbesluit. Beide verschenen op 6 augustus 
in het Belgisch Staatsblad. De oproep aan de gemeenten om hun subsidieaanvraag te her-
bevestigen of alsnog in te dienen, vertrok dezelfde dag. Het bevoegde orgaan (de gemeente-
raad, raad van bestuur van het AGB, andere) moet het aanvraagdossier goedkeuren en 
uiterlijk op 6 oktober bij de administratie indienen. Meer informatie over de regelgeving, het 
aanvraagformulier, de herbevestigingsbrief en de planning vindt u op de site sportinfrastruc-
tuurplan van de Vlaamse overheid. Naast het tijdig indienen van een volledige aanvraag 
geldt als tweede ontvankelijkheidsvoorwaarde dat uw gemeentelijk sportbeleidsplan is inge-
diend bij de administratie en aanvaard is door de minister. mailto:hilde.plas@vvsg.be  
Daarom volgende vragen aan het schepencollege:  
- heeft Herentals in het kader van bovenstaande een subsidie-aanvraag ingediend? 
- hierover graag een woordje meer uitleg van de betrokken schepen. 
 
Schepen Wies Verheyden antwoordt. 
We hebben daar in mei al op ingespeeld maar vermits de onderhandelingen met het chiro-
comité vrij stroef verlopen, konden wij geen dossier indienen. Voor de nieuwbouw zou men 
uitgaan van een hal met een terrein, en wij denken zelf dat we zeker twee of drie terreinen 
moeten aanbieden. Voor zeer ingrijpende veranderingen, zou een gemeente wel subsidie 
kunnen krijgen maar dan moet er eigendomsrecht of een langetermijnovereenkomst 
bestaan, bouwprogramma’s, kostenramingen enz. Op dit ogenblik kunnen we daar helaas 
niet aan voldoen. We hopen dat de minister de volgende jaren opnieuw dit soort subsidies 
gaat uitdelen zodat we, indien we tot een overeenkomst kunnen komen met het chirocomité, 
wel een dossier zullen kunnen indienen.  
 
 

022/ 
  11 Pro-actief uitvoeringsbesluit voor de impulssubsidie van het sport voor allen-decreet 

Raadslid Christine Schaut licht haar vraag toe. 
De Vlaamse regering keurde het ontwerp van uitvoeringsbesluit voor de gemeentelijke 
impulssubsidie principieel goed op 18 juli. Het is echter nog niet gepubliceerd in het staats-
blad; daarvoor wacht de regering het advies van de Raad van State af. Dat betekent dat 
wijzigingen nog steeds mogelijk zijn. Gemeenten zaten echter wel op hun honger om de 
modaliteiten te kennen van dit sluitstuk in de uitvoering van het sport voor allen-decreet. Het 
decreet voorziet de impulssubsidie vanaf 2009. Ze geldt enkel voor gemeenten en bedraagt 
0,8 euro per inwoner. De minister koos voor 2009-2013 het thema: ‘de kwaliteit van de 
jeugdsportbegeleider verhogen in de sportverenigingen’. 
De 287 gemeenten die in aanmerking komen voor deze impulssubsidie, omdat ze voldoen 
aan de voorwaarden van het Sport voor allen-decreet of tijdig uitstel vroegen, ontvingen een 
brief met het besluit als bijlage. Minister Anciaux informeerde de gemeenten pro-actief over 
het ontwerpbesluit zodat zij hun impulsbeleid vorm kunnen geven. Er moet immers ook 
advies gevraagd worden aan de gemeentelijke sportraad en de gemeenteraad moet het 



goedkeuren voor 31 december 2008. 
Daarom volgende vragen aan het schepencollege: 
- Komt Herentals in aanmerking voor deze impulssubsidie? 
- Zo ja, werd er dan reeds vorm gegeven aan het impulsbeleid? 
- Zo ja, wanneer zal u het advies vragen aan de gemeentelijke sportraad? 
- Wat is de reden indien wij niet in aanmerking zouden komen voor deze impulssubsidie? 
 
Schepen Wies Verheyden antwoordt dat men op bijna al die vragen een antwoord kan 
vinden in het sportbeleidsplan dat raadslid Schaut zelf mee heeft goedgekeurd. 
De eerste voorwaarde om te voldoen is een goedgekeurd sportbeleidsplan. Volgende voor-
waarden zijn een officiële sportraad en een gekwalificeerd ambtenaar en een bepaald hoofd-
stuk dat moet ingeschreven worden in de impulssubsidie. We zijn daar enkele maanden 
geleden aan begonnen met een groep die bestaat uit een aantal mensen uit de sportraad, 
van de sportdienst en ikzelf. We hebben daar ongeveer maandelijks over vergaderd. Over de 
impulssubsidie hebben we in de laatste vergadering gebrainstormd omdat de uitvoerings-
besluiten daarover nog niet aangekomen zijn. Op 1 september hebben we daarover een 
infosessie in Antwerpen met de provincie. Daar moeten we dus nog even op wachten. Met 
de planning zitten we ongeveer een maand achteruit want we willen in oktober nog over-
leggen met de jeugdsportverenigingen. Uiteindelijk hebben we daar al veel gegevens van 
gekregen voor ons sportbeleidsplan. Ook moeten wij steeds in overleg staan met de sport-
raad maar omdat die een afvaardiging heeft in de werkgroep en omdat die maandelijks 
bijeenkomt, is dat uiteraard ook geen probleem. We proberen ons voorstel in november af te 
werken zodat wij het aan de sportraad kunnen voorleggen en op de voorlaatste of de laatste 
gemeenteraad kunnen voorleggen. 
 
 

022/ 
  12 Pensioenstelsel ambtenaren 

Raadslid Christine Schaut licht haar vraag toe. 
Bron Belga: Bom onder pensioenstelsel ambtenaren 31 juli 2008  
Gemeenten kunnen tijdelijk personeel vast benoemen net voor hun pensioen. Dat personeel 
krijgt dan een ambtenarenpensioen, zo schrijven De Standaard en Het Nieuwsblad donder-
dag. Terwijl alle gemeenten zich suf zoeken naar geld om voor hun niet vastbenoemde, 
"tijdelijke" personeelsleden een aanvullend pensioen te financieren heeft de kleine Limburg-
se gemeente Alken een "gratis" oplossing gevonden. De gemeente geeft de "tijdelijke" 
personeelsleden een vaste benoeming vlak voor ze op pensioen gaan; ze krijgen dan een 
ambtenarenpensioen voor alle jaren dat ze voor een overheid gewerkt hebben en dat kost de 
gemeente niets. Als alle gemeenten die truc overnemen, ontploft het pensioenstelsel van de 
ambtenaren in één klap, schrijven de kranten. De meerderheid van het gemeentepersoneel 
is immers niet vastbenoemd: maar 140.000 vastbenoemden (40 procent) tegenover 200.000 
tijdelijken. Burgemeester Hendrik Verbrugge (CD&V) van Alken wilde met de maatregel naar 
eigen zeggen vooral een signaal geven aan de hogere overheden dat de grove pensioen-
ongelijkheid tussen vastbenoemden en niet-vastbenoemden niet houdbaar is. Maar de 
voogdijoverheid kan de beslissing gewoon niet afblokken omdat er geen rechtsregel is die 
deze truc verbiedt. (TIP) 
Daarom volgende vraag aan het schepencollege: 
Wordt er in Herentals gebruik gemaakt van bovenstaande methodiek? 
 
Schepen Jan Bertels antwoordt. 
Het krantenartikel heeft het misschien over een nieuwigheid maar dit is het zeker niet. De 
burgemeester van Alken heeft ook al in geuren en kleuren uitgelegd dat hij een signaal heeft 
willen geven. In Herentals passen we die methodiek niet toe. Hier kan een personeelslid 
statutair worden als hij aan de statutaire voorwaarden voldoet. 
De burgemeester van Alken heeft alleen een signaal willen geven dat er een grote pensioen-
ongelijkheid bestaat tussen vastbenoemden en niet-vastbenoemden. Dat verschil loopt 
aanzienlijk op en het contractuele ambtenarenkorps groeit. Daar moet iets aan gebeuren en 
daar worden ook verschillende initiatieven toe genomen. Er is een wetsvoorstel geweest 



over de WAP, wet voor aanvullende pensioenen. Verder is er het pensioenfonds van de 
provincie Antwerpen dat nu in de steigers staat. Er beweegt dus wel wat op het terrein.  
Anderzijds is het verhaal een beetje genuanceerder dan het wordt geschetst. Het pensioen-
stelsel van de statutaire ambtenaren is een omslagstelsel. Dit betekent dat alles wat dat jaar 
wordt uitgegeven ook betaald moet worden door diezelfde gemeenten. Het is een solidari-
teitsstelsel en de bijdrage van de statutaire ambtenaren gaat naar dat omslagstelsel. 
 
 

022/ 
  13 Antwerpen, 29 september: stadscongres “De stad in de wijk” 

Raadslid Christine Schaut licht haar vraag toe. 
In vele Vlaamse steden en gemeenten zien we buurt- en wijkwerkers, wijkcentra, diensten-
centra, wijkplannen en stadsprojecten waarbij de wijk wordt betrokken. Deze golf van 
initiatieven leidt tot een veelsoortige praktijk en ook tot veel gemeenschappelijke vragen. Het 
plaatst politici en ambtenaren op de brug tussen burger en bestuur, en het evenwicht tussen 
beide houden, is soms lastig. Gebiedsgericht werken betekent afstemming binnen de stad, 
tussen stad en OCMW maar ook met de sociale huisvestingsmaatschappijen, met vele 
private organisaties, en met andere publieke diensten. Op het stadscongres ‘De stad in de 
wijk – gebiedsgericht werken in steden en gemeenten’ gaan we daarover in debat en verge-
lijken we praktijken. U kunt er leren van anderen. We richten ons op bestuurders en ambte-
naren van centrumsteden en van kleinere gemeenten in Vlaanderen en van hun OCMW’s, 
op geïnteresseerden van andere publieke of private organisaties die actief zijn in gebieds-
werking. Het congres is een samenwerkingsverband van het Kenniscentrum Vlaamse 
Steden, de Vlaamse overheid (Marino Keulen, Vlaams Minister van Binnenlands bestuur, 
Stedenbeleid, Wonen en Inburgering en het team Stedenbeleid van het Agentschap voor 
Binnenlands Bestuur) en de stad Antwerpen. Het congres wordt gesponsord door Dexia. 
Daarom volgende vragen aan het schepencollege: 
Wie van het schepencollege wordt afgevaardigd om dit congres bij te wonen? 
Welke ervaring vanuit Herentals zal u daar delen met anderen? 
Gelieve mij het pakket aan documentatie dat aangeboden wordt op dit congres te willen 
overhandigen. 
 
Burgemeester Jan Peeters heeft de problematiek van de studiedagen besproken in punt 
22/8. 
 
 

022/ 
  14 Mechelen, 23 september: studiedag lokaal waterbeleid 

Raadslid Christine Schaut licht haar vraag toe. 
Lokale besturen hebben cruciale taken in de voorziening van water om te drinken, om ons te 
wassen, om in te spelen, om van te genieten enz. Onder de noemer ‘Lokaal waterbeleid: 
meer dan je dacht’ organiseert de VVSG met enkele partners een dag over lokaal water-
beleid. Hoe zorgen we als lokale besturen voor proper water, hoe vermijden we waterover-
last en hoe zorgen we voor zalig water om langs te toeven? Voor welke taken en kosten 
staan we? Hoe werken we samen met onze inwoners, met andere besturen, met andere 
beleidsdomeinen? Het bureau Deloitte presenteert een geactualiseerde benchmark van de 
lokale rioolbeheerders. We brengen ook goede praktijken over het integraal beheer van 
waterlopen. Doelgroep: mandatarissen en ambtenaren verantwoordelijk voor water- en riole-
ringsbeleid (wegen- en technische diensten, leefmilieu, ruimtelijke ordening). Een organisatie 
van VVSG en Vlinter in samenwerking met de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid 
(CIW).  
Deze studiedag lijkt mij dan ook een ideale gelegenheid voor het schepencollege om 
ervaringen uit te wisselen met alle mogelijke betrokken partners. 
Daarom volgende vragen aan het schepencollege: 
Graag had ik van u geweten: 
Welke schepen afgevaardigd zal worden om deel te nemen aan deze studiedag 
Welke ervaringen (vanuit onze gemeente) hij/zij daar zal uitwisselen 



Gelieve mij het pakket aan documentatie dat aangeboden wordt op deze studiedag te willen 
overhandigen. 
 
Burgemeester Jan Peeters heeft de problematiek van de studiedagen besproken in punt 
22/8. 
 

 
 

Door de raad, 
Bij verordening; 
De secretaris,                       De voorzitter 
 
 
 
 
ir. F.Van Dyck                       J.Peeters 
                           burgemeester 
 


