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De notulen van vorige zitting worden goedgekeurd. 
Onthouden zich bij de stemming: Liedts, Marcipont, Schaut, Vervoort, Geypens en Heylen. 
 
 

001 Kennisname budgetten 2009 kerkfabrieken Herentals en goedkeuring wijziging 
meerjarenplanning Sint-Waldetrudis en Sint-Niklaas 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
De centrale kerkraad van Herentals heeft de budgetten 2009 en de meerjarenplanwijziging 
van de kerkfabrieken Sint-Waldetrudis en Sint-Niklaas voor advies voorgelegd aan het 
Bisdom. 
Het Bisdom Antwerpen heeft gunstig advies verleend op 31/12/2008. 
De centrale kerkraad van Herentals heeft de budgetten 2009 en de meerjarenplanwijzigingen 
van de kerkfabrieken Sint-Waldetrudis en Sint-Niklaas ingediend op 23/1/2009. 
Juridische grond 
- Decreet van 7/5/2004 over de materiële organisatie en werking van de erediensten. 
- Besluit van de Vlaamse Regering van 13/10/2006 houdende het algemeen reglement op 

de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale 
kerkbesturen van de erkende erediensten. 

- Omzendbrief 2007/01: de boekhouding van de besturen van de eredienst. 
Argumentatie 
De centrale kerkraad moet de budgetten gecoördineerd indienen bij het gemeentebestuur. 
Voorafgaand moet advies gevraagd worden bij het Bisdom. Het Bisdom heeft op 31/12/2008 
gunstig advies verleend voor de budgetten 2009 en de meerjarenplanwijziging van Sint-
Waldetrudis en Sint-Niklaas. 
De gemeentelijke toelage blijft voor alle kerkfabrieken binnen de grenzen van de 
meerjarenplannen 2008-2013. 
De volgende gemeentelijke toelagen werden genoteerd voor de budgetten 2009: 
                exploitatie       investeringen 
- Sint-Jan de Doper         14.816,84 euro     5.000,00 euro 
- Sint-Antonius           10.334,00 euro            0,00 euro 
- Sint-Niklaas                    0,00 euro     6.000,00 euro 
- O.-L.-Vrouw             4.464,18 euro            0,00 euro 
- Sint-Waldetrudis                   0,00 euro            0,00 euro 
- Sint-Bavo                     0,00 euro     7.500,00 euro 
De gemeenteraad neemt akte van de budgetten 2009 van de kerkfabrieken en keurt de wijzi-
ging van de meerjarenplanning van de kerkfabriek Sint-Waldetrudis en Sint-Niklaas goed. 
BESLUIT 
De gemeenteraad neemt eenparig akte van de budgetten 2009 van de kerkfabrieken Sint-
Antonius, Sint-Bavo, Sint-Jan de Doper, Sint-Niklaas, O.-L.-Vrouw en Sint-Waldetrudis, zoals 
ingediend door de centrale kerkraad. 
De gemeenteraad keurt eenparig de meerjarenplanwijziging van de kerkfabriek Sint-
Waldetrudis en Sint-Niklaas goed. 



 
002 Kennisname budgetwijzigingen 2008 kerkfabrieken St.-Antonius, St.-Waldetrudis en 

St.-Niklaas Herentals 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
De centrale kerkraad heeft de budgetwijzigingen voor advies voorgelegd aan het Bisdom 
Antwerpen. Het Bisdom Antwerpen heeft gunstig advies verleend op 31/12/2008. 
De centrale kerkraad van Herentals heeft de budgetwijzigingen 2008 van de kerkfabrieken 
Sint-Niklaas, Sint-Antonius van Padua en Sint-Waldetrudis ingediend bij het stadsbestuur op 
23/1/2009. 
Juridische grond 
- Decreet van 7/5/2004 over de materiële organisatie en werking van de erediensten. 
- Besluit van de Vlaamse Regering van 13/10/2006 houdende het algemeen reglement op 

de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale 
kerkbesturen van de erkende erediensten. 

- Omzendbrief 2007/01: de boekhouding van de besturen van de eredienst. 
Argumentatie 
De gemeenteraad neemt akte van de budgetwijzigingen 2008 van de kerkfabrieken Sint-
Niklaas, Sint-Antonius van Padua en Sint-Waldetrudis. De gemeentelijke toelage is niet 
verhoogd. 
De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd: 
- Sint-Waldetrudis heeft bij de investeringen de ontvangsten bij het privaat patrimonium  

verhoogd met 229.000 euro en de uitgaven van de gebouwen van de eredienst verhoogd 
met 86.750 euro. 

- Sint-Antonius van Padua heeft bij de exploitatie de uitgaven van de gebouwen van de 
eredienst verminderd met 513 euro en bij het bestuur van de eredienst de uitgaven 
vermeerderd met 513 euro. 

- Sint-Niklaas: 
- heeft bij de exploitatie de ontvangsten van het bestuur van de erediensten verhoogd 

met 500 euro; het privaat patrimonium verminderd met 227 euro; de stichtingen 
verhoogd met 1.000 euro. Bij de exploitatie zijn de uitgaven van de eredienst verhoogd 
met 50 euro; de uitgaven van de gebouwen van de eredienst verhoogd met 423 euro 
en de uitgaven van het bestuur van de eredienst verhoogd met 800 euro. 

- heeft bij de investeringen de ontvangsten van de gebouwen van de eredienst 
verminderd met 6.000 euro en de ontvangsten van het privaat patrimonium verminderd 
met 25.000 euro. Bij de investeringsuitgaven zijn de uitgaven voor de gebouwen van 
de eredienst verminderd met 6.000 euro en de uitgaven voor het privaat patrimonium 
verminderd met 25.000 euro. 

BESLUIT 
De gemeenteraad neemt eenparig akte van de budgetwijzigingen 2008 van de kerkfabrieken 
Sint-Niklaas, Sint-Antonius van Padua en Sint-Waldetrudis, zoals ingediend door de centrale 
kerkraad. 
 
 
Raadslid Paulis verlaat de zitting 
 
 

003 Goedkeuring begroting en beleidsnota AZ St.-Elisabeth dienstjaar 2009 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
De raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van Herentals heeft de begroting 2009 
van het AZ St.-Elisabeth goedgekeurd op 23/12/2008. Het OCMW legt de begroting 2009 en 
de bijhorende beleidsnota van het AZ St.-Elisabeth voor aan de gemeenteraad.  
Juridische grond 
Organieke wet van 8/7/1976: artikelen 26bis §1, 88 § 2 en 94 § 4. 
Argumentatie 
Het Beheerscomité van het ziekenhuis, in zitting van 9/12/2008 en het overlegcomité, in 



zitting van 15/12/2008 hebben gunstig advies verleend over de begroting 2009 en de 
bijhorende beleidsnota van het AZ St.-Elisabeth. 
De exploitatiebegroting en het investeringsbudget sluit af met volgende cijfers: 
1. Lasten 
1.1. Leveringen 12.363.680,95 euro 
1.2. Diensten en bijkomende leveringen 28.042.239,15 euro 
1.3. Bezoldigingen en sociale lasten 26.030.712,98 euro 
1.4. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen 3.044.519,18 euro 
1.6. Financiële kosten 1.548.388,53 euro 
Algemeen totaal 71.029.540,79 euro 
2. Opbrengsten 71.448.009,05 euro 
3. Resultaat 418.468,26 euro 
Investeringsbudget 
221 Gebouwen 9.862.635,74 euro 
224 Grote herstellingswerken 4.674.154,60 euro 
230 Materiaal voor medische uitrusting 3.777.810,00 euro 
241 Materiaal voor niet-medische uitrusting 492.550,00 euro 
243 Materiaal en meubilair voor informatieverwerking 350.000,00 euro 
BESLUIT 
De gemeenteraad keurt de begroting 2009 met bijhorende beleidsnota van het AZ St.-
Elisabeth met een geraamd overschot van 418.468,26 euro, goed. 
 
Onthouden zich bij de stemming: Liedts, Marcipont, Schaut, Vervoort, Geypens, Heylen en 
Rombouts. 
 
 

004 OCMW: goedkeuring herziening meerjarenplanning 2008-2012 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
Het OCMW heeft in zitting van 23/12/2008 goedkeuring verleend aan de aanpassing van de 
gemeentelijke bijdragen in de meerjarenplanning 2008-2012. 
Juridische grond 
Organieke wet van 8/7/1976 over de openbare centra voor maatschappelijk welzijn: artikelen 
87, 87bis en 88 
Argumentatie 
De raad voor maatschappelijk welzijn heeft in zitting van 27/11/2007 de meerjarenplanning 
van het OCMW vastgesteld over de periode 2008-2012 met volgende gemeentelijke 
bijdragen: 
- 2008: 2.902.860 euro 
- 2009: 3.069.753 euro 
- 2010: 3.304.885 euro 
- 2011: 3.604.668 euro 
- 2012: 3.792.037 euro. 
De stad vraagt het OCMW om, rekening houdende met de financieel moeilijke situatie van 
de stad, de gemeentelijke bijdrage met ingang van 2009 te verminderen als volgt: 
- 2009: 2.987.043 euro 
- 2010: 3.215.840 euro 
- 2011: 3.507.546 euro 
- 2012: 3.689.866 euro. 
De verlaging van de gemeentelijke bijdrage 2009 is reeds met structurele maatregelen ver-
werkt in het ontwerp van budget 2009 en zullen ook hun effect hebben op de daaropvolgen-
de jaren. 
De opmaak van een volledig nieuwe meerjarenplanning is niet aangewezen omdat de 
gemeentelijke bijdragen binnen de grenzen blijven van de oorspronkelijke meerjarenplanning 
2008-2012. Het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 23/12/2008 kan als 
addendum aan de meerjarenplanning 2008-2012 toegevoegd worden. 
De budgetcommissie heeft in zitting van 9/12/2008 gunstig advies verleend. 



Het overlegcomité OCMW-gemeente heeft in zitting van 15/12/2008 gunstig advies verleend. 
BESLUIT 
De gemeenteraad keurt de aanpassing van de gemeentelijke bijdragen in de meerjaren-
planning 2008-2012 goed met volgende bedragen: 
- 2009: 2.987.043 euro 
- 2010: 3.215.840 euro 
- 2011: 3.507.546 euro 
- 2012: 3.689.866 euro. 
 
Onthouden zich bij de stemming: Liedts, Marcipont, Schaut, Vervoort, Geypens, Heylen en 
Rombouts. 
 
 

005 Kennisname budget en beleidsnota OCMW Herentals, dienstjaar 2009 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
De raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van Herentals keurde op 23/12/2008 
het budget en beleidsnota 2009 van het OCMW goed. Het OCMW legt het budget 2009 en 
de beleidsnota voor aan de gemeenteraad. 
Juridische grond 
Organieke Wet van 8/7/1976 betreffende de OCMW’s, artikelen 87, 87 bis en 88. 
Argumentatie 
Het budget 2009 van het OCMW beantwoordt aan de strategische doelstellingen en de 
financiële planning opgenomen in de meerjarenplanning 2008-2012. De gemeentelijke 
bijdrage ligt lager dan in deze planning. 
De budgetcommissie verleende op 9/12/2008 een gunstig advies. 
Het overlegcomité OCMW/Gemeente heeft op 15/12/2008 het budget en beleidsnota 2009 
gunstig geadviseerd. 
De raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW keurde op 23/12/2008 het budget en 
de beleidsnota 2009 van het OCMW goed en legt het voor kennisname voor aan de 
gemeenteraad. 
BESLUIT 
De gemeenteraad neemt kennis van het budget en beleidsnota 2009 van het OCMW met 
volgende onderdelen: 
- de beleidsnota 
- het exploitatiebudget geconsolideerd en per activiteitencentrum met een geconsolideerd 

resultaat van -4.527.074 euro 
- het investeringsbudget bestaande uit 6 investeringsprojecten met een geraamd overschot 

van 533.167277 euro 
- cash-flow en berekening van de gemeentelijke bijdrage van 2.987.043 euro. 
 
 
Raadslid Paulis neemt opnieuw deel aan de zitting. 
 
 

006 Verkoop sportcomplex De Vossenberg: overdracht openstaande leningen en stellen 
waarborg 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
Op 7/9/2004 richtte de gemeenteraad het autonoom gemeentebedrijf AGB Sport en 
Recreatie Herentals op. De gemeenteraad keurde in dezelfde zitting de statuten van en de 
beheersovereenkomst met dit autonoom gemeentebedrijf goed. Op 21/12/2004 heeft de 
gemeenteraad de grond, het gebouw en de installaties van het Netepark overgedragen aan 
AGB Sport en Recreatie Herentals. In de beheersovereenkomst tussen de stad en AGB 
Sport en Recreatie Herentals is bepaald dat AGB Sport en Recreatie Herentals met onder 
meer het sportcomplex De Vossenberg kan uitgebreid worden. 
De oprichting van AGB Sport en Recreatie Herentals en het overdragen van de grond, het 



gebouw en de installaties van het Netepark was bedoeld om de exploitatie en het beheer van 
de stedelijke infrastructuur voor sport en recreatie te verbeteren. 
Wanneer een organisatie patrimonium en/of goederen verkoopt waarvoor ze leningen had 
aangegaan om die te verwerven, dient die organisatie er voor te zorgen dat die leningen ook 
uit haar boekhouding verdwijnen. 
Bij de verkoop van de grond, het gebouw en de installaties van het Netepark aan het auto-
noom gemeentebedrijf AGB Sport en Recreatie Herentals, besliste de gemeenteraad op 
7/6/2005 de openstaande leningen over te dragen aan het autonoom gemeentebedrijf AGB 
Sport en Recreatie Herentals en op 30/8/2005 zich solidair borg te stellen ten opzichte van 
de financiële instellingen waarbij het stadsbestuur de leningen oorspronkelijk had afgesloten. 
Op 23/12/2008 besliste de gemeenteraad het sportcomplex De Vossenberg te verkopen aan 
het autonoom gemeentebedrijf AGB Sport en Recreatie Herentals. 
Op 27/1/2009 vroeg het college de voorzitter een analoog dossier voor te leggen aan de 
gemeenteraad. 
Vandaag beslist de gemeenteraad om de leningen over te dragen en zich solidair borg te 
stellen. 
Financiële gevolgen 
Het leningpakket van het stadsbestuur vermindert met 1.909.722,95 euro. Het stadsbestuur 
boekt deze vermindering als een vervroegde terugbetaling van leningen op code 
2008/ 010/01 911/ 51/. 
Het verschil tussen het factuurbedrag voor de verkoop van het sportcomplex De Vossen-
berg, het pakket van de overgedragen leningen en de door het autonoom gemeentebedrijf 
AGB Sport en Recreatie Herentals gerecupereerde btw, boekt het stadsbestuur als een 
bijdrage in kapitaal voor gebouwen van het autonoom gemeentebedrijf AGB Sport en 
Recreatie Herentals op code 2008/ 101/02 633/ 51/. 
De budgetten hiervoor zijn opgenomen bij budgetwijziging 2. 
Artikelnummer Omschrijving aankoop Bedrag 

inclusief 
btw  

Beschikbaar 
krediet na 
vastlegging 

Vastleggings 
nummer 

01001 911 51 
 
10102 633 51 

Vervroegde aflossing 
leningen Vossenberg 
Bijdragen in kapitaal aan 
andere overheidsinstel-
lingen voor gebouwen 
AGB Sport en Recreatie 

1.909.722,95 
 
590.277,05 
 

0,05 
 
0,95 

2008004980 
 
2008004981 

Visum ontvanger 
In uitvoering van art. 94 en 106 §2 van het gemeentedecreet verleende de stadsontvanger 
op 21/1/2009 zijn visum aan dit voorstel opdat het behandeld zou kunnen worden door het 
college van burgemeester en schepenen. 
Argumentatie 
Om de continuïteit te waarborgen, behandelt het stadsbestuur het dossier van de verkoop 
van het sportcomplex De Vossenberg aan het autonoom gemeentebedrijf AGB Sport en 
Recreatie Herentals op precies dezelfde manier zoals dat gebeurde bij de verkoop van de 
grond, het gebouw en de installaties van het Netepark aan het autonoom gemeentebedrijf 
AGB Sport en Recreatie Herentals, enerzijds, en het gebouw van de bibliotheek aan het 
autonoom gemeentebedrijf AGB Herentals, anderzijds. 
Dit betekent dat ook nu de openstaande leningen zullen worden overgedragen aan het 
autonoom gemeentebedrijf AGB Sport en Recreatie Herentals en dat het stadsbestuur zich 
solidair borg stelt wat betreft zowel het kapitaal, de intresten en de onkosten van de door het 
autonoom gemeentebedrijf AGB Sport en Recreatie Herentals overgenomen leningen. 
Concreet gaat het om volgende leningen: 

Nr. 
lening 

Bank Omschrijving Oorspronkelijk 
leningbedrag 

Uitstaande 
schuld op 

31/12/2008 
3011 KBC Bank Renovatie De Vossenberg, 20 jaar 1.435.000,00 1.226.716,59 
4003 Ethias Bank Renovatie De Vossenberg, 20 jaar 600.000,00 512.564,59 
1667 Dexia Bank Vervanging sportvloer De Vossen- 179.127,86 57.450,04 



berg, 10 jaar 
1703 Dexia Bank Aankoop materiaal grote en kleine 

turnzaal, 10 jaar 
143.704,44 112.991,73 

 Totaal  2.357.832,30 1.909.722,95 
Met ingang van 1/1/2009 staat het autonoom gemeentebedrijf AGB Sport en Recreatie 
Herentals dan in voor de verdere aflossingen van kapitaal en intresten voor de overgenomen 
leningen. 
Het autonoom gemeentebedrijf AGB Sport en Recreatie Herentals mag deze overgenomen 
leningen in mindering brengen op de te betalen factuur voor de aankoop van het sport-
complex De Vossenberg. 
Het stadsbestuur boekt dit als vervroegde terugbetalingen van leningen om er voor te zorgen 
dat deze leningen uit haar boekhouding verdwijnen. 
De nodige budgetten om dit alles te financieren werden voorzien bij budgetwijziging 2 van 
het jaar 2008. 
Om er voor te zorgen dat de bankinstellingen dezelfde voorwaarden hanteren voor het 
autonoom gemeentebedrijf AGB Sport en Recreatie Herentals als voor het stadsbestuur voor 
de leningen in kwestie, is het noodzakelijk dat het stadsbestuur zich solidair borg stelt wat 
betreft zowel het kapitaal, de intresten en de onkosten van de door het autonoom gemeente-
bedrijf AGB Sport en Recreatie Herentals overgenomen leningen. 
Voor het stadsbestuur brengt dit geen extra risico, noch kosten met zich mee omdat het 
stadsbestuur zich ertoe verbonden heeft alle bestaande rechten en plichten van het auto-
noom gemeentebedrijf AGB Sport en Recreatie Herentals over te nemen bij beëindigen of 
stopzetten van dit autonoom gemeentebedrijf. 
BESLUIT 
Artikel 1. 
De gemeenteraad beslist de overdracht per 1 januari 2009 van de nog openstaande leningen 
die betrekking hebben op het sportcomplex De Vossenberg aan het autonoom gemeente-
bedrijf AGB Sport en Recreatie Herentals goed te keuren. 
Concreet gaat het om volgende leningen: 

Nr. 
lening 

Bank Omschrijving Oorspronkelijk 
leningbedrag 

Uitstaande 
schuld op 

31/12/2008 
3011 KBC Bank Renovatie De Vossenberg, 20 jaar 1.435.000,00 1.226.716,59 
4003 Ethias Bank Renovatie De Vossenberg, 20 jaar 600.000,00 512.564,59 
1667 Dexia Bank Vervanging sportvloer De Vossen-

berg, 10 jaar 
179.127,86 57.450,04 

1703 Dexia Bank Aankoop materiaal grote en kleine 
turnzaal, 10 jaar 

143.704,44 112.991,73 

 Totaal  2.357.832,30 1.909.722,95 
Artikel 2. 
De gemeenteraad stelt zich solidair borg t.o.v. KBC Bank, Ethias Bank en Dexia Bank 
respectievelijk wat betreft zowel het kapitaal, de intresten en de onkosten van de door het 
autonoom gemeentebedrijf AGB Sport en Recreatie Herentals overgenomen leningen. 
Machtigt KBC Bank, Ethias Bank en Dexia Bank op het debet van haar rekening-courant, 
met waarde van hun vervaldag, om het even welke bedragen te boeken, verschuldigd door 
het autonoom gemeentebedrijf AGB Sport en Recreatie Herentals en die door deze nog 
mochten onbetaald blijven na een tijdsverloop van 30 dagen, berekend vanaf de vervaldag. 
Het waarborggevend bestuur zal hiervan op de hoogte gehouden worden door middel van 
een afschrift van de correspondentie aan de lener. 
De gemeente verbindt zich, tot de eindvervaldatum van deze leningen en haar eigen 
leningen bij KBC Bank, Ethias Bank en Dexia Bank, alle nodige maatregelen te nemen om 
de storting te verzekeren op haar rekening geopend bij deze maatschappij, van al de 
sommen die er op dit ogenblik gecentraliseerd worden, hetzij uit hoofde van de wet (o.a. 
haar aandeel in het gemeentefonds en in elk ander fonds dat dit zou vervangen of aanvullen, 
de opbrengst van de gemeentelijke opcentiemen op de rijks- en provinciebelastingen, 
alsmede de opbrengst van de gemeentebelastingen geïnd door de staat), hetzij uit hoofde 
van een overeenkomst, en dit niettegenstaande elke eventuele wijziging in de manier van 



inning van deze inkomsten. 
Machtigt KBC Bank, Ethias Bank en Dexia Bank ertoe deze inkomsten aan te wenden tot 
dekking van de bedragen die door deze bedrijven, uit welke hoofde ook, mochten verschul-
digd zijn en die aan de gemeente aangerekend worden. 
Mochten voormelde ontvangsten ontoereikend zijn voor de betaling van deze verschuldigde 
bedragen die aan de gemeente zullen aangerekend worden dan gaat ze de verbintenis aan, 
bij KBC Bank, Ethias Bank en Dexia Bank het bedrag te storten nodig om de vervallen 
schuld volledig af te betalen. 
Bij gehele of gedeeltelijke laattijdige betaling van de verschuldigde bedragen, worden verwijl-
intresten van rechtswege en zonder ingebrekestelling verschuldigd, berekend tegen de 
rentevoet overeenkomstig artikel 15 § 4 van de bijlage bij het KB van 26 september 1996 en 
dit gedurende de periode van niet-betaling. 
Deze door de gemeente gegeven machtiging geldt als onherroepelijke delegatie in het 
voordeel van KBC Bank, Ethias Bank en Dexia Bank respectievelijk. 
 
Onthouden zich bij de stemming: Liedts, Paulis, Marcipont, Schaut, Vervoort, Geypens en 
Heylen. 
 
 

007 Gemeentelijke saneringsbijdrage: mededeling bedrag voor 2009 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
Door de gemeenteraad werd op 2/12/2008 beslist de gemeentelijke saneringsbijdrage vast te 
stellen op het maximaal toegelaten tarief. 
Het toezicht drong er op aan dit bedrag aan de gemeenteraad mede te delen wanneer het 
gekend was. 
Argumentatie 
Door de Vlaamse Milieumaatschappij werd medegedeeld dat het maximaal toegelaten 
bedrag voor 2009 voor wat de gemeentelijke saneringsbijdrage betreft 1,2222 euro bedraagt. 
BESLUIT 
De gemeenteraad neemt kennis dat de gemeentelijke saneringsbijdrage voor 2009 1,2222 
euro bedraagt. 
 
 

008 Herstellen haakarmvoertuig brandweer - 2008/164: gunning bij hoogdringendheid - 
akteneming 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
Het college heeft op 23/12/2008 beslist, in toepassing van artikel 157§2 van het gemeente-
decreet, om bij hoogdringendheid en zonder voorafgaande budgetwijziging en onder eigen 
verantwoordelijkheid te voorzien in extra uitgaven en heeft beslist de opdracht voor het 
herstellen van het haakarmvoertuig van de brandweer te gunnen aan Garage De Laak, Bell 
Telephonelaan 27 te 2440 Geel, voor de totale prijs van 9.428,39 euro inclusief btw. 
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 hij daartoe een met redenen omkleed 
besluit neemt. In dezelfde omstandigheden en als het geringste uitstel onbetwistbare schade 
zou veroorzaken, kan het college van burgemeester en schepenen op eigen verantwoorde-
lijkheid in de uitgave voorzien. Het college van burgemeester en schepenen brengt de ge-
meenteraad en de externe auditcommissie daarvan onverwijld op de hoogte. In de gevallen, 
bedoeld in het eerste en het tweede lid, worden de nodige kredieten onverwijld ingeschreven 
door een budgetwijziging. De betaling mag evenwel worden uitgevoerd zonder de budgetwij-
ziging af te wachten. 
Argumentatie 
De gemeenteraad moet onverwijld op de hoogte gebracht worden van deze beslissing bij 
hoogdringendheid. 



 
BESLUIT 
De gemeenteraad neemt akte van de beslissing van het college van 23 december 2008 over 
de gunning van de opdracht voor het herstellen van het haakarmvoertuig van de brandweer. 
 
 

009 Verkavelingsaanvraag Alfons Bouwen - Koninkrijk : goedkeuring rooilijnen en 
oplegging lasten 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
Omschrijving van de aanvraag 
De heer Alfons Bouwen heeft een aanvraag ingediend voor het verkavelen van een eigen-
dom in 4 percelen te Herentals, Koninkrijk, afdeling 4, sectie A, perceelsnummers 311F en 
312. Het betreft het verkavelen van een grond in 4 percelen voor vrijstaande ééngezins-
huizen.  
Voorgeschiedenis 
Het college verleende op 13/1/2009 een voorwaardelijk gunstig advies over de voorliggende 
aanvraag. 
Fase en te volgen procedure 
- Vermits zowel ter hoogte van het Koninkrijk als ter hoogte van Broekhoven een strook 

grond wordt afgestaan voor inlijving bij het openbaar domein, moet de gemeenteraad een 
beslissing nemen over het gewijzigd wegtracé, waarbij de nieuwe rooilijnen worden 
vastgelegd. Ook de bijhorende lasten voor uitrusting van de verkaveling en uitvoering van 
de infrastructuurwerken (rioleringswerken) moeten worden opgelegd. 

- Vervolgens worden zowel het advies van het college als de gemeenteraadsbeslissing aan 
de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar bezorgd. Na het verkrijgen van het advies 
van de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar, zal het college een definitieve beslis-
sing nemen over de verlening of de weigering van de verkavelingsvergunning. 

Openbaar onderzoek 
Tijdens het openbaar onderzoek dat werd gevoerd van 9/10/2008 tot en met 7/11/2008, werd 
één bezwaarschrift ingediend waarin gepleit werd voor behoud van het zoveelste stukje 
groen dat verdwijnt. Dit bezwaarschrift werd door het college behandeld en gemotiveerd 
verworpen.  
Adviezen 
- Het advies van de milieudienst van 3/11/2008 (met kenmerk: verkaveling 2008/008 – 

Koninkrijk) is gunstig; 
- Het advies van het Agentschap voor Natuur en Bos (met kenmerk: VA/2200/08-05780) 

van 7/11/2008 is voorwaardelijk gunstig; 
- Het advies van de technische dienst (met kenmerk: Gv08044) van 10/11/2008 is 

voorwaardelijk gunstig.  
Kostenramingen 
- Telenet nv, referentie 1039526 van 17/11/2008 : kosten voor aansluiting op de infrastruc-

tuur van Telenet nv : 1.701,00 euro  
- Pidpa, referentie ALG 568766 van 30/10/2008 : kosten voor uitbreiding van het water-

leidingnet : 4.887,90 euro  
- Iveka, referentie 196102 van 20/10/2008 : kosten voor uitbreiding voor het gas- en 

elektriciteitsnet : 5.571,00 euro  
Juridische grond 
Wetgeving 
- Het perceel ligt in woongebied 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 

wijzigingen. 
- 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 gewestelijke stedenbouw-
kundige ambtenaar en latere wijzigingen. 

Toe te passen gemeenteraadsbeslissing met betrekking tot verkavelingen: 
Gemeenteraadsbesluit van 2/12/2008 inzake kennisname van de aangepaste overeenkomst 
van 1/2/2005 tussen de gemeente en de distributiebeheerder Iveka aangaande de toepas-
sing van de geactualiseerde verkavelingsreglementering. Deze overeenkomst voorziet onder 
andere dat de gemeente in de verkavelingsvergunning de verplichting oplegt dat de 
verkavelaar de reglementen van Iveka van 26/11/2007 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 nuts-
voorzieningen die volgens Iveka bijkomend moeten worden voorzien, ook daadwerkelijk 
moet laten aanleggen en ook de kosten voor de aanleg moet betalen.  
Argumentatie 
In voorliggende verkavelingsaanvraag wordt zowel ter hoogte van het Koninkrijk als ter hoog-
te van Broekhoven een strook grond afgestaan voor inlijving bij het openbaar domein en 
worden er bijgevolg nieuwe rooilijnen vastgelegd. 
Volgens artikel 105 van het decreet van 18/5/1999 en latere wijzigingen over de organisatie 
van de ruimtelijke ordening kan de vergunningsverlenende overheid lasten opleggen bij het 
verlenen van de verkavelingsvergunning. 
Volgens artikel 133 van ditzelfde decreet is het de gemeenteraad die een besluit moet 
nemen over de wegen vóór het college een definitieve beslissing kan nemen over het al dan 
niet verlenen van de verkavelingsvergunning. 
Het college besliste op 13/1/2009 om een voorwaardelijk gunstig advies te verlenen over de 
verkavelingsaanvraag. Voor de uitvoering van de infrastructuurwerken zal de verkavelaar 
nog een dossier voor rioleringswerken moeten opmaken, dat samen met een kostenraming  
ter goedkeuring aan het stadsbestuur moet worden voorgelegd. 
De verkavelingsaanvraag wordt nu aan de gemeenteraad voorgelegd voor goedkeuring van 
de nieuwe rooilijnen, oplegging van de bijhorende lasten alsook de voorwaarden voor het 
uitvoeren van de infrastructuurwerken. 
BESLUIT 
1. De gemeenteraad beslist eenparig het wegtracé en de nieuwe rooilijnen goed te keuren, 

van het verkavelingsontwerp van 20 april 2008 (dossiernr. V2008/008) ingediend door 
Alfons Bouwen voor het verkavelen van 4 percelen te Herentals, hoek Koninkrijk-
Broekhoven, 4de afdeling, sectie A perceelsnummers 311F en 312. 

2. Tot uitrusting van de verkaveling worden volgende kosten, ten laste van de verkavelaar 
gelegd : 
- voor aansluiting op de infrastructuur van Telenet nv volgens kostenraming van Telenet 

(eigenlijke afrekening op basis van factuur); 
- voor uitbreiding van het waterleidingnet volgens kostenraming van Pidpa (eigenlijke 

afrekening op basis van factuur); 
- voor uitbreiding van het gas- en elektriciteitsnet volgens kostenraming van Iveka 

(eigenlijke afrekening op basis van factuur); 
- voor aanleg van riolering; 
- vergoeding werftoezicht (1,5 % van de kostenraming voor de uit te voeren riolerings-

werken). 
3. Voor het uitvoeren van de infrastructuurwerken worden volgende voorwaarden opgelegd : 

- Voor de uitvoering van de rioleringswerken op het openbare domein moet de 
verkavelaar een infrastructuurdossier met plannen, bestek, kostenraming,… ter goed-
keuring voorleggen aan het stadsbestuur. 
Bij het ontwerp zal intensief overleg met de stad moeten worden voorzien. De ontwer-
per moet deze riolering volgens de “Krachtlijnen voor een geïntegreerd rioleringsbeleid 
in Vlaanderen” aanleggen. De richtlijnen hiervoor zijn uitgewerkt in de code van goede 
praktijk voor de aanleg van openbare riolen en in de waterwegwijzer voor architecten, 
beiden uitgegeven door de VMM. 



- Voor de uitvoering van de infrastructuurwerken kan een erkend aannemer worden 
aangesteld door de verkavelaar op voorwaarde dat deze aanvaard wordt door het 
stadsbestuur. 

- De gronden binnen de nieuwe rooilijnen, die bij het openbaar domein worden ingelijfd, 
moeten kosteloos aan de stad Herentals worden afgestaan. De kosten aan deze over-
dracht verbonden, zijn ten laste van de verkavelaar. 

- Na verlening van de verkavelingsvergunning, zal de verkavelaar aan de stad een 
financiële waarborg moeten voorleggen; deze is samengesteld uit de kosten zoals 
opgelegd in de vergunning (dus ook incl. uitvoering opgelegde infrastructuurwerken). 
De waarborg die geëist wordt door Pidpa voor de aanleg van de waterleiding moet 
echter rechtstreeks in de stadskas gestort worden vermits wij dit bedrag moeten 
doorstorten aan Pidpa die enkel opdrachten vanuit de stad aanvaardt. 

- Volgens artikel 101 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de 
ruimtelijke ordening en latere wijzigingen, laat de verkavelingsvergunning slechts 
vervreemding 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 bank-
instelling is verleend. 

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

 
 

010 Regionaal landschap Kleine en Grote Nete: oprichting en toetreding 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
Op 16/6/2008 besliste het college principieel om de oprichting van een regionaal landschap 
Kleine en Grote Nete te ondersteunen. 
Op 6/10/2008 nam het college kennis van de ontwerpstatuten van de vzw Regionaal Land-
schap Kleine en Grote Nete. Het college had geen opmerkingen bij deze ontwerpstatuten. 
De provincie Antwerpen stuurde op 5/12/2008 een brief met de vraag om toe te treden als 
vast lid aan de vzw Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete. 
Juridische grond 
- Het nieuwe gemeentedecreet. 
- Het Decreet van 21/10/1997 op het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, inzonderheid 

artikel 54. 
- Het Besluit van de Vlaamse regering van 8/12/1998 tot vaststelling van de regelen voor 

de voorlopige en definitieve erkenning van regionale landschappen. 
Argumentatie 
De provincie stelde na overleg met de gemeenten en de doelgroepen de statuten van de vzw 
Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete op. 
Het regionaal landschap wil het streekeigen karakter, de natuurrecreatie en het recreatief 
medegebruik, de natuureducatie, het natuurbehoud, het herstel, het behoud en de aanleg 
van kleine landschapselementen stimuleren, en heeft als doel om een draagvlak voor elk van 
voornoemde aspecten te creëren. Deze doelstellingen zullen worden nagestreefd via 
concrete acties en projecten op het terrein. De acties en projecten zullen steeds worden 
uitgewerkt in samenwerking en overleg met de andere gebruikers van de open ruimte 
(natuur, landbouw, jacht, toerisme en recreatie). 
BESLUIT 
De gemeenteraad beslist: 
1. zich akkoord te verklaren met de deelname van de gemeente als medeoprichter aan de 

vzw Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete met de voorgestelde statuten. 
2. schepen Mien Van Olmen te machtigen om namens de gemeente de oprichtingsakte te 

ondertekenen. 



3. namens de gemeente als vertegenwoordiger respectievelijk zijn plaatsvervanger schepen 
Mien Van Olmen en schepen Jos Schellens aan te duiden in de algemene vergadering 
van de vzw Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete. 

4. als kandidaat-bestuurder van de vzw Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete namens 
de gemeente voor te dragen: schepen Mien Van Olmen. 

5. na toetreding van de gemeente een jaarlijkse financiële bijdrage te begroten aan de vzw 
Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete zoals voorgesteld in bijgaande motivering-
nota. 

6. het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van dit besluit. 
 
Onthoudt zich bij de stemming: Paulis. 
 
 

011 Aanvaarding sport- en cultuurcheques 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
Belgische werkgevers kunnen vanaf 2006 als extralegaal voordeel sport- of cultuurcheques 
aan hun personeel schenken. Met de cheques kunnen werknemers terecht in heel wat sport-
organisaties en in musea, theaterhuizen, bioscopen of culturele centra. De waarde van de 
cheque bedraagt maximaal 100 euro. Die som kan ook in kleinere bedragen worden opge-
splitst, zodat werknemers de cheque ook voor kleinere evenementen kunnen gebruiken. 
De bedoeling is dat werkgevers de cheques in de vakantiemaanden juli en augustus 
uitdelen. Maar de cheques kunnen nu reeds individueel aangekocht en gebruikt worden (bijv. 
als relatiegeschenk). 
De cultuurcheques worden uitgegeven door twee firma’s: 
- “Sodexo”, Charles Lemairestraat 1, 1160 Brussel 
- “Award Services” (vooral gekend onder de naam van Ticket Compliments of Accor), A. 

Hermann-Debrouxlaan 54 bus 6, 1160 Brussel 
De aansluiting tot het netwerk van beide firma’s is gratis. Voor de verwerking wordt door 
beide firma’s per cheque een dienstprestatie van 3 %, excl. btw, op het totaalbedrag van de 
cheque aangerekend. 
De begunstigde kan de cheques gebruiken voor: 
- de aankoop van abonnementen, 
- de betaling van lidgelden, 
- de huur van sportterreinen, 
- de aankoop van toegangskaarten voor het zwembad, het museum, het theater… 
- tal van andere culturele en sportactiviteiten. 
Er werd al door verschillende bezoekers van het cultuurcentrum navraag gedaan of zij met 
sport- en cultuurcheques kunnen betalen. 
Adviezen 
Financiële dienst: 
De dienstprestaties van 3 % te boeken op artikelnummers: 
- voor cultuur: artikel nummer 7753/128/01 - Administratieve kosten voor het financieel 

beheer cultuurcentrum ’t Schaliken. 
- voor sport: artikel nummer 764/128/01 - Administratieve kosten voor het financieel beheer 

sportdienst 
In de voorstellen voor de budgetten 2009 is niets voorzien voor deze kosten. 
Er wordt niet verwacht dat er erg veel met sport- en cultuurcheques betaald zal worden. 
Daarom volstaan waarschijnlijk de budgetten van 300,00 euro voor het cultuurcentrum. 
Voor de sportdienst kan best een budget van 100,00 euro voorzien worden. 
Onderhoud voorbehoud goedkeuring budgetten 2009. 
Sportdienst: 
Gunstig advies om betaalmiddel van huurgelden sporthallen door middel van sport- en 
cultuurcheques te laten gebeuren. 
Tot op heden hebben nog geen particulieren/clubs de vraag gesteld om via dergelijke 
cheques de huur te betalen.  
De boekhoudkundige verwerking zal door de stad enkel dienen te gebeuren voor de sporthal 



Noorderwijk, sporthal Campus De Vesten, sportzaal Morkhoven aangezien de stad deze 
sporthallen verder zal beheren. 
Sporthal De Vossenberg zal vanaf 1/1/2009 onder het AGB Sport- en Recreatie komen met 
een aparte boekhouding. 
Een aanvraag om sport -en cultuurcheques als betaalmiddel te hanteren zal apart voorge-
legd worden aan het directiecomité en raad van bestuur AGB Sport- en Recreatie. 
Juridische grond 
KB van 30/6/2006 over het gebruik van sport- en cultuurcheques: 
Opdat zij niet als loon worden beschouwd, moeten sport/cultuurcheques onder meer aan 
voorwaarden voldoen: 
- Op de cheque staat duidelijk vermeld dat hij maximum 15 maanden geldig is (van 1 juli 

van het jaar van uitgifte tot 30 september van het volgende jaar) en dat hij slechts 
aanvaard mag worden door culturele operatoren of door erkende sportverenigingen. 

- De cheques mogen noch geheel noch gedeeltelijk voor geld omgeruild worden. 
Financiële gevolgen 
De affiliatie bij de firma’s Sodexo en Award Services, voor aanvaarding van de door hen 
uitgegeven sport- en cultuurcheques als betaalmiddel, is gratis. 
De aangeslotene verbindt er zich toe slechts cadeaucheques te aanvaarden gedurende de 
geldigheidsperiode die op de keerzijde van de cheques vermeld is. 
De cheques moeten aan Sodexo en Award Services aangeboden worden uiterlijk drie 
maanden na de vervaldatum.  
De cheques mogen in geen geval verhandeld worden tegen geld. 
Per cheque wordt door Sodexo en Award Services een dienstprestatie van 3 %, exclusief 
btw op het totaalbedrag van de cheque aangerekend. 
De terugbetaling door Sodexo vindt plaats via bankoverschrijving binnen een termijn van 15 
werkdagen volgend op de ontvangst van de cheques. 
De terugbetaling door Award Services vindt plaats via bankoverschrijving op de 30e voor 
afgiften verkregen tussen de 1e en de 15e van de maand, de 15e voor afgiften verkregen 
tussen de 16e en de 30e. 
De aansluiting is een dienstovereenkomst, in ruil voor publiciteit die beide firma’s maken voor 
het cultuurcentrum via hun kanalen en voor de publicitaire waarde die het aanvaarden van 
de cheques met zich meebrengt.  
Een bijkomende verbintenis is het aanbrengen van een zelfklever van respectievelijk Sodexo 
en Ticket compliments (voor Award Services) op een duidelijk zichtbare plaats en het 
plaatsen van eventuele andere publiciteit voor beide firma’s wanneer daarom wordt verzocht. 
Argumentatie 
We stellen voor om de verkoop van tickets voor eigen activiteiten van cultuurcentrum ’t 
Schaliken en de verhuur van de sporthallen in stedelijk beheer betaalbaar te stellen door 
middel van sport- en cultuurcheques. 
Voor de boekhoudkundige afhandeling wordt een onderscheid gemaakt tussen: 
- Cultuurcentrum ’t Schaliken 
- Sporthallen 
Voor Sodexo en Award Services wordt dit boekhoudkundig op volgende wijze afgehandeld: 
- Er wordt voor de stad Herentals één contract afgesloten. 
- In bijlage van het contract wordt per activiteit een identificatiefiche opgemaakt met het 

aanbod en de contactgegevens (voor de marketing). 
- Per activiteit  
Voordelen voor het cultuurcentrum: 
- De aansluiting is een dienstovereenkomst in ruil voor publiciteit die Sodexo en Award 

Services voor de stad Herentals maken via hun kanalen. 
- Sport- en cultuurcheques zijn al in omloop als trendy betaalmiddel. Indien bezitters hun 

cheques niet kunnen verzilveren bij de stad Herentals zullen zij naar een concurrent op de 
vrijetijdsmarkt gaan (de cheques moeten binnen een bepaalde tijd toch geconsumeerd 
worden). Wij spelen dus een potentiële klant kwijt, want die gaat zijn/haar beperkte vrije 
tijd anders gebruiken. 

- In een eerste fase wordt weinig effect verwacht, de sport- en cultuurcheque is tot op 
heden nog niet gekend bij het grote publiek, het systeem zit nog in de beginfase. Toch is 



er al vraag om dit middel als betaalmiddel te gebruiken. 
Nadelen: 
- Extra taak voor de kassa administratie en boekhouding 
BESLUIT 
De gemeenteraad beslist eenparig de aansluitingsvoorwaarden van Sodexo, Charles Lemai-
restraat 1, 1160 Brussel en Award Services, A. Hermann-Debrouxlaan 54, 1160 Brussel, te 
aanvaarden zodat sport- en cultuurcheques als betaalmiddel kunnen aanvaard worden voor 
de ticketverkoop van de eigen voorstellingen in het cultuurcentrum en voor de verhuur van 
de sporthallen in stedelijk beheer, zowel voor eenmalige toegang als voor abonnementen. 
 
 

012 Projectvereniging ‘Kempens Karakter: aanpassing statuten en kennisname 
huishoudelijk reglement 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
Het Herentals beleidsprogramma 2007-2012 vermeldt erfgoed als basis van de identiteit van 
Herentals waar stads- en dorpskernen worden geherwaardeerd. Om deze doelstelling te 
bereiken keurde de Herentalse gemeenteraad op 4/12/2007 de statuten van de project-
vereniging ‘Kempens Karakter’ goed. Herentals, Vorselaar, Herenthout, Nijlen, Olen, Lille en 
Grobbendonk maken deel uit van deze projectvereniging. 
De Vlaamse Regering besliste in oktober 2008 een cultureel-erfgoedconvenant te sluiten met 
de projectvereniging ‘Kempens Karakter’ en een structurele werkingssubsidie van 200.000 
euro toe te kennen voor het uitvoeren van het convenant voor de beleidsperiode 2009-2014. 
Op 23/12/2008 besliste het schepencollege van Herentals de erfgoedcel van ‘Kempens 
Karakter’ vanaf februari 2009 te huisvesten op de eerste verdieping van het Fundatiehuis, 
Begijnhof 27 in Herentals. 
In dit opzicht moet de huisvesting en de duur van de projectvereniging in de statuten van 
‘Kempens Karakter’ worden aangepast en het huishoudelijk reglement ter kennisname 
worden voorgelegd aan het Herentals stadsbestuur. 
Argumentatie 
Voor een goede gang van zaken adviseert de dienst cultuurbeleid de wijzigingen van de 
statuten van de projectvereniging ‘Kempens Karakter’ goed te keuren. 
BESLUIT 
1. De gemeenteraad beslist de gewijzigde statuten van de projectvereniging ‘Kempens 

Karakter’ goed te keuren als volgt: 
Hoofdstuk 1: Naam, zetel, doelstellingen en duur 
Artikel 1 - Naam van de projectvereniging. 
De projectvereniging wordt genoemd “Kempens Karakter”. De leden van de projectvereni-
ging zijn de gemeenten Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Lille, Nijlen, Olen en 
Vorselaar. 
De projectvereniging is onderworpen aan de bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 
houdende de intergemeentelijke samenwerking, en door deze statuten. 

Artikel 2 - Zetel van de projectvereniging. 
De zetel van de vereniging is gevestigd te Herentals: p/a Fundatiehuis, Begijnhof 27, 2200 
Herentals. 
Artikel 3 - Doel van de projectvereniging. 
Het hoofddoel van “Kempens Karakter” is een cultureel erfgoedbeleid uit te bouwen: vanuit 
een geïntegreerde aanpak een kwaliteitsvolle en duurzame zorg voor en ontsluiting van het 
cultureel erfgoed stimuleren. Dit impliceert het verbreden van het maatschappelijke draag-
vlak en het uitbouwen van een netwerk van expertise. 
Dit betekent onder meer: 
Stimuleren van het bewaren van cultureel erfgoed in de regio. 
- erfgoedinitiatieven en culturele ontwikkelingen stimuleren die de mogelijkheden van een 

afzonderlijke gemeente overstijgen en hiervoor projecten op schaal van de regio 
ontwikkelen. 

- onderzoek verrichten op vlak van cultureel erfgoed en de resultaten hiervan ontsluiten 
voor een breed publiek. 



- het afsluiten van een erfgoedconvenant met de Vlaamse Gemeenschap. 
- kwalitatieve communicatiekanalen ontwikkelen voor het culturele aanbod in de regio. 
- een cultureel imago opbouwen gebaseerd op het profiel en de kenmerken van de regio en 

zodoende werken aan de uitstraling van de streek. 
Artikel 4 - Duur van de projectvereniging. 
§ 1. De projectvereniging wordt opgericht voor de periode 2008 tot en met 2014. Tijdens die 

periode is geen uittreding mogelijk. 
§ 2. De projectvereniging kan opeenvolgende keren voor het verstrijken van de termijn op-

nieuw verlengd worden voor een periode van maximum 6 jaar indien dit de unanieme 
wil is van de deelnemende gemeenten. Tijdens die periode is geen uittreding mogelijk. 

Hoofdstuk 2: Bestuur van de vereniging 
Artikel 5 - Bestuur van de vereniging. 
§ 1. De projectvereniging wordt geleid door een raad van bestuur waarvan de leden 

benoemd worden door de deelnemende gemeenten. Voor alle leden van de raad van 
bestuur wordt ook een vaste plaatsvervanger aangeduid. 

§ 2. Deze raad van bestuur heeft uitsluitend de bevoegdheid tot het nemen van beslis-
singen die kaderen binnen het doel van de vereniging. 

Het mandaat van bestuurder wordt beëindigd indien de respectievelijke raad die hij vertegen-
woordigt zijn mandaat intrekt en in dezelfde raadsvergadering zijn vervanger aanduidt. 
Artikel 6 - Samenstelling raad van bestuur. 
§ 1. De raad van bestuur bestaat uit stemgerechtigde leden en uit leden met raadgevende 

stem. 
§ 2. Elke gemeenteraad vaardigt één stemgerechtigd lid af naar de raad van bestuur, zijnde 

een gemeenteraadslid verkozen op een lijst waarvan de verkozenen deel uitmaken van 
het college van burgemeester en schepenen of aangesteld zijn als voorzitter van het 
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. De voorzitter wordt gekozen uit de 
stemgerechtigde leden. 
Elk stemgerechtigd lid beschikt over slechts één stem. 

§ 3. Daarnaast duidt elke deelnemende gemeente één afgevaardigde aan, als lid met 
raadgevende stem. Deze afgevaardigden zijn steeds raadsleden in de deelnemende 
gemeenten, verkozen op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van 
het college van burgemeester en schepenen of aangesteld is als voorzitter van het 
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.  

§ 4. Er bestaat een onverenigbaarheid tussen het mandaat van bestuurder van de project-
vereniging en verschillende ambten, functies en mandaten zoals bepaald in artikel 48 
en 51 van het decreet van 6 juli 2001. 

§ 5. De bestuurders worden benoemd voor de duur van de projectvereniging, maar zijn van 
rechtswege ontslagnemend bij verlies van hun openbaar mandaat of tot het ogenblik 
van de algehele vernieuwing van de gemeenteraden. 

Artikel 7 – Werkingsmodaliteiten. 
De raad van bestuur maakt een huishoudelijk reglement op waarin de werkingsmodaliteiten 
van de raad van bestuur worden vastgelegd. Dit huishoudelijk reglement kan worden 
gewijzigd bij eenvoudige beslissing van stemgerechtigde leden van de raad van bestuur. 
Artikel 8 - Vergaderingen raad van bestuur 
De raad van bestuur vergadert ten minste twee keer per jaar. De uitnodigingen worden 
minstens twee weken vooraf verstuurd, vergezeld van een agenda. 
Om rechtsgeldig te beslissen moet de helft van de stemgerechtigde leden aanwezig zijn. 
Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. 
Artikel 9 – Presentiegeld. 
De leden van de raad van bestuur zullen geen presentiegeld ontvangen. 
Artikel 10 - Ondersteuning raad van bestuur 
De raad van bestuur kan werkgroepen of adviesgroepen oprichten om de vergaderingen van 
de raad van bestuur voor te bereiden en kan specifieke opdrachten uitbesteden aan derden. 
De bepalingen met betrekking tot samenstelling en werkwijze van de adviesgroepen en 
werkgroepen worden door de raad van bestuur vastgelegd in haar huishoudelijk reglement. 
Artikel 11 - Verslaggeving aan de gemeenteraden. 
§ 1. De vergaderingen van de raad van bestuur zijn niet openbaar. De notulen van de 



vergaderingen en de bijhorende documenten worden, maximaal één maand na de 
vergadering, ter inzage gelegd van de gemeenteraadsleden op het secretariaat van 
alle aangesloten gemeenten. 

§ 2. De raad van bestuur legt de jaarrekeningen, samen met het activiteitenverslag en het 
verslag van de accountant jaarlijks, voor eind mei, voor aan de gemeenteraden. 

Hoofdstuk 3: Financieel beheer 
Artikel 12 - Begroting en rekeningen. 
§ 1. De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig de wetgeving op de boekhouding van 

de ondernemingen en met naleving van de richtlijnen die de overheid uitvaardigt m.b.t. 
de boekhoudkundige verrichtingen. 

§ 2. De raad van bestuur stelt de rekening van het afgelopen jaar vast uiterlijk op 31 maart 
na het verstreken boekjaar. De raad van bestuur legt de jaarrekening samen met het 
verslag van de accountant en het activiteitenverslag ter goedkeuring voor aan de 
gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. De begroting wordt goedgekeurd 
door de raad van bestuur uiterlijk op 31 december van het jaar dat voorafgaat.  

Artikel 13 - Financiering. 
De gemeentebesturen financieren de projectvereniging via een jaarlijkse subsidie op basis 
van het aantal inwoners. Elk bestuur betaalt eenzelfde bedrag per inwoner. Dat bedrag wordt 
jaarlijks vastgelegd in een overleg tussen de deelnemende gemeenten. Het bedrag wordt 
bepaald conform de noden en de te verwachten kosten van de projectvereniging. 
Het financiële engagement van de gemeenten wordt jaarlijks goedgekeurd in een aparte 
gemeenteraadsbeslissing van de respectievelijke gemeenteraad. 
Artikel 14 - Financiële controle. 
De raad van bestuur benoemt een accountant die de controle op de financiële toestand 
uitvoert en hierover jaarlijks rapporteert. 
Hoofdstuk 4: Wijziging statuten, toetreding, ontbinding. 
Artikel 15 - Wijziging van de statuten, toetreding. 
De wijzigingen van de statuten en de aanvaarding van de toetreding van nieuwe leden 
behoeven de instemming van twee derden van de deelnemende gemeenten, op basis van 
een gemeenteraadsbeslissing. 
Artikel 16 - Ontbinding van de vereniging. 
De vereniging kan voortijdig ontbonden worden mits een akkoord van 2/3 van de bestuur-
ders. De vereniging stelt hiertoe een vereffenaar aan. 
Artikel 17 - Bestemming van de activa. 
In geval van ontbinding van de vereniging worden de activa, na aanzuivering van de even-
tuele passiva, overgedragen aan de deelnemende gemeenten in verhouding tot de betaalde 
financiële bijdragen. 
Bij de ontbinding van de vereniging zullen de eventueel in gebruik gegeven goederen 
worden teruggegeven aan de eigenaars, in zoverre hun rechten daarop kunnen bewezen 
worden aan de hand van geschreven overeenkomsten. 
Voor alles wat niet in deze statuten is voorzien gelden de bepalingen van het decreet van 6 
juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (BS 31/10/2001). 
 
2. De gemeenteraad neemt kennis van het huishoudelijk reglement van de projectvereniging 

“Kempens Karakter”. 
 
Onthoudt zich bij de stemming: Paulis. 
 

013 Goedkeuring dading over de stabiliteit bij de verbouwing van het voormalig  
gemeentehuis van Noorderwijk 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
Het college heeft op 24/7/2006 de werken voor de verbouwing van het voormalige gemeen-
tehuis in Noorderwijk gegund aan aannemer Noordbouw nv. De werken zijn gestart op 
7/8/2006. 
Tijdens het uitvoeren van de opdracht begon aannemer Noordbouw te twijfelen aan de 
algemene stabiliteit van de constructie bij de verbouwing. De stabiliteit werd berekend door 



de heer Peter Van Minnebruggen, ingenieur-architect, die een onderaannemer is van de 
architect van het project, Ontwerpatelier Bert Gebruers-Peter Jannes bvba (OA). Aannemer 
Noordbouw heeft de stabiliteit van het gebouw formeel in vraag gesteld in een fax van 
13/8/2007, het werfverslag van 16/8/2007 en een brief van 24/8/2007. Omdat OA het 
probleem over de stabiliteit ontkende, heeft de aannemer aan ingenieursbureau Chalybs 
bvba opdracht gegeven de stabiliteit van het gebouw te berekenen. Uit de studie en 
berekeningen van Chalybs bleek dat de stabiliteit van het gebouw onvoldoende verzekerd 
was. De aannemer heeft de studie van Chalybs 9/1/2008 besproken tijdens een vergadering 
met OA, de heer Van Minnebruggen en Chalybs. Om de aansprakelijkheid over een gebrek 
aan stabiliteit van de constructie uit te sluiten, is tijdens deze vergadering beslist dat de heer 
Van Minnebruggen de stabiliteit zou herberekenen. Op basis van de nieuwe stabiliteitsstudie 
heeft de aannemer een verrekeningsvoorstel (nr. 41a) voor de aanpassingswerken opge-
maakt. 
Met een brief van 11/4/2008 heeft de aannemer de stad op de hoogte gebracht van de 
stabiliteitsproblematiek en heeft hij gevraagd om de werken te schorsen. OA repliceert op 
deze brief met een brief van 29/4/2008. 
Het probleem van de stabiliteit en de mogelijke oplossingen ervan werden op 5/5/2008 
tijdens een overleg met alle betrokkenen besproken. Tijdens de werfvergadering van 
15/5/2008 werd afgesproken dat OA het verrekeningsvoorstel voor de bijkomende 
stabiliteitswerken zou nakijken en adviseren en dat OA dit advies op 20/5/2008 aan het 
stadsbestuur zou bezorgen. Uiteindelijk werd in overleg met alle betrokken partijen een 
definitieve regeling uitgewerkt voor de aanpassingswerken van de stabiliteit tijdens een 
vergadering van 26/5/2008. Deze regeling wordt samengevat in de brief van 29/5/2008. 
De nv Protect, gaat akkoord om de schade te vergoeden. Deze vergoeding bestaat uit de 
kosten van de bijkomende stabiliteitswerken en de nieuwe stabiliteitsstudie, verminderd met 
de kosten die de stad had moeten dragen als de stabiliteit vanaf het begin correct berekend 
was. De stad betaalt dan de uitgestelde bouwkosten van de windverbanden, vermeerderd 
met een meerwaarde voor de PUR-isolatie, de prijsherzieningen en de eventuele verhogin-
gen van de staalprijs (dit is een bedrag van 19.514,15 euro, exclusief btw, prijsherzienings-
coëfficiënt en eventuele meerprijs van het staal). De verzekeraar betaalt alle andere kosten 
van de bijkomende stabiliteitswerken (dit is een bedrag van 67.839,35 euro, exclusief btw, 
prijsherzieningscoëfficiënt en eventuele meerprijs voor het staal). Daarnaast betaalt de 
verzekeraar de kostprijs van de werken die een nevenaannemer moet uitvoeren als gevolg 
van de bijkomende stabiliteitswerken (dit is een bedrag van 772,80 euro, exclusief btw). 
De aannemer is bereid zijn vraag tot schorsing van de werken te laten vallen, op voorwaarde 
dat hij een verlenging krijgt van de uitvoeringstermijn met 50 werkdagen. 
OA rekent geen erelonen aan voor de bijkomende prestaties. 
Het college heeft op 2/6/2008 kennis genomen van de brief van dit voorstel en heeft 
verrekeningsvoorstel nr. 41a voor bijkomende stabiliteitswerken goedgekeurd. 
In een brief van 18/9/2008 meldt de nv Protect dat de aannemer enkel een dading wil aan-
gaan over de aanpassingen aan de stabiliteit, als de stad tussenkomt in de dading tussen de 
aannemer, OA en de heer Van Minnebruggen. 
Om het schadegeval definitief af te sluiten, heeft de gemeenteraad op 23/12/2008 een 
dading goedgekeurd tussen de nv Noordbouw(aannemer), Peter Van Minnebruggen, OA en 
de stad. 
Nadat de dadingovereenkomst ter ondertekening aan de aannemer werd verstuurd, laat hij in 
een brief van 15/1/2009 weten dat deze tekst niet de laatste versie is van het ontwerp van 
dading dat op 22/10/2008 door de nv Protect werd verstuurd en vraagt hij om de overeen-
komst aan te passen.  
Argumentatie 
De tekst van de dading is een aantal malen aangepast op vraag van de stad en aannemer 
Noordbouw. Het blijkt dat door een administratieve fout op de gemeenteraad van 23/12/2008 
de voorlaatste versie van de tekst werd goedgekeurd in plaats van de laatste versie van de 
tekst.  
De laatste tekstwijziging werd aangebracht op vraag van de aannemer en bevat geen 
inhoudelijke wijziging van de dading. Omdat het om een louter formele wijziging gaat, kan de 
gemeenteraad de aangepaste versie van het ontwerp van dading goedkeuren op basis van 



dezelfde argumentatie als de goedkeuringsbeslissing van 23/12/2008. 
BESLUIT 
De gemeenteraad keurt volgende (aangepaste) dadingsovereenkomst goed: 
DADING 
Tussen partijen: 
1. Stad Herentals, vertegenwoordigd door de heer Frans Van Dyck, gevestigd te 2200 

Herentals, Augustijnenlaan 30. 
hierna genoemd de bouwheer 

en 
2. Van Minnebruggen Peter , woonachtig te 2320 Hoogstraten, De Konincklaan 324. 

hierna genoemd de ingenieur 
en 
3. Ontwerpatelier Gebruers-Jannes BVBA , met maatschappelijke zetel te 2250 Olen, 

Koning Boudewijnlaan 5, BTWnr 0459.752.581. 
hierna genoemd de architect  

en 
4. nv Noordbouw , met maatschappelijke zetel te 2200 Herentals, Geelseweg 21, btw nr. 

0452.470.158. 
hierna genoemd de aannemer  

lS UITEENGEZET WAT VOLGT: 
De bouwheer heeft de aannemer beopdracht met de uitbreiding en verbouwing van het oud 
gemeentehuis te Noorderwijk tot een bibliotheek en dit volgens concept en onder controle 
van de architect. 
De ingenieur was belast met de stabiliteitsstudie en dit in onderaanneming van de architect. 
Op het moment dat gestart diende te worden met de afwerking van het gebouw diende 
vastgesteld te worden dat het gebouw op bepaalde punten niet voldeed aan de windlasten 
zodanig dat aanpassingswerken noodzakelijk waren. 
Bovendien was er een beperkte stilstand van de werf ingevolge deze problematiek. 
IS OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT: 
1. Partijen wensen met betrekking tot de hierboven vermelde problemen een dading af te 

sluiten, met wederzijdse toegevingen, met de bedoeling het tussen hen gerezen geschil 
definitief te beëindigen. De ondertekening van onderhavige dadingovereenkomst houdt 
geen erkenning van aansprakelijkheid in doch dient enkel teneinde kort proces te maken. 

2. De architect maakt een dossier op met plannen en lastenboek waarin de uit te voeren 
aanpassingswerken worden beschreven. Hij rekent geen bijkomende erelonen aan voor 
deze extra prestaties; 

3. De aannemer voert de aanpassingswerken uit aan de overeengekomen kostprijs van 
87.353,50 euro excl btw, met enkel voorbehoud voor eventuele beperkte prijsherziening 
ingevolge prijsstijgingen van het staal. De aannemer bevestigt echter wel alles in het werk 
te zullen stellen om deze meerprijs te vermijden.  

4. Daarnaast zijn er kosten voor verplaatsing van de ventilatiebuizen  a rato van 772,80 euro 
excl btw; Deze werken worden niet uitgevoerd door de  aannemer maar wel door een 
nevenaanemer. 

5. De kosten vermeld onder artikel 3 worden door de aannemer aangerekend aan de 
bouwheer  ten belope van een bedrag van 19.514,15 euro, exclusief btw, prijsherziening 
en verhoging staalprijs, bedrag welke integraal en voor slot van alle rekening zal ten laste 
genomen worden door de bouwheer. 

6. De kosten vermeld onder artikel 3 worden door de aannemer aangerekend aan de 
ingenieur ten belope van een bedrag van 67.839,35 euro exclusief btw, prijsherziening en 
verhoging staalprijs; bedrag welk integraal en voor slot van alle rekening zal ten laste 
worden genomen door de ingenieur. Dit bedrag a rato van 67.839,35 euro meer eventuele 
prijsherziening en verhoging staalprijs werd door de  aannemer reeds gefactureerd (via 
drie facturaties) aan de ingenieur  onder het stelsel “btw te voldoen door mede-
contractant”. Deze facturen worden betaald binnen de 21 dagen na factuurdatum . 

7. Daarnaast zal de ingenieur ook de kosten voor verplaatsing van de ventilatiebuizen a rato 
van 772,80 euro excl btw integraal ten laste nemen. Deze werken zullen door de 
ingenieur zodra als nodig rechtstreeks besteld worden. Deze werken zullen ook door de 



ingenieur integraal en met uitsluiting van de aannemer, betaald worden aan de betrokken 
nevenaannemer die deze werken zal uitvoeren en dit binnen de 21 dagen na facturatie 
van deze werken op zijn naam onder de vermelding, btw te voldoen door mede-
contractant. 

8. De bouwheer bevestigt door ondertekening van onderhavige dadingovereenkomst een 
termijnverlenging van 50 werkdagen toe te staan aan de aannemer zonder dat zij hiervoor  
stilstands- of vertragingskosten of boetes zal claimen, onder welke vorm ook en ten laste 
van wie ook voor deze termijnverlenging van 50 werkdagen. 

9. De aannemer bevestigt door ondertekening van onderhavige dadingovereenkomst op zijn 
beurt geen stilstands- en of vertragingskosten of boetes te zullen vorderen, onder welke 
vorm ook en ten laste van wie ook, voor deze termijnverlenging van 50 werkdagen.  

10 Alle partijen erkennen dat de aannemer geen fout heeft gemaakt inzake de in deze dading 
omschreven problematiek. De aannemer heeft dan ook geen andere toegevingen gedaan 
dan de toegevingen welke uitdrukkelijk overeengekomen worden in onderhavige dading-
overeenkomst. De aannemer ondertekent deze dading enkel mee om de engagementen 
die hij in het geschil tussen de andere partijen is aangegaan, te bevestigen. Enkel de 
artikels 3, 5, 6 en 9 zijn aan de aannemer tegenstelbaar, maar de aannemer kan alle 
artikels tegen de andere partijen inroepen. 

11.Partijen verzaken onherroepelijk aan hun respectievelijke gestelde of te stellen eisen , 
van welke aard ook, die zij onderling hebben gesteld of zouden kunnen stellen in verband 
met huidig geschil. Partijen verklaren niets meer aan elkaar verschuldigd te zijn in 
verband met huidig geschil, noch in hoofdsom, intresten of kosten of aankleven van welke 
aard ook. Het voorgaande doet uiteraard geen afbreuk aan de wederzijdse rechten van 
partijen om de deugdelijke uitvoering van huidige dading te eisen.  
Deze verzaking beperkt zich weliswaar tot het voorwerp van de dading met dien 
verstande dat de decenale aansprakelijkheid van de aannemer, architect en ingenieur ex 
artikel 1792 BW, aansprakelijkheid welke ex artikel 2270 BW verjaart tien jaar na 
voorlopige oplevering, voor het project en voor de uitgevoerde herstelwerken onvermin-
derd blijft bestaan. 

12 Alle geschillen in verband met de interpretatie en/of uitvoering van onderhavige dading-
overeenkomst zullen vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het 
arrondissement Turnhout. 

Deze overeenkomst werd opgesteld in zoveel exemplaren als partijen, waarvan ieder der 
partijen verklaart één exemplaar ontvangen te hebben.  
 
Stemt tegen: Paulis. 
Onthouden zich bij de stemming: Liedts, Marcipont, Schaut, Vervoort, Geypens en Heylen. 
 
 
Raadslid Vermeulen neemt deel aan de zitting. 
 
 

014 Sectoraal akkoord 2008-2013: klassenindeling gemeentesecretarissen met de 
minimum- en maximumgrenzen voor de salarisschalen vanaf 1 januari 2009 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
De Vlaamse Regering heeft op 21/11/2008 kennis genomen van het sectorale akkoord 2008-
2013 van 19/11/2008 voor het personeel van de lokale en provinciale besturen. 
Adviezen 
Advies financiële dienst:  
In het budget 2009 zijn kredieten opgenomen voor de loonsverhoging die de nieuwe klassen-
indeling voor de gemeentesecretarissen tot gevolg heeft. Deze kredieten zijn voorzien op 
104 111 01, 104 112 01 en 104 113 01. 
Juridische grond 
Besluit van de Vlaamse Regering van 16/1/2009 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse 
Regering van 7/12/2007 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de 
rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provincie-



personeel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en 
de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.  
Argumentatie 
In het Besluit van de Vlaamse Regering van 16/1/2009 worden, naar aanleiding van het 
sectoraal akkoord 2008-2013, de minimum- en de maximumgrenzen per inwonersaantal van 
de salarisschalen van de graden van gemeentesecretaris verhoogd vanaf 1/1/2009. 
Hierbij wordt gekozen voor een nieuwe organieke indeling in negen klassen (in plaats van 
elf) op basis van het inwonersaantal. In de nieuwe organieke schalen is, vanaf klasse drie, 
een verhoging verwerkt van 3,5 %, te rekenen vanaf trap nul. De secretarissen van de eerste 
twee klassen kregen reeds een verhoging naar aanleiding van het besluit rechtspositie-
regeling.  
De periodieke salarisverhogingen worden vanaf dan ook op evenredige wijze gespreid over 
vijftien jaar. Dat sluit aan bij de bestaande toestand. De keuzemogelijkheid tussen 23 en 15 
jaar vervalt daarmee.  
De nieuwe klassenindeling voor de gemeentesecretarissen, met de minimum- en maximum-
grenzen,  is een dwingende collectieve maatregel, afgesproken op het niveau van het 
Comité C1. Op grond van artikel 12ter van de wet van 19/12/1974 tot regeling van de betrek-
kingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel moet dit niet meer voor 
onderhandeling voorgelegd worden op het onderhandelingscomité. 
BESLUIT 
Het gemeenteraad beslist eenparig om de nieuwe klassenindeling voor gemeente-
secretarissen met de minimum- en maximumgrenzen voor salarisschalen vanaf 1 januari 
2009 te implementeren.  
De nieuwe klassenindeling met de minimum- en maximumgrenzen ziet er vanaf 1 januari 
2009 als volgt uit:  

trap klasse 1 klasse 2 klasse 3 klasse 4 klasse 5 klasse 6 klasse 7 klasse 8 klasse 9 

min 23.450,00 30.226,21 32.771,33 34.646,71 36.806,76 39.050,47 41.746,30 44.207,70 47.941,69 

max 38.500,00 44.643,33 47.824,74 51.006,35 54.355,03 57.536,15 61.052,77 64.401,60 69.424,53 
De periodieke salarisverhogingen worden op evenredige wijze verspreid over vijftien jaar.  
 
 

014/ 
    1 Vrijetijdspas 

Raadslid Guy Paulis licht zijn agendapunt toe. 
Vanuit de vaststelling dat mensen met een beperkt inkomen of met schuldenlast minder 
(zouden kunnen) deelnemen aan het Herentalse aanbod op het vlak van sport, cultuur, 
jeugd, vorming en andere vrijetijdsbestedingen, werd door de gemeenteraad van 8 mei 2007 
de vrijetijdspas ingevoerd. 
De vrijetijdspas moet voor die doelgroep de deelnamekansen verhogen, door belangrijke 
verminderingen aan te bieden bij bepaalde stedelijke vrijetijdsactiviteiten. Aanvragen tot het 
verkrijgen van een vrijetijdspas worden door stad, OCMW of organisaties uit de welzijns-
sector in ontvangst genomen. 
Raadslid Paulis stelt daarbij enkele vragen: 
Hoeveel personen maakten in de loop van 2008 gebruik van dit initiatief? 
Via welke diensten / organisaties meldden ze zich aan? 
Hoe verloopt de samenwerking tussen de verschillende diensten / organisaties die aanvra-
gen in ontvangst nemen? 
 
Schepen Anne-Mie Hendrickx antwoordt 
Er zijn 84 vrijetijdspassen uitgereikt waarvan de helft aan volwassenen en de helft aan 
kinderen. De vrijetijdspassen worden uitgereikt op onze eigen sociale dienst en preventie, de 
jeugddienst, De Dorpel, het JAC, de sociale dienst van het OCMW en De Klink. Die diensten 
hebben op geregelde tijdstippen met elkaar overlegd. 
De diensten waar die vrijetijdspassen vooral gebruikt zijn, zijn de twee academies - waarbij 
de inschrijvingsgelden van de houders van een vrijetijdspas volledig voor rekening van de 
stad genomen worden - maar ook in het cultuurcentrum en in mindere mate op de jeugd-
dienst.  



Raadslid Paulis vraagt wat de schepen vindt van dit cijfer. Hij vreest dat een aantal mensen 
uit de boot vallen en van het kastje naar de muur gestuurd worden. Mensen worden door-
verwezen tussen de verschillende diensten en zelfs tussen de verschillende overheids-
diensten zoals het OCMW en de stad. De diensten weten blijkbaar nog altijd niet goed in 
welke mate ze die aanvragen kunnen accepteren of behandelen. 
 
Schepen Hendrickx antwoordt dat zij geen weet heeft van mensen die de pas vragen en van 
het kastje naar de muur gestuurd zijn. Alle betrokken diensten kennen de voorwaarden en de 
procedures.  
 
Raadslid Paulis meent dat het aantal nog behoorlijk kan opgetrokken worden omdat er veel 
meer mensen aan de voorwaarden voldoen. 
 
Schepen Hendrickx zegt dat dat een kwestie is van communicatie. Zij zegt dat de verschil-
lende toeleveraars de vrijetijdspas voor 2008 zullen evalueren zodat knelpunten kunnen 
opgelost worden en nieuwe ideeën kunnen besproken worden. 
 
 

014/ 
    2 Brandveiligheid jeugdverenigingslokalen 

Raadslid Guy Paulis licht zijn agendapunt toe. 
In het Jeugdbeleidsplan van de stad Herentals stond de brandveiligheid in jeugdverenigings-
lokalen als belangrijk aandachtspunt. 
Graag verkreeg ik van de schepen van jeugd een uitgebreid overzicht in verband met de 
stand van zaken van de screening van de brandveiligheid in de jeugdverenigingslokalen op 
het Herentalse grondgebied, een opsomming van de al vastgestelde problemen, van de 
geplande en / of uitgevoerde ingrepen. 
 
Schepen Jan Bertels bevestigt dat brandveiligheid als belangrijk aandachtspunt staat in het 
jeugdbeleidsplan 2008-2009-2010. We zijn met de jeugdraad en de raad van bestuur Fonds 
Herentalse jeugdlokalen en met de Algemene Vergadering Fonds Herentalse jeugdlokalen 
hierover al verschillende keren samengekomen. U hebt dit kunnen zien in de verslagen van 
de Jeugdraad en in de verslagen van het Fonds. 
 
In 2006 hebben we een rondgang gedaan in de verschillende lokalen en we gebruiken dat 
verslag als basis om te kijken wat de verschillende verenigingen intussen gedaan hebben 
met de punten die genoteerd waren tijdens de rondgang. Dat verloopt voor elke vereniging 
niet even gemakkelijk. We hebben dat in de Jeugdraad al vier keer besproken en in de raad 
van bestuur van het Fonds van mei 2008 hebben we opnieuw een checklist ter beschikking 
gesteld zodat de verenigingen die konden updaten. In het najaar van 2008 hebben we dat 
ook nog eens gedaan met een provinciale checklist die opgemaakt is door de jeugddienst 
van de provincie Antwerpen. We hebben in oktober een nieuwe discussie gevoerd in het 
Fonds om uit te zoeken hoe we de verenigingen nog meer kunnen aanzetten om gebruik te 
maken van het Fonds Herentalse Jeugdlokalen. Op de laatste raad van beheer, en het 
verslag moet nog bekrachtigd worden tijdens volgende vergadering, hebben we een voorstel 
gelanceerd om de jeugdverenigingen een bedrag ter beschikking te stellen dat ze vrij kunnen 
gebruiken voor de aankoop van bijvoorbeeld brandblusapparaten, branddeuren, brand-
dekens, afhankelijk van de nood die zij hebben. We hebben daarvoor samen gezeten met de 
brandweercommandant Jan Peelaerts. Als ons voorstel bekrachtigd wordt tijdens de 
Algemene Vergadering, kunnen we elke vereniging een bedrag ter beschikking stellen, een 
bedrag dat afhankelijk is van bepaalde criteria. Zij kunnen dan bepaalde materialen kopen 
waarvoor zij geen eigen bijdrage moeten doen, zoals dat nu wel het geval is voor grote 
werken, zoals bijvoorbeeld het herstellen van daken. 
U vraagt of er brandpreventieonderzoeken geweest zijn van de brandweer. Ja, er zijn er 
geweest, onder andere van de jeugd van het Rode Kruis. De brandweer wordt dan 
uitgenodigd en kan dan tips geven om de brandveiligheid te verbeteren. 
 



Raadslid Paulis vindt dat niet al zijn vragen hiermee beantwoord zijn. Hij vraagt welke 
concrete ingrepen er uitgevoerd zijn en of er een recente screening anno 2009 is. Hij zegt 
dat een rondleiding van 2006 toch niet meer up to date is. Intussen zijn er ook nieuwe 
bedragen voorgespiegeld aan de jeugdverenigingen die nog niet op de rekening staan en 
waarover toch nog wat onduidelijkheid bestaat.  
 
Schepen Jan Bertels herhaalt dat de meest recente checklist dateert van eind 2008 en niet 
van 2006. In alle verenigingslokalen, behalve een, zijn toen brandblusapparaten opgehan-
gen. Hij dringt aan dat raadslid Paulis naar de algemene vergadering komt want de 
algemene vergadering moet het voorstel van de extra bedragen nog goedkeuren. 
 
Burgemeester Jan Peeters zegt dat het heel belangrijk is om naar de algemene vergadering 
te komen zodat het quorum kan behaald worden want anders kan het voorstel niet goedge-
keurd worden.  
 
 

014/ 
     3 Veiligheid kinderdagverblijf 

Raadslid Raf Liedts vraagt om uit respect voor de mensen in Dendermonde dit onderwerp 
niet te behandelen. Hij vraagt schorsing van de zitting om te overleggen met de fractie-
voorzitters. 
 
Burgemeester Jan Peeters schorst de zitting voor twee minuten. 
Burgemeester Jan Peeters heft de schorsing op. Hij legt uit dat elke fractie het recht heeft 
om een schorsing van de agenda te vragen als ze meent zwaarwichtige redenen te moeten 
inroepen. 
 
Raadslid Guy Paulis zegt zich te verontschuldigen bij de teergevoelige zielen en licht zijn 
vraag toe. Naar aanleiding van het recente drama rijzen er vragen over de veiligheid in en 
rond kinderdagverblijven. 
Is de beveiliging in het "Hummeltjeshof" afgestemd op het absoluut afschermen van de 
peuters ten opzichte van alle (ongewenste) bezoekers? Moeten de plannen van de nabije 
verbouwingen eventueel aangepast worden? 
Is het de stad bekend dat de veiligheidsnormen voor de infrastructuur van private onthaal-
moeders strenger zijn dan die voor publieke crèches? Hij vraagt of de stad de strengste 
normen zal toepassen. 
 
Burgemeester Jan Peeters antwoordt dat de laatste vraag moet gericht worden aan de 
Vlaamse overheid want dat die de veiligheidsnormen bepaalt voor kinderdagverblijven, dat is 
geen gemeentelijke bevoegdheid. 
 
Schepen Anne-Mie Hendrickx legt de huidige procedure in het Hummeltjeshof uit.  
Zij zegt dat het bestuur het natuurlijk erg betreurt wat er in Dendermonde gebeurd is maar 
vreest dat het onmogelijk is om de kinderen absoluut af te schermen. Dit is niet realistisch en 
ook niet leefbaar. Ook in het Hummeltjeshof kunnen wij onze kinderen niet absoluut 
afschermen want wij hebben geen kogelwerend glas in onze ramen, wij laten onze kinderen 
bij mooi weer buiten spelen, er staat geen muur rond, enkel een draadafsluiting. 
Het Hummeltjeshof heeft maar een toegangsdeur, dat kan een vorm van afscherming 
bieden. Iedere bezoeker moet langs daar binnen komen. Bovendien moet de bezoeker drie 
deuren passeren voor hij binnen is wat ook voor afscherming zorgt. Daarnaast zijn er nog tal 
van controlemiddelen binnen onze kinderopvang. Omdat we maar een kleine kinderopvang 
zijn, kent iedere kinderverzorgster ieder kind en ook de mensen die het kind kan komen 
ophalen. Dat is zeker ook een voordeel. We kunnen de deuren echter niet op slot doen om 
ongewenste of ongekende bezoekers te weren, daar hebben we het personeel niet voor. We 
hebben geprobeerd om ons kinderdagverblijf zo modern mogelijk te maken waarbij onze 
baby’s en peuters zo ideaal mogelijk worden opgevangen. Voor een absolute afscherming 
kunnen we niet zorgen en dat lijkt ons ook niet haalbaar want dan moeten we de kinderen 



opsluiten. 
Qua veiligheidsnormen voldoen wij aan de regelgeving van de Vlaamse overheid voor 
subsidiëring en erkenning van Vlaamse kinderdagverblijven. De normen zijn dezelfde voor 
kinderdagverblijven als voor diensten van onthaalouders. 
Raadslid Liedts legt uit dat hij de ordemotie inriep omdat hij als vader van vijf kinderen 
geshockeerd was toen hij dit agendapunt te zien kreeg. Volgens hem is dit politiek simplisme 
dat iedereen kan missen. Om dit te agenderen na zo’n dramatische gebeurtenis is ongepast. 
Als politici kunnen we daar niets tegen doen. Tegen zoiets kan geen enkel kinderdagverblijf 
beveiligd worden. Hij hoopt dat het Hummeltjeshof goed beveiligd is en wil dat graag binnen 
een half jaar of een jaar opnieuw bekijken maar hij vindt dit puur politiek simplisme van de 
laagste soort. 
 
Raadslid Lise Bergen zegt dat zij raadslid Paulis kent als zeer populistisch en vindt het zeer 
laag dat hij politiek wil scoren op basis van de gebeurtenissen in Dendermonde. Dit is alles-
behalve sereen. Als raadslid Paulis dan zo bekommerd is om kinderen en jongeren, wil zij 
even terugkomen op vorig agendapunt. Als veiligheid zo belangrijk is, zou hij beter naar de 
vergaderingen komen waar gediscussieerd wordt over de veiligheid van de lokalen, in plaats 
van hier een uitleg te doen voor pers en publiek. 
 
Raadslid Paulis zegt dat de twee punten voor hem niets met elkaar te maken hebben, het 
zijn allebei dossiers waarvan vooral het tweede dossier meer dan ooit aandacht vraagt. Hij 
verwijst naar de schepencollegebeslissing van einde december waar een concreet dossier 
voor de verbouwing en uitbreiding van het Hummeltjeshof besproken is. Mocht dat er niet 
geweest zijn, had dat punt vandaag niet op de agenda gestaan. 
 
Raadslid Liedts zegt dat de vraag van raadslid Paulis begint met “Naar aanleiding van het 
recente drama rijzen er vragen …” 
 
Raadslid Paulis zegt dat er een drama gebeurd is en dat er lessen uit kunnen getrokken 
worden. Hij weet niet wat dat met populistisch te maken heeft, mocht dat al een scheldwoord 
zijn. Hij zegt dat het absoluut afschermen van de kinderen van bezoekers iets is dat in de 
private kinderdagverblijven opgelegd wordt. 
 
Burgemeester Jan Peeters herhaalt dat de regelgeving over kinderdagverblijven bepaald 
wordt op Vlaams niveau. Hij vraagt of raadslid Paulis problemen heeft met de werking van 
het Hummeltjeshof of met de investeringen die daar gepland zijn. 
 
Raadslid Paulis zegt dat de plannen eventueel kunnen aangepast worden waarbij er meer 
aandacht kan besteed worden aan de veiligheid.  
 
Burgemeester Peeters zegt dat raadslid Paulis nooit opmerkingen gemaakt heeft toen dit 
punt werd toegelicht tijdens de bespreking van de begrotingswijziging 2008. 
 
Schepen Jan Bertels zegt dat dit dossier al zes maanden loopt en zegt dat de timing van de 
inbreng van raadslid Paulis erg ongelukkig is. 
 
 

014/ 
    4 Evaluatie Diftar 

Raadslid Daniel Marcipont licht zijn agendapunt toe. 
DIFTAR is nu meer dan een half jaar in voege in onze stad. Een ideaal moment dus om een 
eerste balans op te maken. 
Graag had ik dan ook een antwoord gekregen op onderstaande vragen. 
1. Welk is het gemiddelde bedrag dat onze inwoners betaalden voor hun afvalophaling? 
2. Hoeveel sluikstorten werden geregistreerd en is hiervan een totaal gewicht gekend? 
3. Hoeveel pv’s werden opgemaakt voor sluikstoken? 
4. Hoeveel kilogram afval werd het afgelopen half jaar opgehaald uit de openbare vuil-



bakken? 
5. Kan er een enquête gepubliceerd worden in de stadskrant om te peilen hoe DIFTAR 

wordt beoordeeld bij onze bevolking? 
 
Schepen Mien Van Omen antwoordt.  
1. Wat de afvalophaling bij de gezinnen betreft, hebben wij nog geen zicht op de gemeen-

telijke bedragen omdat we het eerste half jaar werkten met het bedrag van 50 euro dat 
iedereen gestort had en we nog geen doorrekening deden. Vanaf januari gaan we dat wel 
doen en gaan de mensen een doorrekening krijgen maar die informatie hebben we nog 
niet.  
We hebben wel de gewichten die vorig jaar in heel Herentals per maand zijn opgehaald. 
We zien daar een enorme daling maar we kunnen nog geen conclusies trekken omdat het 
bedrijfsafval inclusief is. Volgende week zijn we uitgenodigd op IOK en we zullen daar een 
betere rapportage krijgen.  

2. In 2008 zijn er 87 sluikstorten opgeruimd. 
3. Er zijn 19 pv’s opgemaakt waarvan de vermoedelijke dader gekend is. Een kwart van de 

sluikstorters zal dus gesanctioneerd worden.  
4. Het gewicht uit de openbare vuilbakken kennen we niet apart. Al het vuil dat voortkomt 

van straten vegen, markten schoonvegen, zwerfvuil opruimen en afvalbakjes leegmaken, 
heeft vorig jaar voor een totaal van 75,5 ton afval gezorgd. Omdat die ploeg maar sinds 
vorig jaar bestaat, hebben we nog geen cijfers om mee te vergelijken. 
Eind februari zal er een raadscommissie plaatsvinden waarin we de afvalcijfers nader 
zullen toelichten. De milieuambtenaar zal beschikken over de cijfers per maand en over 
de conclusies die daar eventueel uit kunnen getrokken worden.  

 
Raadslid Marcipont vraagt of er een enquête kan geplaatst worden in de stadskrant om de 
mening van de burger te vragen of kan dit eventueel via een andere manier van bevraging? 
 
Schepen Van Olmen ziet meer nut in het geven van informatie en in sensibilisering en ziet 
niet goed in welke vragen er op dit ogenblik zouden kunnen gesteld worden. Als er inder-
daad een serieuze daling is van het afval, zal het bestuur dat positieve nieuws zeker 
meedelen in de stadskrant. 
 
Burgemeester Jan Peeters zegt dat er ook gemeentelijke administratieve sancties staan op 
sluikstorten en sluikstoken maar omdat dat systeem nog maar een vijftal maanden operatio-
neel is, hebben we daar nog geen representatieve cijfers voor. 
 
Raadslid Marcipont merkt op dat deze activiteiten ook voordien al strafbaar waren. 
 
Burgemeester Jan Peeters zegt dat deze overtredingen vroeger alleen met een pv van de 
politie konden aangepakt worden met een vervolging via het parket. Administratieve sancties 
zijn hiervoor een veel interessantere techniek. In de vorige veiligheidscel heeft de korpschef 
dat systeem al komen toelichten en de cijfers van de eerste twee maanden voorgesteld.  
 
Raadslid Marcipont vraagt of de administratieve sancties alleen staan voor de afhandeling 
van de feiten. Hij meent dat het systeem geen invloed heeft op het registreren van de over-
tredingen. 
 
Burgemeester Peeters zegt dat als de stad vroeger een sluikstort aantrof waarbij de dader 
kon geïdentificeerd worden, de stad via het retributiereglement een factuur opmaakte voor 
de kosten voor het opruimen van het stort. De boeteregeling moest via een proces-verbaal 
via het parket verlopen. In de praktijk gebeurde dit echter niet. Nu met de GAS kan de GAS-
ambtenaar naast de opruimingskosten ook een boete opleggen tot 250 euro. Dit geeft een 
meerwaarde in het bestrijden van het fenomeen. Aan de hand van de cijfers zullen we ook 
zien dat het systeem begint te werken. 
 
 



014/ 
    5 Steun aan het actiecomité “Prooiveld” 

Hans Van den Eynden en Marijke Rombouts hebben een agendapunt toegevoegd aan de 
agenda. 
Zonder het actiecomité ‘Prooiveld’ was de beslissing om een permanent crossterrein in te 
richten op Rooiveld al lang gevallen. Door hun acties werd voor de inwoners van Morkhoven, 
Noorderwijk en Voortkapel duidelijk welke impact dit crossterrein op hun omgeving zal 
hebben. Meer dan 4000 ingediende bezwaarschriften zijn een duidelijk bewijs dat er geen 
draagvlak voor dat crossterrein is! Actie voeren en de bevolking correcte informatie verstrek-
ken kost veel tijd en vooral veel geld. Nu het openbaar onderzoek afgelopen is, maakt het 
actiecomité zich klaar voor een juridische strijd. Desnoods tot de Raad van State. 
De Herentalse gemeenteraad gaf in december een negatief advies over het PRUP Rooiveld, 
maar Groen! wil dat de Herentalse gemeenteraad meer doet dan alleen een negatief advies 
geven. Omdat een juridische strijd heel duur is, stellen wij voor dat alle raadsleden hun 
zitpenning van deze gemeenteraad afstaan aan het actiecomité. 
Ik heb hier een lijst met alle namen van de raadsleden en ik zal die doorgeven. Indien je 
bereid bent om je zitpenning van vandaag af te geven aan het actiecomité, zet dan je 
handtekening achter je naam. Voorzitter, ik zou na de GR deze lijst terug willen en wij zullen 
achteraf het rekeningnummer doorgeven aan diegene die het actiecomité ook echt willen 
steunen. 
 
Burgemeester Jan Peeters vraagt om deze vraag niet als agendapunt te bespreken. Hij zegt 
dat er binnen de gemeenteraad een traditie van 20 jaar bestaat om vragen om een boven-
gemeentelijke actie of motie te steunen, niet op de raad besproken worden. De raadsleden 
krijgen individueel de keuze om het actiecomité te steunen. Het papier mag rondgaan maar 
de raad gaat hierover geen gemeenschappelijk standpunt innemen. 
 
 
 

Door de raad, 
Bij verordening; 
De wnd secretaris,                     De voorzitter 
het afdelingshoofd 
 
 
 
 
R.Van den Eynde                     J.Peeters 
                           burgemeester 
 


